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I.

Adatok az iglói ág. hitv. ev. főgimnáziumnak 
1917—1918-ik tanévi történetéhez.

A világháborúnak negyedik esztendeje! Elszorul a lelkünk, amikor arra 
a mérhetetlen pusztításra gondolunk, melyet lelketlenül szított népszenvedélyek 
a kultúra, a morál, az emberi haladás, az emberi tökéletesedés terén, a krisz
tusi szeretet kincseiben, az anyagi boldogulás javaiban okoztak.

Miként a nyílt tenger viharverte hullámai a part csendes öbleiben is a 
felszín háborgását okozzák, azonkép a világháború érzületi hatása is : a fájda
lom és gyász, a felháborodás és elkeseredés, a lelkesedés és önérzet, a harc
készség és békevágy, a bizalom és remény eljutottak ezekbe a termekbe, a 
kultúra és morál csendes műhelyébe is.

A külvilág háborgó légköre, a nemzeti felbuzdulás heve, a jövő feladatok 
derengése eljutott e falak közé is. Az újkor szelleme kopogtatott ablakainkon, 
kifejezésre jutott a tanári munkában, érvényesült abban a szellemi és érzületi 
tartalomban, melyet az intézetünket elhagyó ifjúság az életbe kivisz.

S ebben a világégésben, a kultúra és morál javainak pusztulása köze
pette hálával és kegyelettel hódoltunk a modern kultúra, a tisztult morál nagy 
hérosza, Luther Márton dicső emlékének.

Jól esett a sivár jelenből visszapillantanunk a múltba, a szellemi és lelki- 
ismereti szabadság ébredésének négy évszázad előtti korszakába, megfüröszte- 
nünk lelkünket az emlékek tiszta és felemelő fényözönében és elődeink áldo
zatkészsége és hithűsége ősforrásából kitartást és újabb lelkesedést merítenünk 
azon magasztos célok megvalósítására irányuló munkához, melyeket főgim
náziumunk hazánk és nemzetünk szolgálatában maga elé tűzött.

Ennek a hangulatnak kifejezője volt az igazgatónak 1917. évi szeptem
ber 10 én, a megnyitó ünnepélyen elmondott következő beszéde:

„Nagyérdemű közönség 1 Kedves tanulóifjúság 1
Valahányszor a Tátra valamely gránit bércén állottam és szemem elka

landozott az aether azúrjától, a fellegek röptétől, a távoli horizont ködéig, 
mindannyiszor éreztem a térnek végtelenségét.

Valahányszor lelkem felemelkedett arra a magasságra, amelyről értékel
hettem a körülöttem lezajló világeseményeknek a messze jövőbe kiható jelen
tőségét vagy amikor lelkem a jelenlegi közállapotok indító erőit a rég letűnt
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idők ködében kutatta, mindannyiszor megindult lélekkel éreztem az idők vég
telenségét.

Érzem most is Chronos szárnyalását fölöttem.
A jelen konvulzióiból a jövő fog kialakulni. A népek energiája, mely 

most egymásnak megsemmisítésére tör, meg fogja teremteni a békés fejlődés
nek, az egymás megértésének, megbecsülésének föltételeit.

A magyar nemzet szilárdan áll a világesemények zajló tengerében. 
A veszedelmek sokasága összeforrasztotta széthúzó erőit, megszilárdította tör
ténelmi hivatásának tudatát, megszilárdította a jövőbe vetett bizalmát.

Három irgalmatlan esztendő szenvedései sem csökkentették, sem ernyesz- 
tették el a magyar népiélek energiáját, mert minden honvédünk, huszárunk, 
minden tüzérünk érzi, hogy az utolsó lángbaborulásban a végső erőfeszítés
nek a békét, a jövőt kell kivívnia a végből, hogy nemzetünk zavartalanul 
élvezhesse azt, amit a természet pazar kézzel neki nyújt, amire évezredes 
küzdelmeiben és szenvedéseiben méltóvá vált s amit a népek versenyében 
kiváló tulajdonságaival ki tud magának vívni.

Ezért a békéért, ezért a jövőért küzdenek, véreznek fiaink, nehezen dol
gozunk valamennyien, szenvednek anyák, hitvesek, gyermekek.

Egy új honfoglalás ez, az elsőnek tündéri romantikája nélkül. Hős fiaink, 
a halálmegvetéssel rohamozó százezrek, az új honalapítók, akik vissza nem 
néznek, nem tétováznak és birtokba veszik másodszor a hazát, amely ezer 
esztendeig a kiváltságosoké volt, másodszor birtokba veszik a véráztatta ma
gyar földet a magyar nép számára.

Az a fergeteg, mely ebben a válságos nagy időben végig vonul hazánk 
fölött, megtisztította az előítéletek, az előjogok légkörét, megérlelte az új kor
szellemet'.

Akkor, amikor nemes és pór, tudós és a nép egyszerű gyermeke, hiva
talnok és munkás egymás mellett harcoltak a lövészárokban, amikor fegyve
reik acélfalán megtört, összeomlott az ellenség minden tömegtámadása, amikor 
golyózáporban vérük összefolyt, amikor a kórágyak szenvedései közepette 
sóhajuk összevegyül, akkor kitörülhetetlen betűkkel lelkűkbe vésődött az a 
tudat, hogy egy hazának polgárai, egy anyának gyermekei, akkor született 
meg a valódi demokrácia.

Akkor született meg az a közszellem, amely csupán a közérdek szem
pontjából ítéli meg az egyénnek becsét és értékét; az a közszellem, amely 
egyenlő jogokat követel egyenlő szenvedésekért, egyenlő jogokat a haza sorsá
nak intézéséhez mindazok számára, akik a hazát megvédték, megmentették.

A világháború borzalmaiból a népjogok terén új ideálok emlkednek ki.
A szenvedésektől meggyötört emberiség nem tud többé belenyugodni abba, 
hogy ennyi vérontás, ennyi áldozat után az emberi fejlődés, az emberi boldogu
lás nagyarányú regenerációja elmaradjon, hogy az állami és társadalmi életben 
a jobb jövő be né köszöntsön.

A kor szelleme milliók érzelmi világából született meg s azért érvénye-
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sülését megakadályozni nem lehet, nem is szabad; de helyes irányba terelni 
dicső, méltó feladat az állami és társadalmi élet irányító tényezőire nézve.

S ebben a jövőt előkészítő munkában fontos feladat vár a középiskolára.
Bízom abban, hogy meg fog felelni magasztos hivatásának; miként 

hősöket nevelt a múltban a lövészárkok számára, úgy a jövő nagy feladataira 
is vértezett szellemi harcosokat fog nevelni.

Tisztelt hallgatóság! Kedves tanulóifjúság! Amikor a mostani nagy idő 
szárnyalását érzem, amikor arra a regeneráló hatásra gondolok, melyet a je 
lenkor az emberiség állami, társadalmi életébe a messze jövőben évszázadok 
múltán is ki fog fejteni, lelki szemem önkéntelenül visszatekint a múltba, a 
négy évszázad előtti korszakra, arra a regeneráló hatásra, melyet a reformáció 
a  hitélet, a morál, a tudomány terén kifejtett.

Négy évszázad múlott el azóta s a szárnyaló idő nem mosta el Luther 
hatalmas egyéniségének hatását, sőt miként a nap, amint távolodik a horizon
tól s emelkedik az égboltozaton, annál melegebben, annál nagyobb területre 
árasztja sugárözönében áldását, azonkép Luther szelleme is az idők múltával 
mind szélesebb körben a földkerekségen, mind áldásthozób'oan nyilvánul köz- 
intézményeiben.

Luther szellemének köszöni létét az iglói főgimnázium is. Az a forrás, 
melyet a reformáció fakasztott, ebben a körben is megtermékenyíti a talajt, 
pompás virágot, gazdag gyümölcsöt termeszt a lelkiismereti és szellemi sza
badság légkörében.

S ezért, amikor a röpke idő végtelen szárnyalásában a protestantizmus 
ilyen jelentőséges határkövéhez jutott, megindult lélekkel gondolunk arra a 
hatalmas világtörténeti alakra, az újkor Mózesére, aki isteni ihlettel, a meg
győződés törhetetlen erejével megnyitotta az emberiség előtt a hitbeli üdvös
ség útjait, az emberi kulturális haladás, a tisztult erkölcsi élet forrásait.

Luther Márton minden időben a világtörténelem legnagyobb héroszainak, 
az emberiség legnagyobb jóltevőinek sorában fog helyet foglalni.

Nagysága abban rejlik, hogy azt, ami forrongásba hozta tépelődő lelkét, 
kora hitéletének forrongásává tudta tenni, hogy amint lelkiismerete belső küz
delmeiben a sötétségből világosságba emelkedett, — lelke tüzénél oly ideálo
kat gyújtott, melyeket százezrek, majd az idők múltával milliók áldásthozó 
életcélokul, boldogító irányelvekül fogadtak el.

Luther reformációi munkája átalakítja az ember belső életét, új tartal
mat visz Istenhez való viszonyába.

Szoros kapcsolatot teremt a hit és erkölcs között. A hitelvek szerinti, 
valamint a morál követelményei szerinti élet bírói székébe a lelkiismeretet ülteti.

A népnek nyelvét hozza be a templomba s ezáltal megveti a nemzeti 
egyházak s közvetve a nemzeti államok kulturális kialakulásának alapjait.

S e kultúrának gyökérszálait a családi élet talajába helyezi át.
Posztulátuma, hogy a családi tűzhelyek tiszta légköréből áradjon szét a 

közerkölcs tisztasága.
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S amint az emberiség közkincsévé tette a hitélet terén a lelkiismereti 
szabadságot, úgy inaugurálta a szellemi szabadságot, a szabad kutatás jogát 
a tudományban.

S ha Luthernek más érdeme nem is volna, ez az egy ténye, hogy fáklyát 
gyújtott a felvilágosodásnak, utat nyitott a tudományok haladásának, örök 
emléket emelne nevének az emberiség történetében.

S mink, akik munkásai vagyunk Luther eszméinek, amikor ez esz
mék szolgálatában a tudományok csarnokában új munkát kezdünk, mély 
megilletődéssel gondolunk a reformáció négyszázados évfordulójának évé
ben Luther Márton világtörténeti jelentőségére, mély hálával azokra, akik 
Luther eszméinek hű letéteményesei, körünkben ennek az intézetnek jóltevői 
valának.

Elődeink példájára minket is vezet és lelkesít az a tudat, hogy az iskola 
légkörében fejlődik az ifjú öntudatlan vallási érzülete tántoríthatatlan, áldozat
kész meggyőződéssé.

Minket is vezet és lelkesít az a tudat, hogy az iskola légkörében szívják 
magukba a protestantizmus eszméi iránti lelkesedést azok. akik az egyházi 
közéletet folytatni, vezetni, közintézményeinket fejleszteni és jogainkat meg
védeni hívatvák.

Minket is vezet és lelkesít az a tudat, hogy az iskola légkörében a tudo
mány emeli fel az igazság szárnyain a vallást és a vallás az ihlet szárnyain 
a tudományt arra a nívóra, melyhez az atheizmus, a materializmus, a kozmo- 
politizmus hullámai fel nem érhetnek.

Most a protestantizmus jubileumának ünnepi hangulatában önkéntelenül 
áldást rebeg szívünk-szánk a protestáns világ lánglelkű nagy építőmesterére, 
áldást nagy művére.

S én érzem, hogy azok az érzelmek, melyeket a mostani nagy idő min
den dicsősége, minden bánata, minden áldozata honfiúi lelkemből kivált, har
móniában vannak ezekkel az érzelmekkel, melyeket protestáns önérzetem 
lelkemben felszínre hoz.

Hazánk története bizonyítja, hogy a protestáns egyház szabadsága, fajunk 
s nemzetünk szabadságának édes testvére.

A nemzeti törekvések legbátrabb védői, a hazaszeretet lángjának leg
kitartóbb élesztői ép azok valának, akik vallási meggyőződésükért legtöbbet 
szenvedtek, akik a politikai és vallási szabadság oltárán egyszerre s egyformán 
áldozták éltük legfőbb javait.

S azért, miként protestáns egyházunk évszázadokon át őre és védője 
volt a nemzet legszentebb kincseinek, a protestáns szellemű nevelés sem volt 
más, nem lehetett más, mint igazi nemzeti nevelés.

A hazai protestáns iskolák mindig legbuzgóbb ápolói és fenntartói voltak 
a nemzeti szellemnek, hű letéteményesei a nemzeti reményeknek, aspirációk
nak s ha máshol a nemzeti érzés szent tüze kíalvófélben volt is, protestáns 
iskoláinkban nem szűnt meg lángolni sohasem. Ezekből lobbant ki, ezekből
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terjedt szerte a hazában a viharos múlt zivatarai közt a magyar szabadság 
tiszta lángja, ragyogó fénye.

Szent örökségként szállt reánk e hivatás a mai korban is.
Ezeket a tradíciókat átvettük a múltból; megőrizzük a jövő számára.
Ez a mi fogadalmunk a reformáció négyszázados jubileumának ünnepi 

hangulatában!
Kedves tanulóifjúság !
Ilyen gondolatokkal, ilyen érzelmekkel köszöntlek titeket, kedves fiairn  ̂

az új tanévi munka kezdetén.
Új világ van kialakulásban, új életcélokkal, új irányelvekkel s az új 

világban nem születés, nem rang, nem előjogok — hanem az egyéni tulaj
donságok biztosíthatják csupán a haladást, megszerezhetik a fokozottabb ver
senyben a pálmát.

Komoly időket élünk, vegyétek komolyan a tanulói kötelességeket.
Megnehezült felettünk az idők járása, de ereseit sub pondere palma.
Sarkaljon ez titeket erőitek fokozottabb megfeszítésére, hogy az ismere

tek, a tetterő, a jellemszilárdság erős vértezetében léphessetek annak idején, 
mint kulturális harcosok, szeretett hazánk szolgálatába.

Ha pedig a legfőbb hadúrnak hívó szózata hozzátok is eljut s fegyver
rel kezetekben kell tanúbizonyságot tennetek az érzelmek legszentebbikéről, a 
hazaszeretetről, akkor legyetek méltók az iglci diákokhoz, méltók a magyar 
ifjakhoz! Szeretetünk, áldásunk el fog kísérni nehéz, de dicső utatokon.“

** *
Didaktikai és paedagógiai munkánk tartalmát és körét illetőleg a tanári 

karnak törekvése arra irányult, hogy leküzdje azokat az akadályokat, melyeket 
a háborús viszonyok okoztak.

Ebben az iskolai évben is megfogyatkozott tanári létszámmal végeztük 
hivatásszerű munkánkat.

Bogsch László tanár, honvédszázados egész éven át Iglón teljesített 
katonai szolgálatot; dr. Bruckner Győző tanár, élelmezési tiszt a keleti harc
téren ; Altmann Géza tanár 1917. évi szept. és október hónapokban Eperjesen 
és Ungvárott. Tanóráikat kartársaik hazafias kötelességérzetből magukra vál
lalták s ezáltal lehetővé tették, hogy az állami tantervben megállapított óra
számot majdnem teljesen tölthettük be. Csupán 8 óra maradt betöltetlen több
nyire olyan tantárgyban, melyeknek nagyobb óraszáma lehetővé tette a pótlást 
(latin II., III., IV., V. oszt. 1—1 óra; magyar II. 1 óra; görög VII. 1 óra; 
pótló magyar V., VII. 1 — 1 óra).

A rendes tanévi munkának egyik akadálya abban nyilvánult, hogy a 
tornacsarnok nem állott rendelkezésünkre. 1917. évi október 1 tői kezdve a 
kassai magy. kir. honvédkerületi gyaloggéppuska tanfolyamának 138 katonája 
volt tornacsarnokunkban elszállásolva. Ennek következtében a tornaórákat 
menetelési gyakorlatokra, esetleg más tantárgyakra kellett felhasználnunk.



8

Szeptember 1-én ejtettük meg a javító, kiegészítő, felvételi vizsgálatokat.
Szeptember 3 — 8 ig folyt a beíratás. Szeptember 10 én volt a megnyitó

ünnepély. Szeptember 11-én a rendes tanítás vette kezdetét.
A beírt tanulók létszáma 469 re emelkedett. Ezen magas létszám az 

intézet iránti régi bizalom mellett tanúskodik.
A háborús viszonyok a lefolyt iskolai évben is kihatással voltak a 

magántanulók létszámára. A hadbavonult tanulók, hogy el ne veszítsék az 
iskolai évet, magántanulóknak iratkoztak be. Ez a körülmény a háború negye
dik évében tetemesen felemelte a magántanulók létszámát.

Emelkedett a leánymagántanulóknak a létszáma is, mert a fenntartó
hatóság elfogadván a gimnáziumi tanácsnak indítványát, az ev. egyetemes 
közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján megengedte, hogy az V—VIII. osz
tályú leánymagántanulók a tanórákon résztvehessenek.

Evvel kapcsolatban a fenntartóhatóság gondoskodott a tanórákra bejáró 
leánymagántanulók intézeti felügyeletéről is s erre a tisztségre Várallyi Ilona 
lirhölgyet választotta meg.

A háborús viszonyok más irányban is befolyásolták intézetünk beléletét.
A súlyos megélhetési viszonyok következtében nagyon megszaporodtak 

azok a tanulók, akik a kassa-oderbergi vasút mentén Iglóhoz közelfekvő 
városokból és községekből naponként bejártak az intézetbe és a délutáni vona
tokkal hazautazván, otthon étkeztek.

Bár meg vagyunk győződve az ilyen iskoláztatásnak a gyermek testi fejlő
désére gyakorolt káros hatásáról, mégsem tagadhattuk meg a szülők kérelmét, 
mert méltányoltuk a mostani közgazdasági viszonyok okozta indokokat. Ezen 
tanulók felügyeletére külön intézkedéseket léptettünk életbe.

A tanári karnak hagyományos törekvése, hogy az ifjúságnak önképzőköri 
tevékenysége révén is megközelítse azokat a célokat, melyeket a tanterv az 
értelmi, kedélybeli és testi fejlesztés terén eléje tűz.

A tanári karnak ezirányú törekvését a háborús viszonyok a rendesnél 
szűkebb határok közé szorították, mert a felsőbb osztályok növendékei nagy 
részének hadbavonulása miatt nem alakulhatott meg a Tornakor, a Zenekör 
és a Történelmi szeminárium.

A tanév elején megalakultak s tanári vezetés mellett az iskolai év végéig 
működtek: a Petőfi-önképzőkör, a Thököly-kör, a Dalkör s a Gyorsírókör.

A tanári kar eleget tett a tanügyi kormány 1918. évi jan. 2-án 7/1918. 
sz. a. kelt rendeletének, mely a besorozott tanulók osztályvizsgálataira, illetve 
érettségi vizsgálataira, valamint a hadbavonult tanulók számára április hónap
ban szervezendő tanfolyamra és annak befejezte után megejtendő vizsgála
tokra vonatkozik.

Háborús viszonyok okozták, hogy az egész éven át egyik tantermünket 
a helybeli állami elemi népiskolának kellett átengednünk.

■** *
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A reformáció négyszázéves emlékünnepén mink is „a legmélyebb gyer
meki hálával borultunk le Istennek trónja előtt, hogy gazdag, boldogító szellemi 
és lelki áldások útját megnyitotta előttünk a reformáció által, amely visszaadta 
az emberiségnek az eredeti, igazi krisztusi keresztyénséget, A mi szivünkből 
is felszállt szent és igaz lelki áldozatként boldog hálafohász annak trónja felé, 
aki „Erős Várunk-1 volt és lesz mindörökké.“

A tanári kar 1917. évi október hó 23-án tartotta meg ünnepi értekez
letét, melyen az igazgató hosszabb beszédben adózott a múlt emlékeinek.

Beszédének bevezető része következőleg hangzott:
„Igen tisztelt tanári értekezlet 1
A protestáns világ most ünnepli a reformáció 400 éves jubileumát, 400 

éves évfordulóját annak, hogy Luther Márton felvette a harcot az akkori világ 
uraival, az akkori világ megrögzött felfogásával.

Luther Márton fellépése megindította azt az evolúciót, amely kivívta az 
emberiség legdrágább kincseit, a lelkiismereti és szellemi szabadságot s ennek 
folyományaként a tisztult erkölcsi, a nemesebb családi életet, a szabad vizsgá
lódás jogát, tehát az emberiség szellemi haladását, az eddiginél méltóbb bol
dogulását.

Évszázados tekintéllyel, hatalommal és előítélettel találta magát szemben 
s a maga részéről csupán egyéni szent meggyőződését s az abból eredő meg
ihletett vallási érzületet és megszilárdított akaraterőt tudta harcba vinni.

Az egyenlőtlen harcban győzött az igazság.
A wittenbergi vártemplomból kiárad az a fény és melegség, mely azóta 

szétterjedt a földkerekségen s melyet semmiféle földi hatalom sem volt képes 
többé visszaszorítani.

Luther hatalmas alakja az emberiség történetében örök piedeszfálon fog állani.
S most a 400 éves jubileum ünnepi hangulatában mélységes kegyelet, 

hála és hódolat fordul Luther történelmi alakja és emléke iránt.
Érzelmeink kell, hogy igazak és bensők legyenek, mert mink is hirdetői 

vagyunk Luther szellemének, munkásai azoknak a kulturális eszméknek és 
feladatoknak, melyeket evangéliumi egyházunk e szellemből kifolyólag ebben 
a munkakörben elénk tűzött.

Mély megilletődéssel gondolunk a reformáció kezdetére s midőn a múlt 
összes emlékei megelevenednek lelki szemünk előtt, ez emlékek életre ébresztik 
a jövő összes feladatait s a múlt és jövő ezen együttes tudata oly súllyal 
nehezedik rajtunk, hogy elszorul a szivünk, mely elnyomja ajkunkon a szót 
s könnyet csal szemünkbe, mely könny épúgy kifejezője a hálának a múltért, 
mint a hő fohásznak a jövőért.

Lelki szemünk a messze múltba, a XVl-ik századig elhatol, azon kor
szakig, melyben a reformációnak szelleme eljutott hazánkig, amikor lángra 
lobbantotta az iglói ev. híveknek lelkesedését a közcélok iránt, lángra az 
áldozatkészségnek szent tüzét a vallásnak, a kultuiának oltárán.

Protestáns hithűség, hitbuzgóság létesítette az iglói latin iskolát.
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Elvonultak ez iskola felett évszázadoknak viszontagságai verőfényes, de 
borús éveikkel is. amikor munkájának az elnyomatás korszakában szünetelnie 
kellett, de az áldozatkészségnek lángja nem aludt ki, élesztették azt e szent 
oltárnak méltó papjai, hű tagjai egyházunknak, hű fiai hazánknak.

Protestáns áldozatkészség szerezte meg azokat az anyagi eszközöket, 
melyek szükségesek voltak ahhoz, hogy mint progymnasium 1784—1854-ig, 
majd mint algymnasium 1861-ig töltse be hivatásszerű munkakörét.

Trangous József és Trangous Lajos valódi evangéliumi szelleme, egyhá
zukhoz való ragaszkodása, hazánk kulturális céljai iránti lelkesedése 1865. 
évben tette lehetővé intézetünknek teljes főgimnáziummá való fejlesztését.

Nagyszerű hagyatékuk örök emléket emelt nevüknek az iglói főgimnázium 
történetében s midőn lelkünk a visszaemlékezés szárnyain a múltba száll, 
mélységes hálával és kegyelettel hódol nagy jóltevőink emlékének.

Még inkább, mint az anyagi eszközök, megadta iskolánk létjogosultságát, 
biztosította évszázadokon át fennállását az, ami hatalmasabb, maradandóbb az 
anyagnál, az a szellem, mely minden időben, minden viszontagság közepette 
átlengte szerény hajlékát: a vallásnak, a humanizmusnak és a hazafiságnak 
a szelleme.

E szellem kiemelé iskolánkat szűk köréből a fejlődés azon fokára, mely
ről messze vidékekre terjedhetett ki kulturális missziója s mely egyúttal mél
tóvá tette főgimnáziumunkat arra, hogy azon időponton túl, amikor a roha
mosan fejlődő kornak igényei túlhaladták az áldozatkészségnek határait, a ma
gyar államnak hathatós támogatása mellett folytathassa hivatásszerű munkáját.

1897 óta főgimnáziumunk mint államilag segélyezett, de önkormányzati 
jogkörrel biró középiskola áll hazánk és egyházunk szolgálatában.

Tagadhatatlan, hogy az államsegély a tanügyi kormány jogainak kiter
jesztését, ingerenciájának növelését jelenti főgimnáziumunkra nézve is.

De ez a körülmény nem homályosítja el lelkűnkben egyrészt azt a 
hálát, melyet egyházunk iránt a múlt eredményeiért érzünk, másrészt azokat 
a kötelességeket, melyekkel ev. egyházunk érdekeinek adóznunk kell.

A nemzeti nevelésnek követelményei mellett kell, hogy a protestáns 
szellemű nevelésnek vallási, erkölcsi és tudományos vonatkozású posztulá- 
tumai is irányítsák tanári munkánkat.“

Főgimnáziumunk fenntartóhatóságával, az iglói ev, egyházközséggel együtt 
ünnepeltünk.

Október 28 án testületileg jelentünk meg az egyházközségnek ünnepi 
istentiszteletén s a ranári kar az egyházközségnek az istentisztelet után a 
templomban megtartott ünnepi közgyűlésén.

Október 30-án délután 5 órakor részt vettünk a reformációi, gyülekezeti 
templomi estélyen, melynek műsora volt:

a) Orgonajáték. Marton Károly tanító úr.
b) „Zengjen hálaének.“ Régi magyar dal 17C0-ból. Énekli: Marton 

Károly karnagy vezetése alatt a templomi vegyes kar.
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c) Reformációi előadás. Tartja: Monsky M. wieni lelkész úr.
d) Wagner: Gebet a „Tannhäuser“ című dalműből. Énekli: Zimann 

Lenke úrhölgy.
e) Kistler: Gebet. Vonósnégyes orgonakisérettel. Előadják: dr. Szta- 

hovszky Antal, Marcsek Andor gimnáziumi tanár, Schermann Samu gimnáziumi 
tanár, Marcsek Aladár és Schermann Sándor gimnáziumi tanuló.

f) Himnusz. Énekli a gyülekezet.
Október 31-én délelőtt 9 órakor testületileg résztvettünk az istentisztele

ten, melynek végeztével a tanári kar és a konfirmált ifjúság az Úr vacsorájá
hoz járult. Az Úr szent vacsoráját Them László vallástanár szolgáltatta ki.

Október 31-én délután 5 órakor reformációi emlékünnepünk volt a fő
gimnázium dísztermében, melyen a tanári karon és a gimnáziumi, valamint 
a helybeli ev. polgári leányiskolái tanulóifjúságon kívül nagyszámú előkelő 
közönség vett részt s melyen Them László vallástanárunk méltatta Luther 
Márton 95 tétele kiszögeztetésének 400 éves évfordulóját

Emlékünnepünk műsora volt:
1. „Bevezető ének“ Luther M.-tól, Batizi A. reformátorunk fordításában. 

Énekli az egész közönség.
„Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd bé sziveinket bőven 
Mennyei ajándékoddal, szívbéli szent buzgósággat,
Melynek isteni ereje sok népet egy hitre vive.
Légy velünk is, re népeddel, Hogy teljünk meg dicséreteddel.
Dicsőség légyen Istennek.“

2. „Luther.“ Irta: Porkoláb Gy. Előadja: Schermann Sándor VIII. o. t.
3. „Luther és a reformáció.“ Irta és felolvassa Them László főgimn. 

vallástanár.
4. „Mint kőszál a tengerben.“ A reformáció 400 éves jubileumára irta 

Payr S., dallamát szerzé Kapi Gyula. Schermann Samu tanár vezetése alatt 
énekli az ifjúsági énekkar.

5. „Október 31.“ Irta: Oravecz E. Előadja; Stromp Tibor VIII. o. t.
6. „Befejező ének.“ Luther M.-tól. Énekli az egész közönség.

„Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk ;
Ha Ő velünk, ki ellenünk ? Az Űr a mi oltalmunk.
Az ős ellenség Most is üldöz még,
Nagy a serege, Csalárdság fegyvere,
Nincs ilyen több a földön.“

A tanári kar gondoskodott arról, hogy ünnepi hangulata egyházunk 
szolgálatába állíttassák s főgimnáziumunk javára állandó értékűvé váljék. Az 
igazgató a következő alapító oklevelet nyújtotta át a főgimnázium fenntartó
hatóságának, annak 1917. évi október 28-án tartott ünnepi közgyűlésén:

Nagyérdemű Egyháztanács!
Mélyen tisztelt egyházközségi Közgyűlés!
Alulírottak mint az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium tanárai a reformáció 

keletkezésének, a lelkiismereti és szellemi szabadság ébredésének 400 ik év-
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fordulóján, amikor lelkünket megtölti Luther történelmi jelentőségű nagy egyé
nisége iránti hódolat, a reformáció kimagasló alakjai, hitvallásunk vértanúi 
iránti kegyelet, intézetünk jóltevői s a protestantizmus eszméinek főgimnáziu
munkban működött hű munkásai iránti hála és elismerés, a reformáció négy
százados jubileumát intézetünkben emlékezetessé, ünnepi hangulatunkat mara
dandó becsűvé óhajtjuk tenni.

Evégből főgimnáziumunk fenntartóhatóságának mai ünnepi közgyűlésén 
a mélyen tisztelt egyházközségnek 1000, azaz egyezer koronát nyújtunk át, 
kérve, hogy ezt az összeget ifjúsági segélyalapként elfogadni és kezelni mél- 
tóztassék.

Az alapítványra vonatkozó kérelmünk és óhajunk a következő:
I. Az alapítványt a fenntartóhatóság pénztára „Főgimnáziumi reformációi 

jubileumi alapítvány“ név alatt külön kezelje.
II. Az alapító összeg kamatait a főgimnázium mindenkori igazgatója 

minden esztendő október 31-én a tanári testületnek határozata értelmében 
egy vagy több ág. hitv. ev. szegénysorsú, jó magaviseletű és törekvő főgim
náziumi tanulónak segélyként nyújtsa át, vagy segélyezésére fordítsa.

Azon reményben, hog}' a protestáns áldozatkészség evangéliumi egyhá
zunk érdekeinek javára meg fogja növeszteni a szerény alapítványt, vagyunk 
mély tisztelettel

lelón. 1917 október 28-án

Them László s. k. 
Wiese Gyula s. k. 
Marcsek Andor s. k. 
Berzeviczy Béla s. k 
Thirring Gyula s. k. 
Szénjy Zoltán s. k. 
Bogsch László s. k.

Dr. Bruckner Győző s. k. 
Stromp József s. k.
Kiss Aibert s k. 
Schermann Samu s. k. 
Friedrich József s. k. 
Hoch Ferenc s k 
Altmann Géza s. k.

Ugyanebben az egyházközségi közgyűlésben az igazgató egy másik 
alapítványról is tett jelentést, melyet az intézetnek egy kiváló, volt hálás ta
nítványa a reformáció 400 éves jubileuma alkalmából atyja, a főgimnázium 
volt tanára nevére, intézetünk javára tett.

Jeszenszky Pál m. kir. udvari tanácsos, a Magyar Mezőgazdák Országos 
Szövetkezete vezérigazgatójának alapítólevele a következőleg hangzik : 

Nagyságos
Fischer Miklós kir. tanácsos, főgimnáziumi igazgató Úrnak

Igló.
Alulírott mint az iglói ág. hitv. ev. főgimnáziumnak volt tanítványa Nagy

ságodnak tudomására hozom, hogy a bölcs vezetése alatt álló főgimnázium 
javára ifjúsági segélyalapítványt teszek azzal az egyezerötszáz koronával, me-

Fischer Miklós kir. tanácsos, 
főgimnáziumi igazgató s. k.

1>. H.



13

lyet a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság Budapesten f. évi októ
ber 8-án Nagyságodnak kifizetett.

Alapítványom megnyilatkozása hálás elismerésemnek azon hazafias és 
lelkes munka iránt, melyet a főgimnázium tanári testületé a magyar kultúra 
s a protestáns egyház szolgálatában végez.

Alapítványomat a reformáció négyszáz éves jubileumához óhajtván kötni, 
kérem, hogy az alapítvány rendeltetését illetőleg a következő óhajomat tekin
tetbe venni méltóztassék.

Tisztelettel kérem, hogy az összeget egyelőre hadikölcsön vásárlására 
fordítani szíveskedjék. Az évenkénti kamatok a tőkéhez csatolandók mindad
dig, amíg a tőke kétezer koronára felszaporodik.

Mihelyt a tőke 2000 koronára felszaporodott, annak kamatait a főgim
názium mindenkori igazgatója a tanári karnak határozata szerint minden esz
tendő október 31-én, a lelkiismereti és szellemi szabadság ébredésének évfor
dulóján egy vagy két ág, hitv. ev. szegénysorsú, törekvő és jó magaviseletű 
gimnáziumi tanulónak segélyként kézbesítse vagy segélyezésére fordítsa.

Óhajom, hogy az alapítvány „Jeszenszky Pál tanár Luther alapítványa“ 
név alatt az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium fenntartó hatóságának az iglói 
ev. egyházközség pénztárában az egyházi pénztáros által elkülönítve kezeltessék.

Kérve, hogy az alapítványt elfogadni méltóztassék, vagyok
Budapest, 1917. évi október 10 én

kiváló tisztelettel
Jeszenszky Pál s. k.
m. kir. udvari tanácsos, 

a M agyar M ezőgazdák Szövetkezetének 
vezérigazgatója.

Valláserkölcsi irányban nevelvén az ifjúságot, a tanári kar gondosan ellen
őrizte, hogy protestáns tanulóink részt vegyenek az evang. egyházközségnek 
vasárnapi és egyéb ünnepnapi istentiszteletein. A más vallású tanulók saját 
hitoktatóik felügyelete alatt vettek részt az istentiszteleteken.

A téli hónapokban vasárnaponként az intézet dísztermében tartottunk 
istentiszteletet, mely vallástanárunk hitszónoklatából, imából és énekből állott.

A tanév folyama alatt kétszer járultunk az Úr asztalához: október 31-én 
és május 9-én.

A konfirmálandók oktatását dr. Walser Gyula helybeli ev. lelkész végezte. 
A tanítás február 19-én vette kezdetét és május 8-ig tartott.

A tanulóifjúság a lefolyt tanévben is áldozott a jótékonyság oltárán; havi 
filléres gyűjtéséből küldtünk az ev. egyetemes gyámintézetnek 60 koronát, a 
rozsnyói kerületi árvaháznak 40 koronát.

Az egyházkerületi reformációi jubileumi alapra ifjúságunk 405'89 koro
nát, az egyetemes egyházi reformációi jubileumi alapra 57 koronát gyűjtött.
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Főgimnáziumunk felekezeti jellegénél fogva a lefolyt iskolai évben is 
képviselve volt az önkormányzati ev. egyházi testületek ülésein. Az igazgató 
részt vett a tiszai egyházkerületnek 1917. évi julius 18-ik napján Miskolcon 
tartott közgyűlésén, a magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház Buda
pesten 1917. évi nov. 8 —10 napjain és folytatólag 1918 jan. 10—11. napjain 
tartott közgyűlésein, valamint az egyetemes tanügyi bizottságnak ülésén.

Mint az Ev. Tanárok és Tanítók Orsz. Egyesülete középiskolai szakosztá
lyának elnöke részt vett az egyesület november havi választmányi ülésén.

Az 1917. évi november havi egyetemes közgyűlés az igazgatót az evang. 
tanárság képviseletében az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása tárgyában kikül
dött egyetemes bizottság tagjának választotta. Ebben a minőségben részt vett 
a bizottságnak 1918. évi január havi ülésein s mint egyetemes törvényszéki 
bíró részt vett az egyetemes egyházi törvényszéknek 1918. évi január havi 
tanácsülésén.

A magyarhoni evang. egyetemes egyháznak felügyelője báró Prónay 
Dezső előrehaladott korára és ismétlődő gyöngélkedésére való hivatkozással 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelői tisztéről, amelyet egyháza hálájára és 
közelismerésére 36 éven át viselt, az 1917. évi november havi egyetemes köz
gyűlésen lemondott. Az egyetemes közgyűlés kénytelen volt a lemondást tudo
másul venni, minek következtében elrendelte a választást.

Főgimnáziumunk tanári testületé az Egyházi Alkotmányban biztosított 
jogával élve 1918. évi február hó 26-án tartott választógyűlésében Szent- 
Iványi Árpád a tiszai egyházkerület érdemes felügyelőjére adta le egyhangú sza
vazatát.

** *

Főgimnáziumunk beléletének egyik hagyományos jellemvonása az ifjú
ságnak hazafias irányú nevelése. A tanári kar megragadott minden alkalmat, 
hogy kegyeletet keltsen az ifjúság szivében történetünk kimagasló alakjai iránt, 
kik vezetői voltak nemzetünknek alkotmánya, szabadsága kivívásában, kik 
előbbre vitték hazánkat szellemi és anyagi fejlődése ösvényén

1917. évi október 6 án Tompa Mihály születésének századik évfordulója 
alkalmából a főgimnázium dísztermében ünnepélyt rendeztünk, melyen nagy és 
díszes közönség jelent meg

November 1-én az ifjúság hazafias ünnepély keretéoen megkoszorúzta 
az iglói temetőben nyugvó honvédeknek sírját, kik a szabadságharcban a város 
területén vívott ütközetben hősihalált haltak

November 2-án hazafias ünnepély keretében nagy közönség és az Iglón 
állomásozó katonaság jelenlétében megkoszorúztuk a harctéren megsebesült 
vagy megbetegedett s az iglói tartalékkórházban elhunyt katonák sirhantjait. 
Az ünnepi beszédet Marcsek Andor főgimnáziumi tanár tartotta.

November 4 én őfelsége IV. Károly apostoli királyunk nevenapján testü
letileg vettünk részt a hálaadó istentiszteleten.
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December 30-án ő csász. és apostoli királyi felsége megkoronáztatásának 
évfordulóján megtartott hálaadó istentiszteleten testületileg vettünk részt.

1918. évi március idusát ifjúságunk az állami tanitóképző-intézet ifjúsá
gával együtt a város honvédszobra előtt ünnepelte meg százakra menő kö
zönség jelenlétében.

A tanév folyama alatt két ízben rendeztünk jótékonycélú előadást: 1917. 
évi december 15 én hangversenyt a főgimnáziumi ifjúsági könytár gyarapítá
sára és 1918. évi március 24-én matinét Farkas Imre volt tanítványunk, kiváló 
poétánk arcképének leleplezése alkalmából az intézeti Petőfi-emléktáblaalap és 
a Szepesi Otthon javára.

A város intelligens közönsége tömeges megjelenésével ez alkalommal is 
beigazolta intézetünk iránti rokonszenvét, közhasznú törekvéseinknek meleg
felkarolását. „

* *

A tanév folyamán kielégítő, sőt dicséretes volt az ifjúságnak erkölcsi 
magaviseleté. Eltekintve néhány pajkosságra, gyermeki meggondolatlanságra 
visszavezethető kisebb fegyelmi esettől, kifogástalan volt az ifjúságnak maga
viseleté ; tiszteletlenség, rosszakarat ellen nein kellett eljárnunk.

Az ifjúság megkomolyodott a háború alatt Lesték ajkunkról a szót, ami
kor a háború eseményeivel foglalkoztunk. Együttérzést, részvétet váltottak ki 
lelkűkből a nemzet háború okozta szenvedései, lelkesedést katonáink harci 
dicsősége. Besorozott ifjaink a haza iránti kötelességeik tudatában készséggel 
vonultak be, hogy tettel rójják le a nemzet iránti szent tartozásukat.

A tanév folyama alatt jó volt az ifjúság egészségi álDpota is, melyet 
kedvezően befolyásol hegyvidékünk tiszta levegője, városunk erdős környéke, 
egészséges forrásvize

Súlyosabb természetű megbetegedés csak kevés fordult elő. Valamennyi 
betegség enj'he lefolyású volt. Halálesetet nem kellett feljegyeznünk.

A háború okozta viszonyok éreztették ugyan Iglón is hatásukat a köz
élelmezésre, azonban a felmerült akadályokat leküzdötte tápintézetünk gondos 
előrelátása

Ifjúságunk sűrűn kereste fel környékünk vadregényes tájait. A nagy szün
időben a tanügyi kormánynak 45917/1917. sz. rendelete értelmében a tanári 
kar maga rendezett hetenként kirándulásokat az ifjúság számára. Ősszel a fel
sőbb osztályok növendékei az igazgató és több tanár felügyelete alatt a Tát
rába, Csorbatóhoz, Poprádi tóhoz rándultak ki, mely alkalommal a diákok egy 
nagyobb csoportja Marcsek Andor tanár vezetésével megmászta az Osz- 
tervát is.

A tanügyi kormánynak intézkedése folytán a középiskolai tanárok szá
mára Körmöcbányán a karácsonyi szünidőben szervezett sítanfolyamon fő 
gimnáziumunk részéről Marcsek Andor tanár vett részt s az Országos Test- 
nevelési Tanácsnak 1918 december 7-én kelt átirata értelmében s a m kir. hon
védelmi miniszter által rendelkezésünkre bocsátott sífelszereléssel intézetünk
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maga is szervezett sítanfolyamot az ifjúság számára, melynek vezetését Ber- 
zeviczy Béla tanárra bíztuk. ** *

Főgimnáziumunk fenntartóhatósága a gimnáziumi tanács útján 1917. évi 
augusztus hó 28-án intézte el a tápintézeti díjak elengedése végett benyújtott 
kérvényeket. A kérvények elbírálásánál kénytelen volt a tápintézetnek a mos
tani közgazdasági viszonyok okozta súlyos anyagi helyzetét tekintetbe venni, 
amikor 7 tanulónak összesen csak 200 koronát engedett el az előírt díjakból.

A tandíjelengedés végett benyújtott kérvényeket az arra kiküldött bizott
ság 1918. évi március 1-én intézte el, 17 tanulónak összesen 812 koronát és 
ezenfelül 6 canensnek 516 koronát, összesen tehát 1328 koronát engedvén el 
a tandíjakból.

A nagyméltóságú vailás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr a fele
kezeti főhatóságnak 5112/1917. sz. hivatalos értesítése értelmében Jurkovich 
Emil besztercebányai tankerületi kir. főigazgatót bízta meg az 1883. évi XXX. 
t.-c.-ben gyökerező felügyeleti jogának főgimnáziumunkban való gyakorlásával. 
A kormányképviselő 1917. évi november 18., 19., 20. és 21 -ik napjain végezte 
intézetünkben a hivatalos vizsgálatot, mely alkalommal megtekintette az inté
zetnek épületét, felszerelését, berendezését, a tanulók írásbeli dolgozatait, raj
zait; résztvett az osztályoknak tanóráin és a november hó 21-én megtartott 
tanári tanácskozmányban a tapasztaltak feletti teljes megelégedését fejezte ki.

A tanügyi kormánynak 7/1918. sz. rendelete értelmében a besorozott 
VII. és Vili. oszt. tanulók osztályvizsgálatait 1918. évi március 5 én, a szóbeli 
érettségi vizsgát március 6., 7. és 8-ik napjain ejtettük meg.

A hadbavonult tanulók, valamint a VII. osztályt sikerrel végzett, beso
rozott tanulók rendkívüli VIII. osztályú tanfolyama április 3-án vette kezdetét 
és április 28-ig tartott.

Április 24. és 25.-én ejtettük meg a tanfolyam osztályvizsgálatát és április 
26. és 27 én a szóbeli matúrát.

Úgy a március havi, mint az április havi érettségi vizsgálatokon az 
igazgató elnökölt.

A tanügyi kormánynak 6565/1918. sz. rendelete értelmében főgimnáziu
munk is meghosszabbította a karácsonyi szünidőt. A rendelet értelmében a 
VII. és VIII. osztályban a tanítás jan. 17 én, az I—VI. osztályban pedig febr. 
4-én vette kezdetét.

Május 23., 24. és 25-én voltak az írásbeli érettségi vizsgálatok és junius 
7. és 8-ikán a szóbeli érettségi vizsga.

A tanügyi kormánynak 43038 sz. rendelete értelmében junius 1 — 14-ig 
tartottuk az összefoglaló ismétléseket és a junius 15-én tartott évzáró ünnepély 
után elbocsátottuk az ifjúságot.

A magánvizsgálatokat junius 18., 19. és 20-ik napjain ejtettük meg.
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Hadbavonult tanulóink az 1917—18-ik iskolai évben.
A világháború első három évében 105 tanítványunk fegyverrel kezében 

szolgálta hazánk szent érdekeit.
Az 1917—1918. iskolai évben a következő, 1900. évben született tanulók 

soroztattak bé népfölkelői bemutató szemléken :
Fehér István VIII. o. t. besoroztatott a honvédséghez, bevonult az iglói 
honvédkiegészítő parancsnoksághoz;
Kossányi László VIII. o. t. besoroztatott a honvédséghez, bevonult az 
iglói honvédkiegészitő parancsnoksághoz;
Papp Dezső VIII. o. t. besoroztatott a honvédséghez, bevonult az iglói 
honvédkiegészítő parancsnoksághoz ;
Stromp Tibor VIII. o. t. besoroztatott a honvédséghez, bevonult az iglói 
honvédkiegészítő parancsnoksághoz;

5. Thurzó Rezső Vili. o. t. besoroztatott a honvédséghez, bevonult az iglói 
honvédkiegészítő parancsnoksághoz;
Színik János VIII. o. t. besoroztatott a honvédséghez, bevonult az iglói 
honvédkiegészítő parancsnoksághoz;
Weisz Zoltán Vili. o. t. besoroztatott a honvédséghez, bevonult az iglói 
honvédkiegészítő parancsnoksághoz ;
Schneider Lajos VII. o. t. besoroztatott a honvédséghez, bevonult az 
iglói honvédkiegészítő parancsnoksághoz;
Dán Péter VIII. o. t. besoroztatott a honvédséghez, bevonult a márama- 
rosszigeti honvédkiegészítő parancsnoksághoz ;

10. Kaminszky István V. o t. besoroztatott a honvédséghez, bevonult a má- 
ramarosszigeti honvédkiegészítő parancsnoksághoz;
Várady István VIII. o. t. besoroztatott a honvédséghez, bevonult a debre
ceni honvédkiegészítő parancsnoksághoz ;
Gerő Sándor VIII. o. t. besoroztatott a honvédséghez, bevonult a jász
berényi honvédkiegészítő parancsnoksághoz;
Ölbey Béla VIÍ. o. t. besoroztatott a honvédséghez, bevonult a munkácsi 
honvédkiegészítő parancsnoksághoz ;
Cseh Béla VIII. o. t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az eperjesi 
kiegészítési kerületi parancsnoksághoz ;

15. Csighy József VIII. o. t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az eper
jesi kiegészítési kerületi parancsnoksághoz ;
Koromzay Zoltán VIII. o. t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az 
eperjesi kiegészítési kerületi parancsnoksághoz;
Márkus László VIII. o t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az eper
jesi kiegészítési kerületi parancsnoksághoz;
Müller Árpád Vili. o. t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az eper
jesi kiegészítési kerületi parancsnoksághoz ;



18

Schermann Sándor VIII. o. t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az 
eperjesi kiegészítési kerületi parancsnoksághoz;

20. Sztrazniczky Lajos VIII. o t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az 
eperjesi kiegészítési kerületi parancsnoksághoz;
Török Béla VIII. o. t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az eperjesi 
kiegészítési kerületi parancsnoksághoz;
Záborszky Viktor VIII. o. t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az 
eperjesi kiegészítési kerületi parancsnoksághoz;
Bukovinszky Ferenc VII. o. t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az 
eperjesi kiegészítési parancsnoksághoz;
Gondzsinszky Károly VII. o. t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az 
eperjesi kiegészítési parancsnoksághoz;

25. Leichtag Elek VII. o. t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az eperjesi 
kiegészítési parancsnoksághoz;
Havas Rezső VII. o. t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az eperjesi 
kiegészítési parancsnoksághoz;
Bacsinszky Béla VI. o. t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult az eperjesi 
kiegészítési parancsnoksághoz;
Kerpán István VIII. o. t. besoroztatott a hadsereghez, bevonult a kassai 
kiegészítési parancsnoksághoz.
A háború kezdete óta tehát 133 iglói főgimnáziumi tanuló teljesít katonai 

szolgálatot.

Hadsegélyezés.
Főgimnáziumunk a háború negyedik évében is folytatta nemes akcióját 

a hadsegélyezés terén. Az ifjúság összerakta a filléreit, hogy erejéhez képest 
részt vegyen a magyar társadalomnak a háborúokozta szenvedések csökkenté
sére irányuló hazafias törekvésében, hogy áldozatkészségével kifejezésre ju t
tassa meleg együttérzését hős katonáink iránt, kegyeletét azok iránt, akik 
hazájuk védelmében feláldozták életüket.

1. A katonasírok gondozását célzó országos alap javára ifjúságunk 
128'72 kor. gyűjtött, még pedig az I oszt. 17 78 kor., a II. oszt. 20 30 kor., 
a III. oszt. 14 04 kor., a IV. oszt. 12 kor., az V. oszt. 25'90 kor., a VI. oszt- 
20 20 kor., a VII. oszt. 11'90 kor., a VIII. oszt. G G0 kor.

2. A VIII. osztály tanulói az igazgató nevenapja alkalmából 30 koronát 
adományoztak a szepesi hadiárvák javára.. Az V. osztály tanulói az iglói 
hadiárvák javára 20 kor. adományoztak-

3. Ifjúságunk a lefolyt iskolai évben is gyűjtött a katonák karácsonyára. 
A gyűjtés 259'0t> kor. eredményezett Az I. oszt. adományozott 29 52 kor., 
a II. oszt. 25 kor., a III. oszt. 30 30 kor., a IV. oszt. 15'70 kor, az V. oszt. 
57'60 kor , a VI. oszt. 45'80 kor., a VII. oszt. 45'14 kor. és a VIII. oszt. 
10 kor.



4. Ifjúságunk a katonaság javára résztvett a fehérnemügyűjtésben is. 
A gyűjtés 228 darab fehérneműt eredményezett 1000 kor. értékben. Ugyan
akkor hadsegélyezés céljaira 108 kor. szolgáltattak be

a) Az 1917. évi október 6-án rendezett Tompa-ünnepély 231 koronával 
gyarapította a reformáció jubileumi segélyalapját.

b) Az 1917. évi december 15-én rendezett intézeti hangverseny tiszta 
jövedelméből 317 80 kor. fordítottunk az ifjúsági könyvtár gyarapítására.

c) Az 1918. évi március 24-én a Farkas Imre arcképének leleplezése 
alkalmából rendezett matiné 656 kor. tiszta jövedelmet eredményezett. Ebből 
jutott a Szepesi Otthonnak 200 korona és a főgimnázium Petőfi-emléktábla- 
alap gyarapítására 456 kor.

Hálásan jegyezzük tel azoknak a neveit, akik ez alkalommal adományaik
kal gyarapították törekvésünk anyagi sikerét.

Felülfizettek: Singer Sándor 40 K, dr. Singer Alfréd 17 K, Kolosy 
Lelle és Windt Jolán 14 K, Münnich Kálmán 11 K, Bicanic László, Kiss 
Albert, özv. Klug Nándorné 10 —10 K, id. Haltenberger Rezső, itj. Haltenber- 
ger Rezső, dr. Lorber Adolf, özv. Marschalkó Józsefné, Stein Fülöp, Széli 
Ödönné, Wiese Gyula 7—7 K, Puchert Adalvin 6 K, Folgens Cornel, Schmidt 
Brúnó 5 —5 K, Fábry Gusztávné, Köntzey Ferenc, Nádler Gyuláné, Retter 
Gizella, dr. Szlavkovszky István 4 4 K, özv. Matolcsy Jánosné, Reich Mal
vin 3—3 IC Berzeviczy Béla, Friedmann Arnold, Gellért Henrikné, Grünbaum 
Imre, Jeszenszky Pál, N. N. hadnagy, Singer P., Szabó K. hadnagy, özv. 
Zimmermann Nándorné 2 —2 K, N. N 1 K.

Az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium eddigi tevékenysége 
a hadsegélyezés terén.

1. A főgimnázium tanárai a háború kitörése óta hadsegélye
zésre adományoztak az 1914—15. tanévben 500 K, az K 
1915 — 16. tanévben 445 K ... .... ...      ... 945'—

2. 1914 augusztus hóban gyűjtés frissítőkre a katonák számára 60' —
3. A főgimnázium az 1914—15 tanévben az ösztöndíjaknak

egy részét katonáinknak téli ruhával való felszerelésére 
használta fel ... ... ... ... ... ................. . ... ... 1400'—

4 A főgimnázium az 1914- 15. tanév tanszerátalányáról és a
tiszteletdíjak egy részéről hadi célok javára lemondott 1850'—

5. 1914 évi november 15-én az iglói kórházakban ápolt kato
nák, valamint a Kárpátokban harcoló katonák karácso
nyára rendezett I-ső háborús délután tiszta jövedelme 701'—

6 1915- évi február 21 én a Kárpátokban harcoló katonák
javára rendezett Il-ik háborús délután tiszta jövedelme 844 —

7. Az ifjúság a Vöröskereszt-egyesület javára gyűjtött ... _ 75'—
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8. A tanári kar és tanulóifjúság 1914. évi karácsonyi gyűj- K
lése a katonák számára ... —..................................................  195 —

9. Az 1914—15. tanévi VI- osztály a megvakult katonák javára
külön gyűjtött ................................. -..........................................  25'—

10. 1915. évi március 14 én a Kárpátokban harcoló katonák, 
valamint a háborúban megvakult katonák javára rendezett
III-ik háborús estély és teaestélynek tiszta jövedelme 1651'—
Az estélyről felmaradt készletek értéke ......................... . 120'—

11. 1915 évi április 25-én a harctéren megsebesült vagy meg
betegedett s az iglói kórházakban meghalt katonák közös 
síremlékének költségeire rendezett IV-ik háborús estélynek
tiszta jövedelme -.........................................................-.................  370'—

12. 1915—1916. tanévben a tanárok és tanulók adománya a
Kárpátokban feldúlt egyik háznak felépítésére ... ... ... 610'—

13. A tanárok és tanulók 1915. évi karácsonyi gyűjtése a
katonák számára ............................  — — - .................  141'—

14. 1916- évi január 27-én az iglói hadiárvák javára rendezett
V-ik háborús estélynek tiszta jövedelme — — — — 484'—

15. 1916. évi február 26-án az iglói rokkant katonák javára
rendezett Vl-ik háborús estélynek tiszta jövedelme...........  417'62

16. 1916. évi március 15-én az iglói rokkant katonák javára
rendezett VII-ik háborús estélynek tiszta jövedelme ... 386'80

17. 1916. évi április 8-án az iglói hadbavonultak családjainak 
segélyezésére és az iglói rokkant katonák javára rendezett
Vili ik estélynek tiszta jövedelme............................................  472 24

18. Az 1915 — 1916. tanévi VI. osztály adománya a szepesi
hadiárvák javára ................. ................... — - ............... -  25'—

19. A tanulóifjúság 1916. évi november hónapban a hadisír-
gondozó alap gyarapítására adományozott „ .............. — 92 04

20. 1916. évi december hónapban a főgimnázium karácsonyi
gyűjtése katonáink számára — ... .................................... 206'14

21. 1917. évi március 3-án a hadiárvák és az ifjúsági segély
alap javára rendezett estélynek eredménye .................... 13912

22. 1917. évi március 24-én a hadiárvák és az ifjúsági segély
alap javára rendezett estélynek jövedelme — — — 234'—

23. Tanári özvegyek és árvák javára a tanári testület ado
mányozott ..................................................-.........................  — 200 —

24. A VIII. oszt. 1917. évi április hónapban a megyei hadi
árvák segélyalapja javára adományozott ............................ 25 —

25. A katonasirok gondozását célzó országos alap javára az
ifjúság 1917. évi október hónapban adományozott ... ... 12872

26. Az 1917—1918. isk. évben a Vili. és V. osztály a hadi
árvák javára gyűjtött .............................................................  50'—
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27. 1917. évi december hónapban az ifjúság a katonák kará- K
csonyára gyűjtött — ..................................................... — 259 06

28. Az 1917—1918. évben a katonák számára az ifjúság által
gyűjtött fehérnemű értéke — ............................................  1000 —

29- Hadsegélyezés céljaira az ifjúság 1918. év jan. és febr.
hónapokban gyűjtött............................................  ............ — 108'—

Összesen: 13,21474

Az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium ünnepélyeinek sorrendje 
az 1917 —18. iskolai évben.

I. Tompa-ünnepély- Tompa Mihály születésének századik évfordulója 
alkalmából a főgimnázium Petőfi-önképzőköre október 6 án az intézet dísz
termében ünnepélyt rendezett. Az ünnepély műsora a következő volt; 1. Tompa: 
A gólyához. Előadja Várady István VIII. o. t. 2. Tompa : A szepesváraljai 
leány. Előadja Lorber Andor VII. o. t. 3. Alkalmi beszéd. Mondja: Stromp 
Tibor VIII. o. t. 4. Peterdi Andor: A madár fiai. Előadja Schermann Sándor 
Vili. o. t. 5 Tompa: Pusztán Előadja Weisz Zoltán VIII. o. t. 6. Tompa: 
Három a daru Előadja Kerpán István Vili. o. t.

II. Reformációi emlékünnepély. Luther 95 tétele kiszögeztetésének 400. 
évfordulója alkalmából október 31-én az intézet dísztermében rendezett refor
mációi emlékünnepélynek műsora volt: 1. Luther: Jövel, Szentlélek Úristen. 
Batizi András fordításában. Énekli az egész közönség. 2. Porkoláb Gyula: 
L.uther. Előadja Schermann Sándor VIII o. t. 3. Luther és a reformáció. Irta 
és felolvassa Them László főgimn. vallásíanár. 4. Payr-Kapi: Mint kőszál a 
tengerben. Schermann Samu tanár vezetése alatt énekli az ifjúsági énekkar.
5. Oravecz E . : Október 31. Előadja Stromp Tibor Vili. o. t. 6 Luther: Erős 
vár a mi Istenünk. Énekli az egész közönség.

III. Ünnepély a honvédsirnál. A november 1-én a szabadságharcban 
Iglón elvérzett honvédek sírjánál rendezett ünnepélynek műsora: 1. Himnusz. 
Énekli a közönség. 2. Szász Károly : Két honvéd. Előadja Gottesmann Emil 
VII. o. t. 3. Alkalmi beszéd. Mondja Gerő Sándor VIII. o. t. 4. Ábrányi Emil: 
Honvédek sírja felett. Előadja Lorber Andor VII. o. t. 5. Szózat. Énekli a 
közönség.

IV. Gyászünnepély a temetőben. A november 2-án a most dúló háború 
elesett hősei emlékére az iglói temetőben rendezett gyászünnepélynek műsora: 
1. Himnusz. Énekli a közönség. 2. Launer János : Az új hősök sírjánál. Elő
adja Schermann Sándor VIII. o. t. 3. Emlékbeszéd. Mondja Marcsek Andor 
főgimn. tanár. 4. Szávay Zoltán: Imádság. Előadja Weisz Zoltán VIII. o. t. 
5. Szózat. Énekli a közönség.

V. Hangverseny. A december lóén , az intézet dísztermében rendezett
hangversenynek műsora volt: 1. Eckert: Hajósdal. Énekli a főgimn. dalkör.
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2. Temérdek: A szökevény. Előadja Kalabay Margit úrhölgy. 3. a) Hubay: 
Holdfényben ; b) Schumann: Träumerei. Hegedűn előadja Schermann Sándor 
VIII. o t. 4. Kiss József: Roboz Ágnes. Előadja Lorber Andor VII. o. t, 
5. Verdí-Osborne: II trovatore. Zongorán előadja Them Gizi úrhölgy. 6. Kiss 
József: Gedővár asszonya. Melodráma. Zenéje Alföldi Lászlótól. Előadja Weisz 
Zoltán VIII. o. t., zongorán kiséri Kalabay Lujza VI. o. t. 7. Gabányi: A föld 
és népe. Humoros előadás. Tartja Kerpán István VIII. o. t.

VI. Március idusa. A március 15-én a honvéd-emlék előtt rendezett 
hazafias ünnepélynek műsora volt: 1. Himnusz. Énekli a közönség. 2. Alkalmi 
beszéd. Mondja Bocsek Jenő tanitóképző-intézeti IV. é. növ. 3- Petőfi: 
Nemzeti dal. Előadja Lorber Andor főgimn. VII. o. t. 4. Szózat. Énekli a 
közönség.

VII. Farkas-matiné. Farkas Imre arcképének leleplezése alkalmából a 
Petőfi-önképzőkör március 24-én az intézeti díszteremben a következő műsor
ral rendezett matinét: 1. Fischer Miklós kir. tanácsos, főgimnáziumi igazgató 
megnyitó szavai. 2. Farkas Imre: Dal a kis hercegnőről. Előadja Pluzella 
Irén színművésznő. 3. Mendelssohn: Rondo capriccioso. Zongorán előadja 
Cservenka Gusztáv egyházi karnagy. 4. Farkas Imre: Azt mondják, hogy . . . 
(Az iglói diákokból.) Énekli Ernyei Aurélia színművésznő, zongorán kiséri 
Halmágyi Mihály színházi karnagy. 5. Farkas Imre: A vén Ambrus fia. Elő
adja Lorber Andor VII. o. t. 6. Farkas Imre: a) Nóta a Petőfí-hársról; b) A 
kert csupa ibolya (Az iglói diákokból). Énekli Császár Gyula színművész, 
zongorán kiséri Halmágyi Mihály színházi karnagy. 7. Farkas Imre: A pro
tekció. Előadja Fehér Margit VI. o. t. 8. Farkas Imre száma saját szerzemé
nyeiből. 9. Farkas Imre : Czinka Panna. Melodráma. Zenéje Alföldi Lászlótól. 
Előadja Singer Ernő VII. o. t , zongorán kiséri Kalabay Lujza VI. o. t. és 
hegedűn Meyer Tibor VI. o. t. 10. Arcképleleplezés. Ünnepi beszéd kíséreté
ben végzi: Marcsek Andor főgimn. tanár, a Petőti-önképzőkör tanárelnöke.
11. Ballag már a vén diák. Énekli a tanulóifjúság.

* •**

Az Iglói Szabad Lyceum Fischer Miklós főgimnáziumi igazgató elnöklete 
alatt a lefolyt tanévben is megalakult. Előadásait a főgimnázium dísztermében 
rendezte. A rendezés körüli titkári teendőket, valamint a képvetítést Hajts 
Béla polgári iskolai tanár látta el. A lefolyt iskolai évben is a városi tanács 
kétszáz korona segélyben részesítette a Szabad Lyceumot.

Az előadások sorrendje volt:
I. 1917. évi november 16-án, az Iglón állomásozó katonaság számára; 

Stromp József főgimnáziumi tanár: Erdély és népe.
II. 1917. évi november 17-én a nagyközönség számára; Stromp József 

főgimnáziumi tanár: Erdély és népe.
III. 1917. évi december 5-én a nagyközönség számára; Thirring Gyula 

főgimnáziumi tanár: A háború a képzőművészetekben.
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IV. 1918. évi április 2-án a nagyközönség számára; Friedrich József 
főgimnáziutni tanár: A sarkvidékek.

V. 1918. évi április 3-án a tanulóifjúság számára; Friedrich József 
főgimnáziumi tanár: A sarkvidékek.

VI. 1918. évi április 6-án az Iglón állomásozó katonaság számára’ 
Friedrich József főgimnáziumi tanár : I. Ferenc J. élete és kora.

VII. 1918. évi április 8-án az Iglón állomásozó katonaság számára; 
Friedrich József főgimnáziumi tanár: A világháború előzményei, a szerb 
harctér,

VIII. 1918. évi április 10-én az Iglón állomásozó katonaság számára 
Friedrich József főgimnáziumi tanár: A nyugati harctér.

IX. 1918. évi április 13-án a nagyközönség számára; Marcsek Andor 
főgimnáziumi tanár: A földrengések.

X. 1918. évi április 14-én a nagyközönség számára: Marcsek Andor 
főgimnáziumi tanár: A havasok.

XI. 1918. évi április 15-én a nagyközönség számára; Friedrich József 
főgimnáziumi tanár: Az új magyar és úgynevezett közös címerekről.

XII. 1918. évi április 17-én a nagyközönség számára; Thirring Gyula 
főgimnáziumi tanár; A vulkánok.

Kövi Imre.

Az 1917—1918 ik iskolai évben is gyásza volt az iglói ev főgimnázium
nak. Ismét kidőlt egyike azoknak a régi tanároknak, akiknek évtizedes mun
kája megalapozta a főgimnázium gyors fejlődését.

Az 1917. évi aug. 3-án tartott tanári értekezleten az igazgató mély meg- 
illetődéssel és őszinte fájdalommal jelentette, hogy Kövi Imre a főgimnázium 
nyugalmazott tanára aug. 3-án, éjjel V21 órakor Iglón, életének 79-ik évében, 
hosszas szenvedés után jobblétre szenderült.

Kövi Imre Késmárkon született 1839 január 29 ikén. Az elemi iskola 
végeztével a polgári iskolát látogatta Késmárkon, utóbb Debrecenben. Azután 
a gimnáziumba lépett Késmárkon s ott maradt 1858-ig, amely évben Bécsben 
a polytechnikumnak előkészítő osztályát kezdte látogatni, de ennek folytatásá
ban az uj katonasorozási rendelet által akadályoztatva, a nagykőrösi ref. gim
náziumba ment.

Miután 1859. évben Késmárkon érettségi vizsgát tett, Pestre ment theolo- 
giát hallgatni, de másfél év múlva a theologiai tanulmányokkal felhagyott s a 
göttingai egyetemre ment, hol mathematikát, természettudományokat és böl
csészetet hallgatott.

1862. évben iglói főgimnáziumi tanárrá választatott s azóta főleg a meny- 
nyiségtan és rajz tanításával foglalkozott. 39 évig volt megszakítás nélkül tagja
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az intézet tanári testületének. 39 évig munkálkodott kitartással, soha nem lan
kadó buzgóssággal azon célok megközelítésén, melyek munkakörét képezték. 
Szigorú kötelességérzet, szaktárgyai iránti lelkesedésből folyó ügyszeretet, az 
ifjúság iránti jóindulat jellemezték mindenkor munkáját a kathedrán ; őszinte 
nyílt barátság, benső kollégiális érzület jellemezték érintkezését tanártársaival. 
Fontos tényezője volt az iglói főgimnázium gyors fejlődésének, mert hosszú 
működésének első évei azon korszakba esnek, melyben az iglói algimnázium 
főgimnáziummá fejlesztetett. A kötelező tanári munkán kívül is az intézetnek 
szentelte erejét, idejét; itt kereste és találta ambíciója kielégítését. 35 eszten
deig tanította az intézetben a gyorsírást és 33 évig vezette az általa alapított 
Markovits-gyorsírókört. 1895-ben alapította az ifjúsági mathematikai kört, mely
nek nyugalomba vonulásáig elnöke is volt. Úttörő volt e tekintetben, mert pél
dájára szerveztek más középiskolák is gyorsíróköröket és mathematikai körö
ket. Hogy a főgimnázium érdeke mennyire szivén feküdt, igazolja az a tény, 
hogy tanári működésének utolsó évében tanártársai számára is nyitott gyors
írói tanfolyamot, azért, hogy távozása után legyen az intézetben új oktatója 
a gyorsírásnak, új vezetője a gyorsírókörnek.

39 évig volt tagja a főgimnázium tanári testületének. Az 1900—1901-ik 
iskolai évvel fejezte be működését intézetünkben.

16 évig élvezte a megérdemelt nyugalmat Iglón, csendes visszavonultság- 
ban, köztiszteletben, a híven teljesített kötelesség tudatában.

1918. évi aug. 5-én kisértük örök nyugvó helyére. Ravatalánál Them 
László vallástanárunk mélyen átérzett szavakkal méltatta érdemeit.

** *

Egy uj ösztöndíjalapítványról számolunk be. Dr. Wirtzfeld Béla sárkányi 
járásorvos, jelenleg pöstyéni fürdőorvos, főgimnáziumunknak hálás volt tanít
ványa, aki eddig is évenként a Vili. osztály számára pályadíjat tűzött ki, az 
iglói ev. főgimnázium javára a magyar korona országai 6% ot kamatozó já- 
radékkölcsönről szóló két darab 100 — 109 koronás államadóssági kötvénnyel 
ösztöndíjalapítványt létesített.

A főgimnázium fenntartóhatóságának 1917. évi január 28-ikán tartott 
közgyűlése az alapítványt hálásan fogadta és az alapító óhaja szerint az ala
pítván}? rendeltetését és kezelését illetőleg következőleg határozott:

Az alapítvány neve : Dr. Wirtzfeld Béla sárkányi járásorvos alapítványa.
A cél megjelölése, amelyre az alapítvány tétetett:
Az alapítvány kamatait az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium egy Vili. oszt. 

tan. kapja, aki a magyar nyelv és irodalomból a kiírt pályázatra a legjobb 
írásbeli dolgozatot készítette.

Az alapítvány biztosítására vonatkozó intézkedések:
Az iglói ág hitv. ev. egyházközség ezen alapítványi tőkéért a vagyoni 

felelősséget elvállalja.
Az alapítvány kezelése:
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Az alapítványi tőkét az iglói ág. hitv. ev. egyházközség külön fogja ke
zelni és az alapítvány jövedelméről és hovafordításáról szóló számadást éven
ként az esperesi és püspöki hivatal utján közgyűlési jegyzőkönyvi kivonat 
alakjában a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fogja felterjeszteni.

Az alapítvány kamatjövedelmét az iglói ev. főgimnázium igazgatója és a
VIII. osztályban a magyar nyelvet tanító tanára ítéli oda és a pályadíj oda
ítélését a gimnáziumi tanácsnak bejelenti. A kamat minden évnek március 9. 
napján adandó ki.

A tanév folyama alatt az igazgatósághoz érkezett fontosabb
hivatalos iratok.

1917. évi julius 25-én, 3604. sz. a. A tiszántúli ref. egyházkerület püs
pökétől a reformáció 400 éves évfordulója alkalmából Debrecenben rendezendő 
történelmi kiállítás tárgyában.

1917. évi julius 27-én. Az ág. hitv. ev. egyetemes egyház elnökségétől 
meghívó a november 8-án tartandó egyetemes gyűlésre.

1917. évi szeptember 12-én, 681. sz a. A késmárki ev. főgimnázium 
igazgatóságától: jelentés a szept. havi éretts. vizsgálatról.

1917. évi szeptember 18-án, 141603. sz. a. Vallás és közoktatásügy^
m. kir. minisztériumtól az elesett hősök emlékének szentelt gyászünnepély 
tárgyában.

1917. évi szeptember 18-án, 85542/1917. sz. a. Vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. minisztériumtól a szerbiai iskolák egyenjogúsítása tárgyában.

1917. évi szeptember 18-án, 3081. sz. a. A püspök úr megküldi az
gazgatónak a m. kir. pénzügyminiszter elismerő oklevelét a hadikölcsön kö
rüli tevékenységéért.

1917. évi szeptember 24-én, 119803. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi
m. kir. minisztérium: özv. Kövi Imréné számára nyugdíja folyósíttatott.

1917. évi szeptember 24-én, 16551. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi
m. kir. minisztériumtól szedercserjelevél gyűjtése tárgyában

1917. évi október 8-án, 17257. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztertől fehérnemű gyűjtése tárgyában a katonaság számára

1917. évi október 18-án, 164530. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi
minisztériumtól a platina-csoportban felsorolt fémek beszolgáltatása tárgyában.

1917. évi október 20-án, 1705. ein. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztériumtól felhívás a katonai hadisir-alap javára eszközlendő gyűjtésre.

1917. évi október, 4540. sz. a. A püspök úr szózata a reformációnak 
400 éves jubileuma alkalmából.

1917. évi október 24-én, 134589. sz. a. Földmivelésügyi m. kir. minisz
tériumtól : a tápintézet saját szükségletére 14 darab sertést hizlalhat.

1917. évi október 29-én, 11645. sz. a. Alispáni hivataltól szénbeszerzés 
tárgyában.
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1917. évi november 8-án, 19115. s-. a. Vallás- és közoktatásügyi m’ 
kir. minisztériumtól felhívás a VI1. hadikölcsön érdekében.

1917. évi november 12-én, 177601. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztériumtól: rendelet az ifjúsági kirándulások ügyében.

1917. évi november 14-én, 4918 sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pöki hivataltól: tornaalóli felmentvények.

1917. évi november 15-én, 181389. sz. a. Vallás és közoktatásügyi m. 
kir. minisztériumtól iskolai csengőknek hadicélokra való beszolgáltatása tárgyában.

1917. évi november 17 én, 18561. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztériumtól: felhívás a katonák karácsonyára való gyűjtés meg
indítására.

1917. évi november 21-én, 5112. sz a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pöki hivataltól: értesítés, hogy a vkm a főgimnázium megvizsgálásáva'l Jurko- 
vich Emil besztercebányai tankerületi kir. íőigazgatót bízta meg.

1917. évi november 28-án, 838. sz. a. Késmárki ev. főgimnázium igazgat 
tóságától: jelentés a december havi érettségi vizsgálatokról.

1917. évi december 29-én, 415. sz. a. Az iglói róni. kath. plébániai hiva
taltól értesítés, hogy az I—IV. oszt. vallástanítására hitoktatónak Kominyák 
János segédlelkész neveztetett ki.

1918. évi január hóban- Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki hivataltól: 
törvényjavaslat az 1848. évi XX. t.-c. fokozatos végrehajtására.

1918. évi január 2-án, 7. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
nisztérium rendelete a fofyó iskolai évben besorozott és a már elébb hadba- 
vonult tanulók tanulmányai és vizsgálatai tárgyában. Ugyané tárgyban a tanügyi 
kormánynak 680. s z , 1629. sz., 2303. sz., 2304. sz. és 2871. sz rendeletéi.

1918. évi január 13-án, 22. sz. a. Szepes vármegye tiszti főorvosától érte
sítés a vármegye területén fellépett ragályos megbetegedésekről.

1918. évi január 15-én, 10714. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumtól az iskolaorvosok tiszteletdíja tárgyában.

1918. évi január 17-én, 3021. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumtól a karácsonyi szünidőnek meghosszabbítása tárgyában.

1918. évi január 19 én, 10339. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumtól: Értesítés, hogy a honvédelmi m. kir. miniszter 16 pár sí- 
felszerelést bocsátott az intézet rendelkezésére.

1918. évi január 26-án, 428. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői állás betöltése tárgyában.

1918. évi február 22 én, 192328. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumtól az 1914. évi XXXVI. t.-c. végrehajtása tárgyában.

1918. évi február 25-én, 845. 846. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püs
pöki hivataltól: Bacsinszky Sándor és Ballasch Máté számára az éretts. bizo
nyítványok másodlatának kiállítása engedélyeztetik.

1918. évi március hóban. Farkas Imre arcképének leleplezésére vonat
kozó íratok.
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1918. évi március 12-én, 45829. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumtól a hadbavonult tornatanítókra vonatkozó adatok beszolgáltatása 
tárgyában.

1918. évi április 7-én, 388. sz. a. Igló város polgármesteri hivatalától: 
értesítés arról, hogy a város képviselőtestülete 1918. évi március 13-án tartott 
közgyűlésében a főgimnázium fűtési átalányát 4000 koronáról 8000 koronára 
emelte.

1918. évi április 11-én, 1595. sz a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a folyó évi rendes érettségi vizsgálatokhoz elnöknek dr. Walser 
Gyula helybeli ev. lelkész küldetett ki.

1918. évi április 25-én, 1874. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól őfelsége Zita királyné nevenapjának megünneplése tárgyában.

1918. évi április 19 én, 4280. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztertől: intézkedés a pótszemlén besorozott tanulók tanulmányait és vizs
gálatait illetőleg.

1918. évi április 19-én, 43038. sz. a. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter: intézkedés az iskolai évnek bezárását illetőleg.

1918. évi május 28-án, 2672. sz. a. Tiszakerületi ág. hitv. ev. püspöki 
hivataltól: a folyó évi rendes érettségi vizsgálatokhoz dr. Walser Gyula lemon
dása folytán Szontagh Sándor alesperes küldetett ki.
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A gimnáziumi tanácsnak tagjai
az 1917—18 ik tanévben.

Folgens Cornel, egyházi és iskolai másodfelügyelő, a tanács elnöke. 
Münnich Kálmán, m. kir. udvari tanácsos, egyházi és iskolai felügyelő. 
Dr. Walser Gyula, ev lelkész.
Madarász Andor, egyházközségi pénztáros.
Fischer Miklós, kir tanácsos, főgimnáziumi igazgató.
Stromp József, tápintézeti gondnok.
Dobó Adolf, ev. polgári leányiskolái igazgató 
Bogsch László 

fF est Aladár 
Fest Odó 
Gömöri Sándor 
Guhr Márton 
Koromzay György 

f  Széli Gyula dr.
Széli Ödön 
Them László 
Br. Wieland Aladár dr.

a gimnáziumi tanácsnak választott tagjai.

A gimnáziumi fegyelmi szék tagjai.

Folgens Cornet, egyházi és iskolai másodfelügyelő. 
Münnich Kálmán, egyházi és iskolai felügyelő.
Dr. Walser Gyula, ev. lelkész.
Dr. Marschalkó Elemér, egyházi ügyész.
Fest Ottó.
Széli Ödön.
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É s z r e v é t e l e k

I F is c h e r  M ik ló s 3 8 t e r m é s z e t ta n  V II I .  4 4
k i r .  ta n á c s o s ,  a  F e -  
r e n c z  J ó z e f - r e n d  l o 
v a g ja ,  a z  O rs z á g o s  

K ö z o k ta tá s i  T a n á c s  
t a g j a ,  i g a z g a tó ,  a  t e r 
m é s z e t t a n  i s z e r t á r  ő r e .

2 A ltm a n n  G éza 5

m a g y a r  II. 4 ;
m e n n y i s é g t a n  11. 4 , IV . 3, V . 3, 

V I  r. 3 ;
t e r m é s z e t t a n  V ll. 4

21
o s z tá ly f ő n ö k  a  11. 0 .; 
a z  I — I I .  o s z t .  i f j ú s á g i  
k ö n y v t á r á n a k  ő r e .

3 B e r z e v ic z y  B é la 16
r a j z o ló  g e o m e t r i a  I .  3, I I .  3. I I I .  2,

IV . 2 ;
g ö r ö g p ó t l ó  r a j z  V. 2, V I . 2. V I I .  2, 

V I I I .  2 ;
s z é p i r á s  I ,  1, I I .  1.

20 o s z tá ly f ő n ö k  a z  1 . 0 . 
a  r a j z s z e r t á r  ő r e .

4 B o g s c li  L á sz ló 19

1914. é v i  a u g u s z t u s  h ó  e l s e jé n  h a d b a -  
v o n u l t .  A z  1914— 1915. 1915— 1916. 
1916—17. é s  1917— 1918. i s k .  é v b e n  
n e m  t a n í t o t t .  M . k i r .  h o n v .- s z d o s .

—

5 (Ir, B ru c k n e r  G yőző i 5

1914. é v i a u g u s z t u s  h ó  e l s e jé n  h a d b a -  
v o n u l t .  A z  1914— 1915, 1915— 1916, 
1916— 17 é s  191,7— 1918. i s k .  é v b e n  
n e m  t a n í t o t t .  É le lm e z é s i  t i s z t .

—

e g y e te m i  m . t a n á r ,  a  
s ig n u m  l a u d i s  é s  
k o r o n á s  a r a n y é r d e m  - 
k e r e s z t  t u l a jd o n o s a

6 F r ie d r ic h  J ó z s e f 2
tö r t é n e l e m  I I I .  3, IV . 3 , V . 3, V I . 3, 

VII. 3, VIII. 3 ; 
f ö ld r a jz  H l. 2 .

20
a  I l i .  0  f ő n ö k e ,  a  I I I . -  
IV  0 . i f j . k ö u y v t  .ő r e , 
a  f ö ld r a jz i  s z e r t á r  ő r e ,  
a  t a n á r i  é r t .  j e g y z ő je .

7 H och  F e r e n c 18
l a t i n  11. 5, IV . 5, V . 5 ; 
n é m e t  V . 3, V I. 3. 21 o s z tá ly f ő n ö k  a z  V . 0 . 

..

8 K is s  A lb e r t 2 5
l a t i n  I I I .  5, V I. 5, V ll. 5 ; 
g ö r ö g  V l l — V il i .  4. 19

o s z tá ly f ő n ö k  a  V ll. 0 .; 
a  t a n á r i  k ö n y v t á r n a k  
é s  a z  i f j ú s á g i  s e g é ly -  
k ö n y v t á r u a k  ő re .

9 M a r c s e k  A n d or 9
m a g y a r  IV . 4 ;
n é m e t  111. 4, IV . 3, VII. 3, V I I I .  3 ; 
g ö r ö g p ó t ló  i r o d a lo m  V  2, V II—VIII. 2.

21 o s z tá ly f ő n ö k  a  IV . 0 .; 
a  P e tő f i - ö n k é p z ő k ö r  
elnÖ K e.

I O S c h e r m a n n  S a m u 43
t o r n a  1— V I I I .  2— 2 ;
é n e k  I —I I .  1 — 1, e g y h .  é n e k  I —IV . 1. 19 a  D a lk ö r  e ln ö k e ,  a  k a 

to n a i  g y a k o r l a t o k  v e 
z e tő je

i i S tro m p  J ó z s e f 20
m a g y a r  I I I .  4, V . 3, V I. 3, V l l .  3, 

V i l i . 3 ;
g ö r ö g p ó t ló  i r o d a lo m  3.

19 t á p in t é z e t i  g o n d n o k .

12 S z é n fy  Z o ltá n 1 0
m a g y a r  I . 5.
m e u n v i s é g t a n  I .  4, I I I ,  3, V I. 4, 

V I I I .  2.
18 o s z tá ly f ő n ö k  a  V I .  0 ., 

a z  V . o s z t .  i f j ú s á g i  
k ö n y v t á r á n a k  ő re .

* 3 T h e m  L á sz ló 28 v a l lá s  I —  VT3I. 2— 2 ; 
b ö lc s é s z e t  V ili . 3. 19 a z  i f j ú s á g i  i s t e n t i s z t e 

l e t  v e z e tő je ,  
a  T h ö k ö l y - k ö r  e l n ö k e .

14 T h ir r in g  G y u la 13
t e r m é s z e t r a j z  I. 2, S . 2, IV . 3, V. 3, 

VI. 3 ;
f ö ld r a j z  1. 3, II. 3 ; 
n é m e t  I. 1,  11. 1.

21
g im n á z i u m i  p é n z t á 
ro s  ; a  G y o r s í r ó k o r  e l
n ö k e  ; a  t e r m é s z e t 
r a j z i  s z e r t á r  ő re .

1 5 W ie s e  G y u la 1 0
l a t i n  I .  6 , V i l i .  4 ;
g ö r ö g  V. 5, V I . 5.

20
o s z tá ly f ő n ö k  a  V ili . 0 .; 
a  f i l o ló g ia i— tö r t é n e t i  
é s  a  n u m i z m a t ik a i  
s z e r t á r  ő re .

!
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Az 1917—1918-ik iskolai évben, mint róm. kath. hitoktatók működtek: 
áz I—IV. osztályban Koszük József, 1918. évtől kezdve Kominyák János 
segédlelkészek; az V—Vili. osztályban pedig Patahy Béla segédlelkész. A róm, 
kath. vallasd tanulók vallástani óráin megjelentek a görög kath. vallású tanulók is.

Az izraelita vallású tanulóknak hitoktatója Krausz Áron iglói főrabbi volt.
A bejáró leánymagántanulók felügyeletével Várallyi Hona úrhölgy volt 

megbízva. ______ _ _

Az 1917—18. tanévben követett tanterv átnézete 
a heti óraszámot tekintve.

Fo
ly

ó 
sz

ám

T a n t á r g y

I. Ii. 111. IV. V . V I. VII. VIII.

Ö
ss

ze
se

n

o s z t á l y

1 V a l l á s t a n ............ . . .  . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 16
2 M a g y a r  n y e lv  . . .  __ 5 4 4 4 3 3 3 3 2 9
3 L a tin  n v e lv  .................... 6 5 5 5 5 5 5 4 4 0
4 G ö rö g  n y e lv  .... __ __ — — — — 5 5 4 4 18
5 Magyar írók bővebb tanulmányozása kapcsolatban a görög klasszikusok

nak magyar fordításban való ismer- tetősével — — — — — — _ _ _ 2 3 2 2 9
6 N é m e t n y e lv  .................... — — 4 3 3 3 3 3 19
7 T ö r té n e le m  .................... — — 3 3 3 3 3 3 18
8 F ö ld ra jz  . . .  . . .  . . .  . . . 3 3 2 — __ — — — 8
9 T e rm é s z e tr a jz  ............ 2 2 3 3 3 — — 13

10 T e r m é s z e t t a n .................. — — — — — — 4 4 8
11 M a th e m a t ik a .................. 4 4 3 3 3 4 3 2 26
12 R ajzo ló  g e o m e tr ia 3 3 2 2 — — — — 10
13 R ajz  (a  c o m p . ta n fo -

ly a m b a n — — ■— — 2 2 2 ‘> 8
14 B ö lc sé s z e t .................... — — — — — — 3 3
15 S z é p írá s  . . .  . . .  . . .  . . . 1 I — — — — — — 2
16 T o r n a __ . . .  . . .  ............ 2 2 2 2 2 2 2 2 16
17 É n e k  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 1 1 — — — — — — 2

29 27 27 27 33 35 33 GO 245

A hetenkénti egy énekórában az I. és II. osztály egyesítve volt.
Az algimnázium prot. vallási! tanulóifjúságának hetenként egy külön 

egyházi énekek begyakorlására szánt énekórája is volt.
A német nyelv az I. és II. osztályban mint rendkívüli tantárgy hetenként 

1 — 1 órában taníttatott.
A Petőfi-önképzőkör hetenként egyszer tartott gyűlést, a gyorsíró- és 

dalkörök pedig hetenként kétszer gyakorlatokat.
Az önként jelentkező tanulók hetenkénti 2 --2  órában gyorsírásban és 

szabadkézi rajzban nyertek oktatást.



A főgimnázium tanulóinak névsora
az 1917—1 8. tanévben.

I. osztály.
Osztályfőnök: b e r z e v i c z y  b é i .a .

III.

Bednár Ferenc r. k. Iglő.
Kendik Adalbert r. k. lgló.
Benkó Zoltán ág. h. ev. Ruttka, Turóc m. 
Bogdányi Tivadar g. k. Cirókaófalu, 

Zemplén m.
5 Bogisich Károly r. k. Iglő.

Bukovinszky Kálmán r. k. Iglő. 
Czvengross Emil r. k. Márkusfalva, Sze- 

pes in.
Cseh János r. k. Szepessümeg.
Csurilla János r. k. Szepesolaszi.

10 Daday Endre r. k. Iglő.
Dávid Béla r. k. Iglő.
Dömsödi József r. k. Kiskúndorozsma. 

Csongrád in.
Faith Antal r. k. Szepe&olaszi.
Faith Kálmán r. k. Szepesolaszi.

15 Faith Károly r. k Szepesolaszi.
Ferencz Károly izr. lgló.
Fest Ottó ág. h. ev. lgló.
Franko András r. k. lgló.
Fried István izr. lgló.

20 Friedmann Imre izr. lgló.
Führer Géza ág. h. ev. Szerencs, Zemp

lén m.
Golab István r. k. Korompa, Szepes m. j 
Gottesmann Samu izr. Szomolnok, Sze- 

pes in
Hamrák István r. k. lgló.

25 Hüuszer Ottó r. k. lgló.
Hesz József r. k. Korompa, Szepes m. 
Hovanecz József r. k. Szepesedelény. 
Ivancsó Aladár g. k. lgló.
Ivánka Oszkár ág. h. ev. Felka, Szepes m. 

30 Jurik Ferenc r. k. Baldóc, Szepes in. 
Kalmár György r. k. lgló.
Kanyuscsák Miklós g. k. Vereshegy, 

Szepes m.
Klein Tivadar ág. h. ev. lgló.

Klubért Rezső r. k. lgló.
35 Klug Rudolf ág. h. ev. Duránd, Szepes m. 

Kocsis Béla ref. Fűzérkajata, Abauj T. m. 
Kollár János r k. Felsőhunkóc, Sáros m. 
Korfanta Antal r. k. Merény, Szepes m. 
Kovács István ág. h. ev. Korompa, 

Szepes m.
40 Kukura Alajos r. k. lgló.

Kunák Tasziló r. k. lgló.
Langer Gyula izr. lgló.
Lefkovics Aladár izr. Poprád, Szepes m. 
Littmann Frigyes izr. Iglj.

45 Meleki János r. k. Szepesedelény. 
Mihályfy József r. k. lgló.
Novák János r. k. Szepesváralja. 
Noviszedlák János r. k. lgló.
Pavlicskó Miksa r. k. Korompa,Szepes m. 

50 Perli József ág. h. ev. lgló.
Ponevács Zoltán ág. h. ev. lgló. 
Priscsák Béla ág. h. ev. Alsószalánk, 

Szepes m.
Reich László ág. h. ev. lgló.
Reményfy Gyula r. k. Szepesváralja.

55 Repesik Adalbert r. k. Szepesolaszi. 
Scholcz Lajos ág. h. ev Merény, 

Szepes m.
Scholtz Márton ág. h, ev. Merény, 

Szepes m.
' Schustek Ödön ág. h. ev. Szepesváralja. 

Szakáll István ág. h. ev. Korompa, 
Szepes m.

60 Tkacs Ottinár r. k. lgló.
Török Béla r. k. Szepesolaszi.
Vanyo Ferenc r. k. lgló.
Vass István ref. Gönc, Abauj T. m. 
Várady László ref. Székelyhíd, Bihar m. 

j  65 Virágh Béla r. k. lgló.
Weisz Béla r. k. lgló. 

i Weisz István r. k. Szepesolaszi.



32

Wirdzek László r. k. Korompa, Sze- 
pes m.

M a g á n t a n u l ó k  ;

Holéczy Zoltán ág. h. ev. Korompa, 
Szepes m

70 Scherfel Géza ág. h. ev. Szepesolaszi. 
Matiascsik Ágost r. k. Szepesolaszi. 
Toperczer Viktor ág. h. ev. Szepesolaszi. 
Pavlyik János r. k. Szepesolaszi.
Somló Miklós izr. Korompa, Szepes m. 

75 Szikszai Ferenc ref. Korompa, Szepes m

II. osztály.
Osztályfőnök: Altmann Géza

Báli Barna ág. h. ev. Ruttka, Turóc m. 
Balogh István ref. Igló.
Bandzsuch János r. k. Igló. 
Blumberger Pál izr. Heves.

5 Brna Aladár r. k. Igló.
Faith Béla r. k. Igló.
Forberger Árpád ág. h. ev. Igló. 
Förster Sándor ág. h. ev. Igló. 
Fuszmann László izr, Igló.

10 Gellért Imre izr. Szucsány, Turóc m. 
Gerő Imre izr. Kunmadaras, Jász-Nagy- 

kun-Szolnok m.
Gróh Gyula ág. h. ev. Svedlér, Szepes m. 
Hexner Géza izr. Igló.
Hoffelder János r. k. Korompa.

15 Ivantso Zoltán g, k. Korompa.
Jakubecz Kálmán r. k. Káposztafalva. 

Szepes m.
Jaszovszky János r. k. Márkusfalva, 

Szepes m.
Jávorszky Pál r. k. Ricbno, Szepes m. 
Kele Ferenc ág. h. ev. Bindtbánya, 

Szepes m-
20 Király Pál ref. Szászfa, Abauj-Torna m. 

Korentsy Zoltán r. k. Kistapolcsány, 
Bars m.

Koromzay György ág. h. ev. Igló. 
Koska Ede ág. h. ev. Igló.
Kovaltsik Jenő ág. h. ev. Igló.

25 Krausze Richárd r. k. Igló.
Kravjánszky László r. k. Csaca, Tren- 

csén m.
Králl Vince r. k. Sziklaszoros, Tren- 

csén m.
Krebs István r. k. Igló.
Kubalecz János r. k. Létánfalva, Sze

pes m.
30 Künstlinger József izr. Márkusfalva. 

Szepes m.
Langfelder Béla izr. Fenyőháza, Liptó m. 
László István r. k. Igló.

Lázár Ervin ág. h. eV. Igló.
Lehoczky Kálmán ág. h. ev. Igló.

35 Leskofszky László ág. h. ev. Igló- 
Lorber Béla izr. Igló.
Löw Pál izr. Igló.
Maslonka Béla r. k. Igló.
Matheidesz Tibor ág. h. ev. Rákosszent

mihály, Pest m.
40 Mártonfi Vilmos ág. h. ev. Szepes- 

váralja.
Medvecz István r. k. Szepesolaszi. 
Misuta Gusztáv r. k. Igló.
Nalepka István r. k. Korompa, Szepes m. 
Nádas Alajos r. k. Budapest.

45 Neumann József izr. Korompa, Szepes m. 
Okolicsányi Dezső r. k. Igló.
Oravetz Miklós r. k, Igló.
Piovarcsy Ernő ág. h. ev. Gölnicbánya, 

Szepes m
Retter Frigyes r. k. Igló.

50 Rozlozsnik Károly ág. h. ev. Bindt
bánya, Szepes m.

Sax Kornél r. k. Szepesolaszi.
Schramkó Ödön r. k. igló.
Süfka Aladár r. k. Igló.
Széli Attila ág. h. ev. Igló.

55 Stofkó István r. k. Szepesmindszent. 
Tábori Dezső r. k. Igló.
Tisza Vince ág. h. ev. Szepesváralja. 
Török Tibor .r. k. Igló.
Übelauer Béla ág. h. ev. Iglé.

60 Vadasfalvi Barna ref. Vilmány, Abauj- 
Torna m.

Wittmann Marcell izr. Igló.
M a g á n t a n u l ó k :

Podhradszky Katalin ág.h.ev. Korompa,
Szepes m.

Somló József Ferenc izr. Korompa, Sze
pes m.

Wertlen Erzsébet r. k. Alsószalánk, 
Szepes m.



III. osztály.
Osztályfőnök: Fr ie d r ic h  J ó z se f .

Antal Lajos ág. h. ev. Káposztafalva, 
Szepes m.

Blűcher Aladár izr. Budapest.
Bodon Béla ref. Mezőcsát, Borsod m.
Bogsch Zoltán ág. h. ev. Igló.

5 Brandobur József r. k. Létánfalva, 
Szepes in.

Csépány János r. k. Búj, Szabolcs m.
Eichel Sándor izr. Igló.
Erőss Sándor ref. Abaujszemere, Abauj- 

Torna m.
Páy Gyula ág. h. ev. Orsóvá, Krassó- 

Szörény m.
10 Ferenc István izr. Igló.

Formának Péter r. k. Igló.
Friedrich Zoltán r. k. Igló
Gótsch Károly ág. h. ev. Nagyszalók, 

Szepes m.
Haltenberger Rezső r. k. Igló.

15 Hartmann Miklós izi. Szikszó, Abauj- 
Torna m.

Hovancsik István r. k. Igló.
Ivánka Imre ág. h. ev. Poprád, 

Szepes m.
Jantner György ref. Kiskinizs, Abauj- 

Torna in.
Jánosik Ferenc r. k. Bindtbánya, Sze

pes m.
20 Klein István izr. Heves.

Kovács Aladár r. k. Korompa, Szepes m.
Kuzel Ede r. k. Igló.
Langh Ödön izr. Igló.
László Tihamér g. k. Igló.

25 Lovay Sándor ág. h. ev. Ötösbánya, 
Szepes' m.

Lója Gyula r. k. Korompa, Szepes m.
Lucsivjánszky Gyula r. k. Káposzta

falva, Szepes m.
Makláry Géza ref. Gagybátor, Abauj- 

Torna m.
Memlaur István r. k. Poprád, Szepes m.

30 Mester János'r. k. Túrócszentmárton.
Mikulszky István r. k. Igló.
Németh Kálmán r. k. Igló.
Novacsek János^r. k. Szepessümeg.

Oltványi István r. k. Igló.
35 Pap Zoltán ref. Dombrád, Szabolcs in. 

Paskó Ágoston r. k. Ötösbánya, Sze
pes m.

Pataky Ferenc r. le. Szepesváralja. 
Persenszky László ref. Szerencs, Zemp

lén m.
Pertl János ág. h. ev. Igló.

40 Pytel Ferenc r. k. Igló.
Samet Béla izr. Márkusfalva, Szepes m. 
Scherffel Aladár ág. h. ev. Igló. 
Scherffel Aurél ág. h. ev. Igló.
Schvvarcz József r. k. Igló.

45 Schwartz Ervin ág. h. ev. Szepessümeg. 
Sóhalmy Lajos ág. h. ev. Tállya. Zemp

lén ni.
Szakáll Béla ref. Korompa, Szepes m. 
Szlaby Tivadar r. k. Igló.
Them Márton ág. h. ev. Igló.

50 Türk János r. k. Igló.
Urbanecz István r. k. Korompa, Sze

pes m.
Vogel Zoltán r. k. Igló.
Wachs Ákos ág. h. ev. Igló.
Weindl Ottó r. k. Mecsedelpuszta, Sze

pes m.
55 Weisz Jenő r. k. Szepesolaszi.

br. Wieland Aladár ág. h. ev. Igló. 
Wirdzek Ernő r. k. Korompa, Szepes m. 
Zisek Lrjos ág. h. ev. Alsódabas, Pest m.

K i l é p e t t  :

Barcs Miklós r. k. Abos, Sáros m 

M a g á n t a n u l ó k  :

60 Forgács Sándor r. k. Korompa, Sze
pes m.

Hentschel Róbert ág. h. ev. Alsósza- 
lánk, Szepes m.

Horváth Géza r. k. Alsószalánk, Sze
pes in.

Indich Manó izr. Alsószalánk, Szepes m. 
Letkó István r. k. Korompa, Szepes m. 

65 Márkus Róza r. k. Korompa, Szepes m. 
Scherfel László ág. h. ev. Szepesolaszi. 
Schwartz Miklós izr. Korompa, Szepes m.

3
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IV. osztály.
Osztályfőnök: Marcskk Andor.

Andreánszky Imre r. k. Igló.
Ádámcsik Tivadar r. k. Golop, Zemp

lén ni.
Bacsányi József ág. h. ev. Igló. 
Baldinger Jenő izr. Igló.

5 Bartsch István ág- h. ev. Igló.
Beck Bertalan r. k. Kuttka, Túróc in. 
Binder Gyula r. k. Igló.
Csadényi Jenő r. k. Igló.
Dávid János r. k. Igló.

10 Dráveczky László r. k. Káposztafalu, 
Szepes m.

Faith Jenő r. k. Szepesolaszi. 
Feldmesser Pál izr. Balmazújváros, 

Hajdú m.
Ferencz Zoltán izr. Igló.
Führer Miklós ág. h. ev. Szerencs, 

Zemplén m
15 Gánóczy Péter r. k. Prakfalva, Szepes m. 

Gleviczky Ernő r. k. Igló.
Heutschy Béla ág. h. ev. Igló.
Hexner Vilmos izr. Igló.
Hornicsek Dezső r. k. Igló.

20 Jánosik Tivadar r. k. Szepesolaszi. 
Kovácsik András r. k. Gombás, Liptő m. 
Köhler Zoltán ág. h. ev. Igló.
Kukura Kálmán r. k. Igló.
Kürthy István ref. Dombrád, Szabolcs m. 

25 Langh Jenő izr. Igló.

Lingsch Dezső ág. h. ev. Igló.
Mátray Géza r. k. Kunszentmárton, 

Jász-Nagy-Kún-Szolnok in.
Molnár Lajos r. k. Igló.
Müller Gyula r. k. Jolsva, Gömör m.

30 Nádas Károly ág. h. ev. Igló.
Popper Zeno izr. Igló.
Prikryl József r. k. Bindtbánya, Szepes m. 
Samet Andor izr. Márkusfalva, Szepes m. 
Schadek János r. k. Debrecen.

35 Schmidt Géza r. k. Igló.
Schramkó Ferenc r. k. Igló.
Schwábik Kornél r. k. Igló.
Soltész Ferenc r. k. igló.
Sóhalmy György ág. h. ev. Tállya, 

Zemplén m.
40 Sunyavetz Gyula r. k. Igló.

Szakai! János ref. Korompa, Szepes m. 
S/.alai László izr. Igló.
Sztanyik Ferenc r. k. Várna, Trencsén m. 
Tatár János r. k. Sörkút, Szepes m.

45 Tábori László r. k. Igló.
Uhlyárik Jenő r, k. Ruttka, Turóc m. 
Übelauer Károly ág. h. ev. Igló.
Veres Lajos ref. Mezőcsát, Borsod m. 
Winter Gyula izr. Igló.

50 Wlahovszky Jenő ág. h. ev. Lúciabánya, 
Abauj-Torna m.

Zwicker Ödön ág. h. ev. Igló.

V. osztály.
Osztályfőnök: Hoch Ferenc.

Antal Aladár ág. h. ev. Káposztafalva, 
Szepes m.

Bednár Elemér r. k. Terhely, Trencsén m 
Bogsch László ág. h. ev. Igló.
Borza Dénes ref. Hetény, Komárom m. 

5 Erős József izr. Bethlenfalva, Szepes m. 
Ferenczy Gyula ref. Debrecen.
Ficker Vilmos ág. h. ev. Igló. 
Fleischer Gyula ág. h. ev. Merény, 

Szepes m.
Frank Ferenc r. k. Olubló, Szepes in. 

10 Gura Jenő ág. h. ev. Merény, Sze
pes m.

Hanvai Miklós ág. h. ov. Dobsina, 
Gömör m.

Honti Lajos ág. h. ev. Korompa, 
Szepes m.

Imrik László r. k. Jásztelek, Jász- 
Nagy-Kún-Szolnok m.

Józsa Sándor ref. Kunhegyes, Jász- 
Nagy-Kún-Szolnok m.

15 Kalinyák Miklós g. k. Felsőinerse, 
Sáros m.

Kaminszky István g. k. Szőllösvég- 
ardó, Ugocsa m

Kapszdorfer Józssí r, k. Szepessiimeg.
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Kiszely József r. k. Tgló.
Korbász Kálmán r. k. Arad.

20 Kovályik Antal r. k. Makó, Csanád m. 
Krakovics Miksa izr. Igló.
Krancziczki András r. k. Margitfalva, 

Szepes m.
Kubenko Ede r. k. Igló.
Krivoss Odo ág. h. cv. Liptószent- 

miklós.
25 Kvassinger Jenő' r. k. Meszesmajor, 

Zemplén m.
László Béla r. k. Igló.
Lelko Jenő ág. h. ev. Rózsahegy, 

Liptó m.
Máhr Géza r. k. Felsőábrány, Borsod m. 
Mikler János ág. h, ev. Szepesvár- 

alja.
30 Nádas József r. k. Budapest- 

Nadler Ödön ág. h. ev. Igló.
Németh Camillo r. k. Ruttka, Túróé m. 
Niksch Géza r. k. Igló.
Putankó István r. k. Igló.

35 Repesik Ferenc r. k. Igló.
. Scholtz Béla ág. h. ev. Merény, Sze

pes m.
Schőmvizner Lajos r- k. Igló. 
Schwábik István r. k. Igló.
Schwartz Rezső izr. Heves.

40 Slífka György r. k. Igló.
Stuckner Géza r. k. Igló.
Szabó László ref. Nagyhalász, Szabolcs 

megye.
Thorn László ág. h. ev. Igló.
Várady Gábor ref. Székelyhid, Bihar 

megye.
45 Váradi László ág. h. ev. Igló.

Wachs Zoltán ág. h. ev. Igló.
Zeuner Lajos ág. h. ev. Budapest. 
Zinner Dezső izr. Igló.

M a g á n t a n u l ó k  :

Barányi Jolán ág. h. ev. Igló.
50 Buschó Irén ág. h. ev. Igló.

Gabrovitz Stefánia r. k. Igló.
Haász Etel izr. Iíisporuba, Liptó m. 
Kardos Paula izr. Igló.
Kovatsik Ilona ág. h. ev. Igló.

55 Kukura Mária r. k. Igló.
Nemes Klára r. k. Liptószentmiklós. 
Simon Árpád r. k. Eperjes.
Tittel Matild r. k. Lőcse, Szepes m. 
Vanyó József r. k. Igló.

60 Zinner Boriska izr. Igló.
K i l é p e t t :

Suba József r. k. Jászberény, Jász- 
Nagy-Ivún-Szolnok m.

VI. osztály.
Osztályfőnök: Szénfy Zoltán.

Bacsinszky Béla g. k. Vereshegy, Sze
pes m.

Balázsy József r. k. Igló.
Bátori György g. k. Ujszomolnok, Zem

plén m.
Bogdányi Miklós g. k. Cirokaófalu, Zem

plén m.
5 Dienes Károly r. k. Igló.

Elfenbein László izr. Igló.
Frank László r. k. Olubló, Szepes m.
Fuchs Győző izr. Igló.
Gábris Rezső r. k. Csaca, Trencsén m.

10 Gedeon Alajos r. k. Mecenzéf, Abauj- 
Torna m.

Gottesman Lipót izr. Szomolnok, Sze
pes m.

Hartmann Viktor izr. Szikszó, Abauj- 
Torna m.

Horn Zoltán izr. Ivorompa, Szepes m. 
Hunyor Gyula r. k. Igló.

15 Jamniczky Ferenc r. k. Igló.
Jekel Tibor r. k. Igló.
Józsa István ref. Kunhegyes, Jász-Nagv- 

Kun-Szolnok m.
Kádár József ref.Vizsoly, Abauj-Torna m. 
Kircz Gyula izr. Vágfalva, Liptó m.

20 Kollár György r. k. Trsztena, Árva m. 
Kováts Tamás ág. h. ev. Abaujnádasd. 
Kravjánszky Zoltán r. k. Csaca, Tren

csén m.
Kühbächer Ödön ág. h. ev. Igló.
Lábos Miklós r. k. Trsztena, Árva in. 

25 Lorber Ernő izr. Igló.
Márkus Dezső r. k. Ivorompa, Szepes m. 
Mestyanek István r. k. Igló.
Meyer Tibor ág. h. ev. Budapest.
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Pallaghy István ref. Felsőméra, Abauj- 
Torna m.

30 Palik Tivadar r. k. Eger, Heves m.
Persenszky József ref Szerencs, Zem

plén m.
Petrássovits Viktor g. k. Takcsány, 

Zemplén m.
Rauchwerger Imre izr. Igló.
Réthátjr Géza r k. Szepesremete.

35 Schesztag Miklós r k. Ötösbánya, Sze- 
pes m.

Schrenkel Emil r. k. Igló.
Slifka Lajos r. k. Igló.
Sommer Bertalan r. k. Igló.
Szitár Ödön izr. Igló.

40 Turk László r. k. Igló.
Vajthó Jenő r. k. Trsztena, Árva m.
Varga József g- k. Gálszécs, Zemplén m.
Várady Pál ref Székelyhid, Bihar m.

Vollay Aurél r. k. Igló.
45 Wiener Lajos izr, Igló.

Wiener Miklós izr. Igló.
Zimmermann Vilmos izr. Igló.

M a g á n t a n u l ó k ,  m e r t  h a d b a v o n u l t a k  : 

Mischitz Herbert r. k. Teschen. 
Szlafkovszky János r. k. Sztrázsa, Sze- 

pes m.
50 Sztraka László r. k. Malatina, Árva m. 

M a g á n t a n u l ó k  :
Baldinger Regina izr. Szepesváralja. 
Becske Andor ref, Páloc, Ung m. 
Fehér Margit izr. Igló.
Kalabay Lujza r. k. Igló.

55 Kundráth Lujza r. k. Győr.
Kundráth Márta r. k. Győr.
Schnitzer Margit izr. Korompa, Szepes m,

VII. osztály.

Abaffy László r. k. Felsőlehots, Árvám,
Bendik János r. k. Létánfalu, Szepes m.
Buchner Géza r. k. Kassa.
Bukovinszky Ferenc r. k. Igló.

5 Drexler Rezső izr. Igló.
Fürst Ervin ág. h. ov. Szepesolaszi.
Gondzsinszky Frigyes r. k. Gnézda. 

Szepes m.
Gondzsinszky Károly r. k. Gnézda, 

Szepes m'
Gottesmann Emil izr. Szomolnok, Sze

pes m.
10 Gottesmann Sándor izr. Szomolnok, 

Szepes m.
Gömöri Sándor ref. Igló.
Hamornik László r. k. Korompa, Sze

pes m.
Havas Rezső r. k. Csorbató, Liptó m.
JánosikJenő r.k. Márkusfalva, Szepesm.

15 Kardos Lajos izr. Igló.
Kircz Géza izr. Vágfalva, Liptó m.
Iíossányi Dezső r. k. Ötösbánya, Sze

pes m.
Kováts Lóránt ág. h. ev. Abauj- 

nádasd.
Kravjánszky Aiajos r. k. Osaca, Tren- 

csén m.

20 Kürthy Zoltán ref. Dombrád, Szabolcs 
megye.

Leichtag Elek izr. Igló.
Lorber Andor izr. Igló.
Mikolaj Mihály r. k. Márkusfalva, 

Szepes m.
Ölbey Béla ref. Dögé, Szabolcs m.

25 Rauchwerger Ernő izr. Igló.
Schneider Lajos ág. h. ev. Merény, 

Szepes m.
Singer Ernő izr. lglő.
Winkler Ernő r. k. Szepesszombat.
Zustyák Viktor ág. h. ev. Vágfalva, 

Liptó m.

M a g á n t a n u l ó k ,  m e r t  h a d b a v o n u l t a k  :

30 Balyó Miklós ref. Késmárk, Szepes m.
Bárdossy Dezső g. k. Tarcafő.

Szepes m.
Fesztóry Miklós g. k. Isztáncs, Zem

plén m.
Kovács József r. k. Lőcse, Szepes m.
Lindanmayer Róbert r. k. Lőcse, Sze

pes m.
35 Mészáros István r. k. Igló.

Pócz János r. k. Jászberény, Jász- 
Nagy-Kún-Szolnok m.

Osztályfőnök: Kiss Albert.
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Retter Pál r. k. Iglóhuta, Szepes m.
Riedl Béla r. k. Kassa.
Seyfried László ág. h. ev. Svedler, 

Szepes m.

M a g á n t a n u l ó k  :

40 Braun Erzsébet izr. Löcsemajor, Sze
pes m.

Dráveczky Klára r. k. Káposztafalu, 
Szepes m.

Erniák Anna ág, h. ev. Rózsahegy, 
Liptó m.

Frniák Mária ág. h. ev. Rózsahegy, 
Liptó m.

Hankó Gizella r. k. Poprád, Szepes m

45 Kárpáthy Ernő r. k. Alsószalánk, Sze
pes m.

Mann Ilona izr. Tibeháza, Szepes m.
Nádas Ilona ref. Igló.
Raiter Zoltán r. k. Alsószalánk, Sze

pes m.
Sommer László r. k. Korompa, Sze

pes m.
50 Tar Aladár, r. k. Tarcafö, Szepes m, 

K i l é p e t t :

Daday Endre r. k. Gölnicbánya, Sze
pes m.

Dósa Pál r. k. Jászapáti, Jász-Nagy-Kún— 
Szolnok m.

VIII. osztály.
Osztályfőnök: W iesk Gyula.

Bartsch Miklós ág. h. ev. Igló.
Csech Béla r. k. Korompa, Szepes m.
Csighy József g. k. Igló.
Dán Péter g. k. Huszt, Mármaros m.

5 Fehér István izr. Igló.
Gerő Sándor izr. Kunmadaras, Jász- 

Nagy-Kún-Szolnok in.
Herczeg Zoltán izr. Igló.
Illéssy Ferenc ref. Nagykinizs, Abauj- 

Torna m.
Kerpán István r. k. Jászó, Abauj- 

Torna m.
10 Koromzay Zoltán ág. h ev. Igló.

Kossányi László r. k. Ötösbánya, Sze
pes m.

Márkus László r. k. Korompa, Szepes m.
Müller Árpád ág. h. ev. Igló.
Papp Dezső ág. h. ev. Eperjes, Sáros m.

15 Rónai Sándor izr. Yilmány, Abauj- 
Torna m.

Róth Nándor r. k. Márkusfalva, Sze
pes in.

Schermann Sándor ág. h. ev. Igló.
Stein Húgó izr. Igló.
Stein Jenő izr. Igló.

20 Strazniczky Lajos r. k. Igló.
Stromp .Tibor ág. h. ev. Igló.
Színik János ág. li. ev. Illésfalva, Sze

pes in-

Szmrecsányi István r. k. Igló.
Thurzó Rezső ág. h. ev. Igló.

25 Török Béla r. k. Igló.
Várady István ref. Székelyhid, Bihar in. 
Weisz Zoltán izr. Igló.
Záborszky Viktor ág. h. ev. Korompa, 

Szepes in.

M a g á n t a n u l ó k ,  m e r t  h a d b a v o n u l t a k  ;

Danielisz Lajos ág. h. ev. Igló.
30 Klein Károly izr. Érkübölkút, Bihar m, 

Klucsár András r. k. Leszkovány. 
Szepes m.

Mayer József izr. Liptószentmiklós. 
Mlinár Mihály r. k. Strázsa, Szepes m. 
Pulcsik Sándor r. k. Igló.

35 Schramko István r. k. Igló.
Újházi László r. k. Fönixhuta, Sáros m.

M a g á n t a n u l ó k  :

Dzubay János g. k. Budapest.
Heyszl Gizella ág. h. ev. Igló. 
Kozlovszky Kázmér r. k. Igló 

40 Scherffel Elza ág. h. ev. Korompa, 
Szepes m.

Sóhalmy Imre ág. h. ev. Tállya, 
Zemplén m.

Szászrivy Artur ág. h. ev. Igló.



I V .

Tananyag.
Minthogy az iglói ág. hitv. ev. főgimnázium mint államilag segélyezett 

középiskola az állami tanterv szerint tanít, minthogy a tanterv részletesen 
tünteti fel a végzendő tananyagot, minthogy az 1917—18. iskolai évben hasz
nált tankönyvek is megegyeznek az előző tanévben használtakkal, azért ez 
alkalommal csupán az V—VIII. osztályok magyar nyelvi írásbeli dolgozatainak 
tételeit, valamint a latin és görög nyelv tanításánál használt auctorokat és 
azok olvasott szövegét közöljük.

írásbeli dolgozatok tételei a magyar nyelvből.
V osztály. 1. Az ősz. 2, A rétség egykori lakójának élete. 3. Buda vá

rának eleste és Török Bálint fogságba jutása (Tinódi nyomán). 4. Miért kell 
lakásunkat tisztántartanunk ? 5. Garamvölgyi Ádám, mint az igazi magyar em
ber típusa. 6 A fakadó erdő 7. Tiszteljük sebesült katonáinkat.

VI. osztály. 1. A költészet mint legtökéletesebb művészet. 2. A nép és mü- 
költészet összehasonlítása. 3. Vörösmarty „Kis gyermek halálára“ c. költeményé
nek poétikai fejtegetése. 4. Az egészséges és beteges ember élete. 5. Vörösmarty 
„Szép Ilonka“ c. elbeszélő költeményének méltatása. 6. Az eposzi szerkezet jel
lemző sajátságai a Zrinyiász bevezető énekeiben. 7. Kisfaludy K. „Csalódá
sok“ c. vígjátékénak komikuma.

VII. osztály. 1. A magyarok pogánykori műveltségének emlékei. 2. A 
vallásos és hazafiúi motívumok kapcsolata a régi magyar költészetben. 3. 
Tetteink forrása legyen nemes szív, irányítója józan ész. 4. A XVI-ik század 
drámája. 5 A munka legszebb rendeltetése az embernek. 6. A magyar testőr
írók irodalmi jelentősége. 7. A mozgások különfélesége.

Vili. osztály. 1. Közművelődési intézeteink a XIX. sz. első felében. 2. 
A nemzet ügyének védelme a hadikölcsön révén. 3 Magyarország főbb dom
borzati viszonyai és a háború. 4. Küzdelem a fertőző betegségek ellen. 5. 
Kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatnunk nem szabad. 
6. Petőfi és Arany lírája. 7. Önéletrajz.

Olvasott részek a latin nyelvből.
III osztály. Liviusból: 1. Brutus intézkedései. 2. Tarquinius Collatinus 

nagylelkűsége. 3. Összeesküvés a szabadság ellen. 4 Brutus szigorúsága. 5. 
Horatius CocLs. 6. Mucius Scaevola hőstette. 8. A nép kivonulása. Menenius 
meséje. 19. Curtius önfeláldozása — Phaedrusból: Lupus et agnus. Canis per 
fluvium carnem ferens. Vacca, capella, ovis et leo. Vulpes et corvus. Rana



rupta et bos. Vulpes et ciconia. Aesopus et petulans. De vulpe et uva. De 
vitiis hominum. Taurus et vitulus.

IV. osztály. Caesar Bellutn Gallicumából: VII. 1—5. 68—71. 75 — 80.
VI. 21. 22. VII. 23. Ovidius Metamorphosisaiból: A világ teremtése. Philemon 
és Baucis.

V. osztály. Cicero beszédei közül az Or. de imp. Cn. Pompeii és Or. 
pro Archia poéta kihagyásokkal. Ovidius Fastijából: Terminalia. A Lupercalia 
eredete. Róma alapítása. Remus halála. A nőrablás.

VI. osztály. Liviusból: Ab űrbe condita 1. II. 1. 9 — 10. 12. 28 -3 0 . 
32 — 33. 40. IV. 6—8. XXI. 1 -2 . 4. 3 4 -3 5  XXII. 1. 4.

Vergiliusból: Aeneid. I. 1—49. II. 1—267.
VII. osztály. Vergiliusból: Aeneid. VI. 42— 155. 264—332. 384—416. 

426-476  679—723. 752-901. VII. 286—353. 406—434.458—474. 601-628. 
641-646. 803—817. VIII. 608—625. 714-731. IX. 176—223. 367—449. 
XII. 697—709.

Ciceróból: In Cat. or. 1. 1—9. 13.
Sallustiusból: Bell. Iugurth. 1—9. 12. 26—27. 46. 55. 57.
VIII. osztály. Horatius: Carmina I. 1, 3, 4, 6 7, 9, 11, 14, 17, 18, 20, 

22, 24, 31, 37; II. 3, 10, 14, 16, 17, 18; 111. 1, 2, 9, 21, 29, 30; IV. 3, 7. 
— Epod. 13. — Sat. I. 6. — Epist. I. 2.

Tacitus: Annales I. 1 —10

Olvasott részek a görög nyelvből.
VII. osztály. Homerosból: Odyss. I. 1—305. VI. 1 — 331.
Herodotosból: De Arione citharoedo. De crocodilo. De pugna Marathonia.
VIII. osztály. Ugyanaz, mint a VII. osztályban.

Gyorsírás. A Gabelsfeerger-Markovits-féle gyorsírást 2 csoportban tanul
ták az erre önként jelentkezett tanulók, még pedig heti 2—2 órában. Az egyik 
csoportban 40 en vettek részt és a levelező gyorsírást tanulták, a másikban 
pedig 7-en tanulták a vitagyorsirást. A levelező tanfolyambeliek Bárdos és 
Dénes Levelező gyorsírás, a vitairók pedig Kozma Bernát Kereskedelmi gyors
írás (II. Mérsékelt és magasabb fokú vitairás) című tankönyvét használták.

Rendkívüli rajz. A rendkívüli rajzot három csoportba osztva 92 ta
nuló tanulta heti 6 órában az I—VIII. osztályból. A kezdők tanterve volt: 
Vonalvezetési gyakorlatok, festés foltokban, síkformák rajzolása, kombinálási 
és tervezési gyakorlatok, rajzolás emlékezetből. A haladók tanterve: Összetet
tebb díszítmények, magyar ornamentek, továbbá stereometriai testek, test
csoportok, gipszminták, használati tárgyak, eszközök, edények, drapériák, pré
selt növények, madarak, bogarak, lepkék rajzolása és festése. Rajzolás a sza
badban.
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A tanszergyüjtemények állapota és 
gyarapodása.

1. Természetrajzi szertár.
Őre : T hirring  Gyula tanár.

A természetrajzi szertár a lefolyt isk. évben a következő tárgyakkal gya
rapodott :

a) Vétel útján : néhány kísérleti vegyszer.
b) Ajándékozás utján: dr. Türk Szilárd orvos úrtól 4 drb tengeri sün 

Fiúméból és 6 drb mikroszkóp! preparátum. Kossányi Dezső VIÍ. o tanulótól 
1 kis üveg kéneső. Jekel Tibor VI. o. tanulótól 1 drb aluminium fokos. Már
kus Dezső VI. o. tanulótól néhány fémdarabka és antimon-ötvözet Korompá- 
ról, 2 drb sókristály Tordáról és lakmuszpapiros Szitár Ödön VI o. tanuló
tól 1 drb vörös vasérc (Glaskopf). Müller Gyula IV. o. tanulótól 7 drb külön
féle kövület Rákosról, 2 drb opál, 4 drb vasérc, 1 drb magnezit és 1 drb 
zsírkő Jolsváról. Szakáll János IV. o. tanulótól 1 drb egerész ölyv 2 fiókájá
val. Lovay Sándor III. o. tanulótól 1 kis üveg kéneső Ötösbányáról. Faith Béla 
II. o tanulótól 16 drb furnirlemez különféle fákból.

A természetrajzi szertár állománya az iskolai év végén:
í. Az állattani gyűjteményben 6735 állat s ismertető állati alkatrész és 

318 szemléltető kép.
2. A növénytani gyűjteményben 6195 drb szárított növény és növény

alkatrész, 314 drb szemléltető kép és 7 drb virágminta.
3. Az ásványtani és chémiai gyűjteményben 5090 drb ásvány, 563 drb 

kristályminta és kép, 958 drb különféle vegytani és mechanikai eszköz.
4. A kézi könyvtárban 126 kötet szakmüvek és határozó könyvekből.

2. Természettani szertár.
Őre: F ischer Miklós igazgató.

A természettani szertár az intézeti épület balszárnyának második emeletén 
egy háromablakos 76 6 m2 területű és egy kétablakos 49 9 m2 területű tér-
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inében, 12 nagy üvegszekrényben van elhelyezve. Közelében van a természet- 
tani tanterem.

A szertárnak állománya a tanév végén volt 503 műszer. A műszerek 
közt van erőműtani és csillagászati 171, rezgés és hangtani 21, fénytani 122, 
hőtani 62, delejesség- és villamosságtani 127 műszer. Az 1917—18-ik iskolai 
évben a szertár egy diagramma-képsorozatíal gyarapodott, mely a világháború 
harctereit ábrázoló térképekből áll.

f

3. Eremgyüjtemény.
Őre: W iese Gyula tanár.

A gyűjtemény ajándék útján 116 darab régi pénzzel, illetve éremmel gya
rapodott. Állománya 3680 darab.

4. Filológiai-történelmi szertár.
Őre : W iese Gyula tanár.

A szertár vétel útján 3 képpel gyarapodott. Állománya 16 szobor és 
dombormű, 1353 szemléltető kép, 6 modell, 176 húsvéti Írott tojás.

A vele kapcsolatos hadimuzeumot intézetünk jelenlegi és volt növendékei, 
utóbbiak közt különösen Propper Elek és Ujházy László hadnagy urak kü
lönböző háborús emlékekkel (főként harctéri fényképekkel s háborús jelvé
nyekkel) gyarapították. Leltározása folyamatban van.

5. Rajzszertár.
Kezeli; BerzEVICzy Béla  tanár.

A szertár állománya az 1917—18. tanévben — a tavalyi értesítőben 
még nem közölt -— 6 drb használati tárggyal (11 K 73 f) és néhány apróbb 
ajándékozott darabbal szaporodott.

A szertár állománya a tanév végén: 1. Szabadkézi rajzhoz: a) rajzmin
tákban 1369 drb. b) természetes mintákban 771 drb. 2. Mértani rajzhoz:
a) rajzmintákban 560 drb. b) modellekben 122 drb, c) eszközökben 36 drb. 
d) könyvek 27 drb Lepke- és bogárgyűjtemények. Különfélék.

6. Földrajzi szertár.
Őre: Friedrich J ózsef tanár.

A földrajzi szertár az 1917—18. iskolai évben Serédy Irma urhölgy ado
mányával, 18 drb térképpel gyarapodott. Fogadja a nemesszívű adakozó e 
helyütt is köszönetünket.

A szertár állománya az 1917—18. iskolai év végén: 807 térkép, 5 föld
gömb és 2238 kép; összesen 3050 darab.
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7. Gimnáziumi könyvtár.
Őre: Kiss Albert tanár.

Az 1917— 18. iskolai évben a könyvtár vétel útján 33 művel 72 kötet
ben, ajándék útján 16 művel 29 kötetben gyarapodott.

Az ajándékozók sora: Fischer Miklós kir. tan, igazgató (7 kötet), Föld- 
mivelésügyi minisztérium (2 k), Körmendy Géza honv. százados (5 k), Magyar- 
országi Kárpátegyesület (5 k), B Prónay Dezső egyetemes felügyelő (1 k), 
Stromp József tanár (2 k), Szénffy Zoltán tanár (1 k), Them László és dr. 
Walser Gyula lelkész (4 k), Thirring Gyula tanár (1 k), Wiese Gyula tanár (1 k).

Az összes gyarapodás tehát 49 mű 101 kötetben.
Könyvbeszerzésre fordíttatott ez évben 741 korona.



V I .

Önképzőkörök és azok tevékenysége.
1. Petőfi-önképzőkör. Tanárelnöke Marcsek Andor. Ifjúsági tisztviselői 

voltak: ifjúsági elnök Schermann Sándor Vili. o. t., alelnök Várady István
VIII. o. t., titkár Gerő Sándor VIII. o. t., főjegyző Stromp Tibor VIII. o. t., 
aljegyző Lorber Andor VII. o. t., pénztáros Záborszky Viktor VIII. o. t., 
ellenőr Weisz Zoltán Vili. o. t., háznagy Kerpán István VIII. o. t.. főkönyv- 
táros Bartsch Miklós VIII. o. t., alkönyvtárosok Drechsler Rezső, Kardos 
Lajos és Kossányi Dezső VII. o. t. A körnek 60 rendes és 53 rendkívüli tagja 
volt. A kör 1 alakuló, 17 rendes (ezek között 3 zenegyűlést), 2 rendkívüli 
és 1 zárógyűlést tartott. A tanév folyamán 8 ismeretterjesztő felolvasáson 
kívül 47 komoly, 6 víg szavalat, 2 melodráma és 2 víg monolog hangzott el. 
Az önképzőkör olvasótermébe 13 különféle napilap és folyóirat járt, mig a 
könyvállomány a tanév végén 1611 kötetben 1214 mű. A kör idei bevétele 
75L92 K, kiadása pedig 569'04 K volt; az évvégi maradék 182'88 K. A mil
lenniumi alapítvány ez évi kamatját, 16 K-t a kör Schermann Sándor VIII. o. 
tanulónak ítélte oda, mig Stromp Tibor VIII. o. t. mint legszorgalmasabb bíráló 
20 K jutalomban részesült. A szokásos ünnepélyeken kívül a kör Tompa 
Mihály születésének századik évfordulóján irodalmi ünnepélyt és december 
15-én hangversenyt rendezett, március 24-én pedig matiné keretében leplezte 
le Farkas Imre arcképét. Az irodalmi pályázaton Gerő Sándor VIII o. t. Tompa, 
mint a nemzeti fájdalom költője c. dolgozatával a Jurkovich Emil tankerületi 
kir. főigazgató úr Öméltósága által kitűzött jutalomkönyvet nyerte el. Drechs
ler Rezső VII. o. t. egy német novella átültetésével, Gerő Sándor VIII. o. t. 
Horatius Ad Licinium c. ódájának fordításával és A magyar katona szerepe a 
világháborúban c. dolgozatával 10—10 K jutalmat nyertek.

2. Thököly-kör. A kör célja az evang. prot. ifjak erősítése a krisztusi 
hitben és bennök a valláserkölcsi érzés ápolása. A kör elnöke Them László 
vallástanár. Tisztviselői: Schermann Sándor VIII. o. t. titkár, Stromp Tibor 
VIII. o. t. főjegyző, Várady István VIII. o. t. pénztáros, Bartsch Miklós VIII.
o. t. laptáros, Kováts Lóránt VIII. o. t. aljegyző, Szmik János VIII. o. t. ki
segítő laptáros és Kürthy Z. VII. o. t., Kádár J, VI. o. t , Them L. V. o t. 
kisegítő pénztárosok. A kör hetenként tartott összejövetelt: gyűlést vagy olvasó 
órát. Október 31 ig Luther életével és a reformációval foglalkoztunk. Október 
31-én nyilvános vallásos estélyen ünnepeltük meg a reformáció 400 éves év
fordulóját.
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A kör a következő folyóiratokat és lapokat járatta: „Ösvény“, „Prot. 
Szemle“, „Harangszó“, „Ifjú Évek“, „Az Erő“, „Magyarország“. Bömisch 
Edéné úrnő ajándéka: „Szepesvármegye Tört. Közleményei“.

A köz céljaira ajándékoztak: Józsa, Kádár, Kováts, Meyer és Várady 
VI. o. t. 1 — 1 K-t, Zeuner V. o. t. 5 K-t.

3. Markoviis-gyorsírókor. A Markovits gyorsírókor ez isk. év elején a 
hagyomány szerint 50-edszer alakult meg s lelkes tisztviselői kara nagy buz
galommal fogott az előkészületekhez, hogy ezt a nevezetes évfordulót a körül
ményekhez képest fényesen megünnepelje. A kör történetének tanulmányozása 
közben azonban kiderült, hogy a gyorsírást intézetünkben 50 éve tanítják 
ugyan, de maga a kör csak 1873-ban alakult meg s így a tervezett jubileumot 
nem tarthatta meg.

Szeptember 20-án tartotta a kör alakuló gyűlését, melyen a tagok meg
választották ifjúsági elnökül Schermann Sándor VIII. o. t., jegyző-titkárnak 
Weisz Zoltán VIII. o. t ,  pénztárosnak Fehér István VIII. o. t. és könyvtáros
nak Kossányi László VIII. o. tanulót. A kör tiszteletbeli elnöke Berzeviczy 
Béla, vezető elnöke pedig Thirring Gyula tanár volt.

A körnek az év elején 29 tagja volt, még pedig 3 vitaíró és 26 leve 
lező, kik közül az év folyamán kilépett 1, kizáratott 2, maradt tehét az év
végén 26. Tagsági díj fejében a tagok 2 koronát fizettek. Az év elején hozott 
határozat értelmében a tagok hetenként 1 gyakorló órát tartottak, a tisztvise
lők pedig díjmentesen látogathatták a vitaírók tanfolyamát. Az év folyamán 
1 alakuló, 2 rendes és 1 zárógyülést tartott a gyorsírókor. A tagok 7 steno 
grammot nyújtottak be megbírálás végett, melyek közül kettőt elismeréssel, 
egyet pedig egyszerűen vettek tudomásul, a többit az idő rövidsége miatt nem 
lehetett megbírálni. A könyvtárban 210 kötetben 261 mű állott a tagok ren
delkezésére, melyeken kívül a „Szegedi Gyorsírót“ is olvasták. A könyvtárból 
a gyorsíró-tanfolyam 9 tagja kapott kölcsön tankönyvet. A kör ez évben 
is tagja volt a Diák Gyorsíró-Szövetségnek és a Gyorsírástudományi Tár
sulatnak.

A szokásos írásversenyeken kívül a rendkívüli körülmények folytán csak 
az évvégi versenyt tarthatta meg a kör. A levelező írásversenyen első díj gya
nánt könyvjutalmat nyert Drechsler Rezső VII o. t., 2-ik dijat (8 K) Mikolaj 
Mihály VII. o- t. és Hartmann Viktor VI. o. t. (könyvet), 3 ik díjat (oklevelet) 
Hexner Vilmos IV. o. t. A vitaírásversenyen, melyen a vitatanfolyam tagjai is 
résztvettek, első díjat (könyvet) Lorber Andor VII. o. t., 2. díjat (8 K) Scher 
mann Sándor VIII. o. t. és 3 díjat (oklevelet) Schőnvvizner Lajos V. o. t. nyert.

Mivel március hó folyamán a kör valamennyi tisztviselőjének be kellett 
vonulnia katonai szolgálatra, már ennek a hónapnak 8-án meg kellett tartani 
a zárógyűlést. Mindamellett a kör nem szüntette be teljesen működését, 
hanem elhatározta, hogy kéthetenként ezután is megtartja a gyakorló órákat, 
a könyvtár kezelésére pedig felkérte Kürtby Zoltán VII. o. tanulót, hogy a 
tagok az isk. év végéig igénybe vehessék.



4. Dalkor. A gimnázium kebelében fennálló dalkör ez iskolai évben is 
megalakult Schermann Samu tanár elnöklete alatt s szept. 15-én kezdte meg 
működését. Tisztviselők voltak: Schermann Sándor VIII. o t. főjegyző, Várady 
István VIII. o. t. pénztáros, Stromp Tibor VIII. o. t. kótatáros és Gümöry 
Sándor VII. o. t. aljegyző. A tagok száma az év végén 56 Tagsági díj, te
kintettel a háborús viszonyokra nem volt. A kör hetenként legalább egyszer 
vasárnap d. e. 11 órakor tartotta gyakorlatait és részt vett az ifjúság által 
rendezett vallásos és hazafias ünnepélyeken.
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Tápintézet.
Gondnok : Stromp J ózskf tanár.

A főgimnáziummal kapcsolatos tápintézetbe az 1917—18. tanévben be
iratkozott 87 tanuló. Ezek közül a főgimnáziumba járt 82, az áll. polgári 
fiúiskolába 3, az áll. faipari szakiskolába 2 tanuló.

A gimnáziumba járó tanulók; a) osztályok szerint; I. 13, II. 9, III. 11,
IV. 6, V. 12, VI. 13, VII. 9, VIII. 9; b) vallásra nézve: ág. hitv. ev. 23,
reform. 20, róm. lcath. 29, gör. kath. 8, izr. 2.

A Hubay-féle tápintézeti 40—40 koronás segélyben részesült: Szmik 
János VIII. o. t. és Wlahovszky Jenő IV. o. t.

A gimn. tanács a folyó tanévben a következő tanulókat részesitette 
tápintézeti díjak elengedésében : Szmik János VIII. o. t. 50 kor., Kádár József
VI. o. t. 30 kor, Mikler János V. o. t. 50 kor., Gróh Gyula II. o. t. 20 kor.
Három tanuló nem vette igénybe az elengedést.

Az 1917—18. tanévben a tanulók fejenként 300 koronát fizettek a táp
intézet pénztárába, mely összegért a következő ellátásban részesültek:

1. Ebédre volt hetenként 4-szer húsleves 10 dkg. hússal, főzelék teper
tővel vagy föltéttel; 2-szer hamisleves vagy főzelékleves és vastagétel, vagy 
galuska; vasárnap : főzelék- vagy krumplileves, káposzta sertésföltéttel és édes 
tészta. Minden ebédhez 30 dkg. házilag sütött kenyér.

2. Vacsorára volt egyszer tengeri- vagy búzadara, kétszer főzelék teper
tővel, egyszer savanyú és egyszer zsíros krumpli, egyszer székelygulyás és 
egyszer káposzta.

Sertést minden hónapban legalább egyet vágtunk és ilyenkor a hurkát 
és a sertéshúst beosztva, mint föltétet használtuk föl.

Már-már azt hittük, hogy január hónaptól nem fogunk tudni főzeléket 
adni a tanulóknak, de a bent étkező tanulók szülőinek nemes gondoskodása 
eloszlatta aggályainkat, mert vagy szívességből, vagy pedig pénzért, ki-ki 
módja és tehetsége szerint, babot, burgonyát, árpadarát, sőt árpát is küldött 
a tápintézetnek, hogy csak megkönnyítsék helyzetünket, mert beszerezni más
képen a legnagyobb utánjárással sem tudtuk volna. Hálás köszönetemet nyil
vánítom ezúttal is mindazon t. szülőknek, kik bennünket ily módon is ki
segítettek, hogy a tanulók a tanév végéig mindig kaphattak tápláló, jó főze
léket is.
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E helyen kell megemlékeznem ama nemeslelkű adakozókról is, kik bár 
távol állnak az intézménytől, de szivük sugallatát követték, midőn hozzájárul
tak jótéteményeikkel a Tápintézet ellátásának megjavításához. Elismeréssel 
kell adóznunk Koromzay György iglói gyáros úrnak, ki 30 korona pénzbeli 
adománya mellett 10 kg. sertéshússal járult hozzá az étkezés megjavításához 
és aki a tápintézet gazdaságával kapcsolatos mindennemű kérdésben nem
csak tanácsával támogatja eme humánus intézményt, hanem igájával is ki
segíti, amikor csak ideje engedi. Hasonlóképen kell megemlékeznem Blockner 
Gyula áll. faipari szaktanár úrról, a Budapesti Rokkantügyi Osztály műhely- 
főnökéről, ki már esztendők óta kíséri figyelemmel a tanulók közétkezdéjét és 
régi szokásához híven, ez évben is 20 koronát adományozott a tápintézet 
céljaira, hogy azzal a tanulók süteményét megédesítse. Ilyen jóakarattal támo
gatta intézményünket Kircz József vágfalvi lakos úr 30, Krivoss János úr 
Liptószentmiklósról 100 és Zeuner János úr 30 koronás adományával. A ne- 
messzívű adakozók fogadják ezúttal is a gondnokság hálás köszönetét.

Tekintettel azon horribilis áremelkedésre, mely az élelmicikkekben mu
tatkozott, a fenntartóhatóság elhatározta, hogy az 1918—19. tanévre fizetendő 
tápintézeti díjat 4 0 0  k o r o n á b a n  állapítja meg, de fenntartja magának a 
jogot, hogy a díjat fölemelhesse, ha annak szükségét látja.

A tápintézeti díj első fele a behatáskor, második fele pedig február első 
napjaiban fizetendő.

Gondoskodni óhajtunk a száraz főzelék — különösen bab — beszerzé
séről is és ezúton fordulunk a tanulók igen tisztelt szülőihez, hogy a szep
temberi behatáskor minden tanuló hozzon magával 10—20 kg. babot, amit a 
gondnokság készpénzért átvesz.



Jelentés az érettségi vizsgálatokról.
Az 1917—18-ik iskolai év folyama alatt négy ízben tartottunk érettségi 

vizsgálatot.
I. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 1918. évi január 

hó 2 án 7. sz. a. kelt rendelete értelmében 1918. évi március 6., 7. és 8-án 
megtartott szóbeli hadi érettségi vizsgálaton, melyen az igazgató elnökölt, 
20 népfölkelői szemlén besorozott tanuló jelent meg.

Köztük 3 tanuló (Gerő Sándor, Schermann Sándor és Stromp Tibor) 
jeles osztályzattal, 4 tanuló jó osztályzattal és 13 tanuló elégséges osztály
zattal állotta meg a vizsgát.

II. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 1918. évi január 
hó 2 án, 7. sz. a. kelt rendelete alapján a hadbavonult és hadba\onuló tanu
lók számára szervezett VIII. osztályú tanfolyamon 14 tanuló vett részt: 7, 
VIII. osztályú, katonai szolgálatot teljesítő magántanuló és 7, a VII. osztályt 
sikerrel végzett, besorozott tanuló.

Mind a 14 tanuló tett 1918. évi április 26. és 27-én szóbeli érettségi 
vizsgát, melyen a felekezeti főhatóságnak 93/1918. számú intézkedése értel
mében az igazgató elnökölt.

A vizsgának eredménye a következő: a követelményeknek jó osztályzat 
tál megfelelt 3 tanuló, a követelményeknek elégséges osztályzattal megfelelt 8 
tanuló és javító érettségi vizsgálatra utasíttatott 3 tanuló.

III. Népfölkelői pótszemlén egy VIII. oszt. rendes tanuló soroztatott be. 
Az illető a tanügyi kormánynak rendelete értelmében 1918. évi május 27-én 
tett szóbeli érettségi vizsgálatot. A vizsgán az igazgató elnökölt.

IV. Az 1917— 18 tanévi rendes érettségi vizsgálatra 7 rendes és 5 magán
tanuló jelentkezett.

Az Írásbeli érettségi vizsgát május hó 23., 24. és 25-én ejtettük meg.
A feladott tételek voltak:
a) A magyar nyelv- és irodalomból: Tompa Mihály költészetének ismer

tetése.
b) A latin nyelv- és irodalomból: Sallustius, Bellum Catilinae C. 10; 

Róma erkölcsei.
c) A mennyiségtanból:

a) algebra: Valamely mértani haladvány első és második tagjának
20összege 20; harmadik és negyedik tagjának összege 9 ; mek

kora az első tag és a hányados ?

V I I I .
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b) geothetria. A derékszögű háromszög egyik befogója (b) számtani 
középarányos a másik befogó (a) és az átfogó (c) között. Mekko
rák a szögek ?

A szóbeli érettségi vizsgát Szontágh Sándor szepesváraljai ev. lelkész- 
álesperesnek elnöklésével és dr. Pröhle Vilmos debreceni áll. főreáliskolai 
tanár és egyetemi c. rendkiv. tanár, mint kormányképviselő jelenlétében junius 
7. és 8 án ejtettük meg.

A vizsgáló-bizottság az írásbeli vizsga alapján mind a 12 tanulót bocsá
totta a szóbeli vizsgálatra, melynek megejtése után jelesén érettnek minősített 
3 tanulót (Bartsch Miklós, Heyszl Gizella és Scherffel Elza), jól érettnek 3 
és érettnek 6 tanulót.

4
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Statisztikai kimutatás a középiskola tanulóiról.
A t a n u l ó k  s z á m a  o s z t á l y o n k é n t A t a n u l ó k  k ö z ö t t
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a tanév elején 75 64 67 51 61 57 52 42 469 392 77 452 10 7

az osztályvizsgálatot tett 
tanulók 75 64 66 51 56 • 51 44 41 1 448 386 62 431 10 7
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az oszt.-vizsgálatot 
tett tanulók 106 34 211 '17 — — 80 448 276 119 53 — — 448 102 — 448



Az osztályvizsgálatot tett tanulók megoszlása szülőik polgári állása szerint

Őstermelő Iparos Kereskedő 
és alkalm azott Tisztviselő

K
at

on
a

M
ás

 é
rte

lm
isé

gi
 (

or


vo
s, 

üg
yv

éd
, 

le
lk

és
z,

 
ta

ná
r, 

ta
ní

tó
, m

ér
nö

k,
 

iró
 s

tb
.)

Sz
em

él
ye

s 
sz

ol
gá

la
t

bó
l é

lő
 (

m
un

ká
s, 

na
p

sz
ám

os
, 

sz
ol

ga
 s

tb
 )

M
ag

án
zó

 (
ny

ug
dí

ja
s 

va
gy

 t
ők

éj
én

ek
 jö

ve


de
lm

éb
ől

 é
lő

)

Összesen

önálló

al
ka

lm
az

ot
t

önálló

al
ka

lm
az

ot
t

önálló

al
ka

lm
az

ot
t

i kö
zt

isz
tv

ise
lő

 
(á

lla
m

i, 
ha

tó
sá

g)

m
ag

án
 é

s 
tá

rs
ul

at
i

na
gy

bi
rto

ko
s 

és
 b

ér
lő

ki
sb

irt
ok

os
 

és
 b

ér
lő

na
gy

ip
ar

os
1 t k

isi
pa

ro
s

na
gy

-
ke

re
sk

ed
ő

ki
sk

er
es

ke
dő

19 23 8 9 64 11 15 28 10 61 71 6 62 17 44 448
O '

A tanulók között honosságra nézve volt A tanulók egészségi állapota A tanulók erkölcsi állapota

és pedig
he

ly
be

li

m
eg

ye
be

li
m

ag
ya

ro
rs

zá
gi

 
m

ás
 m

eg
ye

be
li

fiu
m

ei

ho
rv

át
-s

zl
av

on
ia

i

eg
yü

ttv
év

e 
há

ny
1

kü
lá

lla
m

be
li

ös
sz

es
en

és pedig

hány betegségi 
ese t volt ?

ba
le

se
tb

ől
 s

zá
r

m
az

ó 
ha

lá
le

se
t

hány tanuló 
kapo tt

hány fegyelmi eset 
volt ?

kö
nn

yű

sú
ly

os
já

rv
án

yo
s

ha
lá

lla
l v

ég
ző

dő

jó sz
ab

ál
ys

ze
rű

ke
v.

 sz
ab

ál
ys

z.
ro

ss
z

ig
az

ga
tó

i 
m

eg


r o
vá

ss
al

ta
n.

 ta
ná

cs
ko

zn
i, 

m
eg

ro
vá

ss
al

co
ns

, 
ab

eu
nd

i

ki
zá

rá
s

jellegű osztályzatot ?
a tanév 

elején 195 150 123 — — 468 1 469 egész 
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A tanulásban tett előmenetelről.

A rendes tantárgyakat véve

Ö
ss

ze
se

nÉ s  p e d i g II. III. IV. V. VI. VII. Vili.

o s z t á l y b a n

minden tantárgyból j e l e s ................................................... 1 2 4 1 3 — 6 3 20

minden tantárgyból legalább jó  .................................... 6 4 12 4 8 7 3 3 47

minden tantárgyból legalább elégséges ............................ 41 36 35 21 19 30 20 33 235

egy tantárgyból elégtelen......................... ........................... 7 14 5 10 17 8 5 1 67

két tantárgyból elégtelen .......................... . .................... 13 7 8 12 9 4 7 1 61

több tantárgyból elégtelen (az osztály ismétlésére uta
sítva) ............................................................................. 7 1 2 3 — 2 3 1 18

♦
osztályonként összesen 75 64 66 51 56 51 44 41 448



jótékonysági rovat.
Főgimnáziumunk a lefolyt iskolai évben a következő jótéteményekben 

részesült:
1. Kundráth Károlyné úrnő intézeti jótékony célokra 400 koronát adomá

nyozott.
2. A Szepesi XVI Városi Takarékpénztár ösztöndíjakra 00 koronát ado- 

mányozott.
3. Koromzay György iglói gyáros úr jutalomdíjra 20 koronát adomá

nyozott.
4. Dr. Vanesó Gyula budapesti ügyvéd ösztöndíjra 20 koronát adomá

nyozott.
5. A Szepes Iglói Takarék és Hitelintézet az ifjúsági utazási segélyalap 

javára 00 koronát adományozott.
(>. Adományok pályadolgozatok jutalmazására: Abaffy Aurél úr 10 K, 

dr. Várady Miklós úr 20 K, Lorber Andor Vili. o. t. 10 K, Goítesmann test
vérek 10 K, önképzőköri tisztviselők 12 K.

Ösztöndíjak.
1. A gróf Tejeki-Róth Johanna-féle 70. koronás ösztöndíjat az ág. hitv. 

ev. egyetemes ösztöndíjosztó bizottságnak határozata értelmében kapták: 
Schermann Sándor és Stromp Tibor Vili. o. t.

2. A Tavasi Lajos féle 100 koronás ösztöndíjat a tanári kar Kürthy 
Zoltán VII. o. t. ítélte oda

3. A Loisch Eduárd és Ottilia szül. Melezer-féle 100—H00 kor. ösztön
díjat a gimnáziumi tanács Schermann Sándor Vili. o, t. és Lorber Andor 
VII. o. t. Ítélte oda.

4. A Scholtz Railing Amanda féle. 80—80 koronás ösztöndíjat a gimná
ziumi tanács Bartsch. Miklós Vili. o.: t. és Gömöri Sándor VII. o. rí- ítélte oda:

ö. A Pákh Károly-féle 90 koronás ösztöndíjat a tanári kar Gerő Sándor 
Vili. o. t. Ítélte oda. , /,•;

0. A Dobos Kálmán-féle 40—'40 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi, tanács 
határozata szerint kapta Bogsch László V. ,o. tv é.s .Mikler János :V. o. t.

7. A Schwartz Károly-féle 44 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács 
határozata szerint kapta Them. László V. o. t. í .............. « ..

X .
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8. A Szontágh Lajos féle 40 koronás ösztöndíjat kapta Kiszely József V. o t.
9. Az iglói izr. hitközség 40 koronás ösztöndíját kapta Szalai László IV. o. t.
10. A Hubay Miksa-féle 80 koronás ösztöndíjból nyertek 40—40 koro

nát Lingsch Dezső IV. o. t. és Várady István VIII. o. t.
11. A Hubay Miksa-féle 40—40 koronás tápintézeti segélyben részesül

tek Szmik János Vili. o. t ,  Wlahovszky Jenő IV. o. t.
12. Az Újlaki Jenő-féle 2 0 -2 0  koronás ösztöndíjat Gróh Gyula II. o t, 

és Král Vince II. o. t kapták.
13 A Payer Jenő-féle 40 koronás ösztöndíjból nyertek 20—20 koronát 

Friedmann Imre I. o. t. és Ponevács Zoltán I. o. t.
14. A dr. Münnich Aurél-féle 16 koronás ösztöndíjat a tanári kar Gerő 

Imre II. o. t. Ítélte oda.
15. A Fischer Miklós féle 30 koronás ösztöndíjat a tanári kar Széli 

Attila II. o. t. Ítélte oda.
16. A Scholtz József-féle 16—16 koronás ösztöndíjat Koromzay György 

és Förster Sándor II. o. t, kapták.
17. A Búzás Lajos-féle 8 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács Fáy 

Gyula III. o. t. ítélte oda.
18. A Fest Imre-féle 8 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács Scholtz 

Béla V. o. t. ítélte oda.
19. Az özv. Münnich Adolfné szül. Ritter Julia-féle 16 koronás össztön- 

díjat kapta Blumberger Pál II. o. t.
20. A 20 éves jubileumi alapítvány 40 koronás ösztöndíját Dán Péter 

VIII. o. t. kapta.
21. A Feigenbaum József-féle ösztöndíjból kaptak 100—100 koronát 

Stromp Tibor VIII. o. t. és Drechsler Rezső VII. o. t.
22. A Guhr Márton-féle 32 koronás ösztöndíjat kapta Urbanecz Istvén

III. o. t.
23 A Kobialka János-féle 40 koronás ösztöndíjat kapta Abaffy László 

VII. o. t.
24. A Pákh Albert-féle 12 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács

Antal Lajos III. o. t. ítélte oda.
25 A Pákh Lajos-féle 12 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi tanács

Király Pál II. o. t. ítélte oda.
26. A Szepesi XVI Városi Takarékpénztár adományából 30—30 koronás 

ösztöndíjat nyertek Bogsch Zoltán III o. t. és Them Márton III. o. t
27. A Fromhold Artur-féle 15 koronás ösztöndíjat kapta Uhlyárik Jenő

IV. o. t.
28. A Schwartz Lajos-féle 24 koronás ösztöndíjat az 1916—17. isk. 

évről kapta Sóhermann Sándor VIII. o. t. és az 1917—18. isk. évről Stromp 
Tibor Vili. o. t.

29. A Wirtzfeld Béla-féie 12 koronás pályadijat nyerte Schermann Sán
dor VIII. o. t.



30 Petőfi-önképzőkör milleniumi alapítványának egy évi kamatát, 10 
koronát Schermann Sándor VIII. o. t. kapta

31. Az 1881. évi maturánsok jutalomdíját, 2 0 -2 0  koronát Türk János 
III. o. t. és Repesik Ferenc V. o t. kapták.

32. Az 1891. évben érettségi vizsgát tett tanulók jutalomdíját, 12 koro
nát kapta Stein Hugó VIII. o. t.

33. A dr. Goldmann Simon-féle 40 koronás ösztöndíjat a gimnáziumi 
tanács Szitár Ödön VI. o. t. Ítélte oda.

34. A dr. Vancsó Gyula-féle 20 koronás jutalomdíjat Ivánka Imre III. o. t
kapta.

35. A Koromzay György-féle 20 koronás jutalomdíjat Friedrich Zoltán 
III. o. t. kapta.

36. Az Eperjesi Ev. Theol. Testület 20 koronás ösztöndíját Fürst Ervin 
VII. o. t. kapta.

Ifjúsági segélyalap.
Az Ifjúsági segélyalap kamataiból az 1917— 18 isk. évben 229 koronát 

fordítottunk 7 szegénysorsú tanulónak meleg ruhaneművel való ellátására.

Tandíjelengedés.
Tandíjelengedésben részesültek a VIII. osztályból Schermann Sándor 86 

K, Stromp Tibor 86 K és Weisz Zoltán 30 K.
A VII. osztályból Drechsler Rezső 25 K.
Az V. osztályból Bogsch László 86 K, Mikler János 30 K, Repesik 

Ferenc 20 K, Sehőnvizner Lajos 20 K, Them László 86 K.
A III. osztályból Bogsch Zoltán 86 K, Szakáll Béla 10 K, Them Márton 

£6 K, Urbanecz István 20 K.
A II. osztályból Kele Ferenc 15 K, László István 20 K.
Az I. osztályból Klubért Rezső 86 K, Ponevács Zoltán 20 K. Ezeken 

kívül 6 kánens 516 K erejéig részesült tandíjelengedésben.
A tandíjakból elengedett összeg 1328 K.

Tápintézeti díjak elengedése.
A gimnáziumi tanács 7 tanulónak 200 koronát engedett el a tápintézeti 

díjakból
Az 1917 — 18. iskolai évben ösztöndíjakra, jutalomdíjakra és a tanulók 

segélyezésére a következő összegek fordíttattak:
1. Ösztöndíjakra, jutalomdíjakra és önképzőköri pályadíjakra 1985 K
2. Ifjúsági segélyalapból......................... -...............................— 229 „
3. Tandíjelengedés .................................._  ............................  1328 „
4. Tápintézeti díjak elengedése ............................  — — 200 ,,

Összesen: 3742 K



A jövő 1918—19. tanévre vonatkozók.
Ha az 1918— 19-ik iskolai év szeptember hónappal veszi kezdetét, akkor 

1918. évi szeptember 2. és 3-án lesznek a javitó, felvéteti és pótlóvizsgálatok.
A beiratás szept. 4 — 9-ig tart Szeptember 10 én lesz a tanévnek ünne

pélyes megnyitása és szept 11 én kezdődik a rendes tanítás.
Ha az iskolai év a tanügyi kormánynak intézkedése folytán október 

hónapban veszi kezdetét, akkor 1918. évi szeptember 30 ári lesznek a javitó, 
felvételi és pótlóvizsgálatok.

A beiratások október 1— 7-ig tartanak.
Az iskolai évnek ünnepélyes megnyitása október 8-án reggel 9 órakor 

lesz. A tanítás október 9-én veszi kezdetét.
A g im n á z iu m  e lső  o s z tá ly á b a  lé p ő  ta n u ló k  sz ü le té s i b iz o n y ítv á n n y a l ta r-  

to z n a k  ig a z o ln i, h o g y  é le tü k  k ile n c e d ik  é v é t b e tö ltö tté k . M in d en  ta n u ló  k iv é te l 
n é lk ü l ta r to z ik  a  b e ira tá s  a lk a lm á v a l a z  e lő z ő  év rő l s z ó ló  isk o la i b iz o n y ítv á n y t 
e lő m u ta tn i.

A helybeli tanulók évi tandíja 56 K, mellékdíjak 30 K  (beiratási díj 
20 K, könyvtárra, értesítőre 6 K, berendezési célokra 2 K, bizonyítványdy 
2 K), összesen 86 K.

A vidéki tanulók évi tandíja 66 K, mellékdíjak 30 K  (beiratási díj 
20 K, könyvtárra, értesítőre 6 K  berendezési célokra 2 K, bizonyítványdíj 
2 K) összesen 96.

Az 1914. évi XXXVI. t. c értelmében minden tanuló az országos tanári 
nyugdíjalap javára 12 koronát a beiratás alkalmával tartozik fizetni.

A magántanulók a tandíjon és mellékdíjakon felül 80 K  vizsgadíjat 
fizetnek, melynek fele a beíratásnál, másik fele a vizsga előtt fizetendő le.

A mellékdíjak, az országos tanári nyugdíjintézetre fizetendő 12 K  és a 
tandíjnak első fele a  beiratás alkalmával, a tandíjnak második fele pedig 
február 1-én fizetendő.

Gimnáziumi pénztáros Thirring Gyula tanár.
Szabadkézi rajz és festészetben, valamint a gyorsírásban mint rendkívüli 

tantárgyakban a gimnáziumi tanulók az intézetben nyerhetnek oktatást A 
hetenkénti 2 —2 óláért egész évre fizetendő díj 20—20 K  A beiratkozott 
tanulók az egész évi tandíjat tartoznak fizetni.

A tá p in té z e tb e  v a ló  fe lv é te lre  n é z v e  f ig y e lem b e  v e e n d ő k  a  leö y éfk ező k :
a) ti fe lvé te lt a  tá p in té z e tb e  v a llá s k ü lö n b s é g  n é lk ü l a z  ig a z g a tó  é s  tá p 

in té z e ti  g o n d n o k  e s z k ö z ü k ;
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b) a tápintézeti díj egész évre ebéd és vacsoráért 400 K. A díj első fele 
a felvételkor, a másik fele február 15 ig a tápintézeti gondnoknál fizetendő, 
különben az intézetből való kizárás kellemetlenségének teszi ki magát a tanuló ;

c) minden tápintézeti tanuló a fennálló intézeti szabályokhoz alkalmaz
kodni tartozik;

of) a tápintézeti díj részbeni elengedéséért augusztus l éig nyújtandók be 
a folyamodványok az igazgatónál, szegénységet és jeles vagy jó előmenetelt 
•gazoló iskolai bizonyítvánnyal felszerelve és bérmentve küldve.

Azoknál, kik a múlt tanévben is részesültek elengedésben, elegendő a 
folyamodvány beküldése bizonyítvány nélkül. A kitűzött határidőn túl érkező 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek.

Tápintézeti gondnok Siromp József tanár.
A tandíj részbeni elengedéséért folyamodhatnak a szegénységüket kellőleg 

igazoló, jó magaviseletű és legalább jó előmenetelű tanulók. A folyamodványok 
benyújtásának határideje a folyó tanév január 15-ike. Folyamodványok az 
igazgatónál nyújtandók be.

Azon tisztelt szülők tájékozására, kik a helyi viszonyokat nem ismerik, 
közöljük:

a) teljes ellátásért fizetnek a tanulók 80,90, 100, 150 koronát havonként;
b) lakásért reggelivel, mosással és takarítással (télen fűtéssel) havonként 

40—60 koronát;
c) azok, kik csak ebédre járnak a tápintézetbe, az ebéden kívül teljes 

ellátásért 80—100 koronát fizetnek havonként. A szülőknek, mielőtt ellátásba 
vagy lakásra elhelyeznék a tanulókat, eziránt az intézeti igazgatóval vagy 
osztályfőnökkel kell érintkezésbe lépniök, nehogy a tanulók meg nem telelő 
helyre jussanak.

Zongora (zene) tanításért fizetnek egy—egy óráért átlag 2 K-t a tanulók.
A javító vizsgálatokat illetőleg tudomásul szolgáljon : az egy tantárgyból 

elégtelen érdemjegyet kapott tanulók szeptember 2-án, esetleg szeptember 80-án 
tehetnek javítóvizsgálatot. Vizsgálati engedélyért nem kell folyamodniok. A két 
tantárgyból bukott tanulók csupán a felekezeti főhatóság engedélyével tehetnek 
javítóvizsgálatot. A folyamodványok folyó évi junius hó 22 ig az itteni főgim
názium igazgatóságánál nyújtandók be. A folyamodványhoz mellékelni kell az 
iskolai bizonyítványt. A javitóvizsgálatnak más intézetnél való letevésére a 
felekezeti főhatóság adhat engedélyt. Minden folyamodó tanuló a gimnáziumi 
pénztárosnál az egyházkerületi pénztár számára 2 koronát tartozik befizetni.

Minden tanuló, aki javítóvizsgát tesz, a gimnáziumi pénztárba intézeti 
jótékonysági és felszerelési célokra 5 koronát tartozik fizetni.

Végre az 1887. évi XXII. t.-c. 12. §-a értelmében mindazon tanulók, kik 
élőtök 12. évét már betöltötték, igazolni tartoznak, hogy védhimlővel ujra- 
oltattak vagy ujraoltás alól törvényszerű módon felmentettek.

Igló, 1918 junius hóban.
Fischer Miklós

királyi tanácsos, főgimnaziumi igazgató.V
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