
A PESTMEGYEI ÁGOST. HTTV.

EY. ESPERESSÉG PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ

AS Z Ó D I

EVANG. NÉG YO SZTÁLYÚ G YSINASIUH  

É R T E S ÍT Ő JE
AZ 1890/91. ISKOLAI ÉVRŐL.

L>£ BIATSY JÓZSEF
E. É. IGAZGATÓ.

BUDAPEST.

f r a n k l i n - t á r s u l at  k ö n y v n y o m d á j a  

1891.





A PESTMEGYEI ÁGOST. HITT.

EV. ESPERESSÉG PÁRTFOGÁSA ALATT ÁLLÓ

A S Z Ó D I

EVAAO. N É G Y O SZ T Á L Y Ú  GYMNASIUM

É R T E S ÍT Ő JE
A Z  1890 /91 . I S K O L A I  É V R Ő L .

KÖZZÉTESZI

Di BIATSY JÓZSEF
E . É . IGAZGATÓ.

BUDAPEST.

F R A N K L I N - T Á R S U L  AT K Ö N Y V N Y O MD Á J A

1891.



R F V

Iskolai bizottság.

Elnökök : P o d m a n ic z k y  L e v e n t e  b á r ó ,

Moeavcsik Mihály, ev. lelkész. 

Jegyző : Dr. B ia t s y  J ózsef, igazgató.

Gondnok: Bencsok J ános.

Tagok : P odmaniczky Géza báró,

Dessewffy Ottó, 

Dr. Deér E ndre, 

P araszkay J ános, 

Majoros M ihály, 

H araszthy M ihály, 

W eisz L ajos.

-  ZÁDO'h



I .

Az 1890,91. iskolai év története.

Örömmel teljesítjük e helyen tisztünket, a lefolyt iskolai 
évről való leszámolást, mert bátran elmondhatjuk, hogy intéze
tünk a felszerelés dolgában a lefolyt iskolai évben oly haladást 
tanúsított s ez által életrevalóságának oly biztos tanujelét adta, 
hogy a megérdemlett elismerést senki sem tagadhatja meg intéze
tünktől, ha fáradságot vesz magának és azt megtekinti.

A modern oktatás a szemléltetésből indul ki, hogy az érzéki
ből emelkedhessék a tanuló az érzékfelettire. E szemléltetés, 
eszközölhetóse végett intézetünk nem kímélt áldozatot, hogy a 
szükséges képeket, eszközöket és nagyszabású geometriai test
mintákat beszerezhessük. Tanári könyvtárunk oly sok és értékes 
művel szaporodott, hogy a tudományszomjas lélek nem keresi 
fel azt hiába, ha búvárkodni óhajt!

E felszerelési kiadások 721 forintot tesznek, mi egy algym- 
nasium évi kiadásának keretében kétségkívül szokatlan nagy' 
összeg, annyival is inkább, mert itt nem a könyvtár és szertárak 
megalapításáról, hanem a meglevők kiegészítéséről van szó !

Intézetünknek a korral való haladása s a kerületi felsőbb 
leányiskolának városunkban való felállítása szép reményekkel 
kecsegteti szivünket, intézetünk jövőjét illetőleg. Eeméljük 
ugyanis, hogy a t. szülők közül többen, kik leánygyermekeiket 
a kerületi leányiskolába adják, fiaikat intézetünkbe fogják hozni, 
hogy így legalább érintkezhessenek egymással a testvérek s látoga
tás esetén a szülök is egy helyen találják gyermekeiket!

Mi bizton hiszszük, hogy a t. szülők nagyrabecsült felkaro
lása mellett intézetünk sajkája biztosan fog előrehaladni az élet
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tengerén s még sok oly jeles tagját fogja szolgáltatni egyházunk
nak s hazánknak, a minőkkel 100 éves pályafutása alatt eddig 
is méltán dicsekedhetik!

A tanulók szabályszerű felvétele szeptember 1—3-án tör
tént ; ezt megelőzőleg, augusztus 29 és 30-án, a javító és felvé
teli vizsgálatok tartattak. A rendes tanítás szeptember 4-én kez
dődött.

A tanári karból a lefolyt iskolai év végén Petry Gyula igaz
gató a szarvasi, Kiss Albert pedig az eperjesi főgymnasiumhoz 
távozott. Beke Andor a folyó iskolai év elején tanulmányai folyta
tása végett Budapestre költözött.

Az eltávozott tanárok helyét Kecskés Mihály, Szever János 
és dr. Biatsy József foglalták e l; ez utóbbi november havában 
az igazgatói tiszt vezetését is átvette.

Behatott összesen 97 tanuló ; ezek közül 89 rendes, 8 ma
gántanuló. Év közben kimaradt 7 rendes tanuló ; maradt tehát 
az év végén 82 rendes és 8 magántanuló; összesen: 90 tanuló.

Az iskolai törvények felolvasása nov. 5-én történt a tanári 
kar s az iskolabizottság egyh. elnökének, nt. Moravcsik Mihály 
lelkész urnák jelenlétében.

Az'iskolai év beosztása, a tanítás terve és menete az állami 
iskolákéval egyezett.

A tanítást a szüreti (szept. 29, 30.), a karácsonyi (decz. 22-től 
jan. 6.), a farsangi (febr. 10 és 11), a húsvéti (márcz. 24-—ápr. 3 ) 
és a pünkösdi (máj. 17, 18.) szünet szakította meg. A szigorlato
kat jun. 15—25. napjain, az évzáró ünnepet jun. 26-án tartot
tuk meg.

Nagyméltóságu Fabiny Teofil, kerületi felügyelő ur, deczem- 
ber első felében látogatásával szerencséltette intézetünket s úgy 
a tantermeket és szertárakat, miként az alumneumi épület helyi
ségeit meleg érdeklődéssel tekintette meg.

Méltóságos és Főtiszt. Sárkány Sámuelnek, a bányakerület 
új püspökének, Budapesten történt beigtatása alkalmával intéze
tünk dr. Biatsy József igazgató és Kemény Árpád tanár által 
képviseltette magát s decz. 19-én a következő üdvözlő feliratot 
küldte az úján beigtatott püspök úrhoz:
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Méltóságos és Főtisztelendő Püspök u r !
Azon lélekemelő ünnepély alkalmával, midőn Méltóságod 

a gondviselés intézkedése folytán mindnyájunk örömére a bánya
kerületi püspöki hivatalba általános lelkesedés és mély áhitat 
varázslata mellett be lön igtatva, szerény intézetünk küldöttsége, 
részint az idő előrehaladottsága miatt, részint mert ez nem volt 
a programúiba felvéve, nem részesülhetett a szerencsében, hogy 
Méltóságod előtt tisztelegve, hő kivánatainak s igaz örömének 
kifejezést adhasson. De ha ezen hódolatnyilvánítás nem lehetett 
is osztályrészünk, megragadjuk az alkalmat, hogy legalább írás
ban fejezzük ki szerencsekivánatunkat, mint azon intézet igaz
gatója és tanárai, a mely intézet büszkén sorolja Méltóságodat 
volt tanítványai köze s a mely intézet Méltóságod jó indulatának 
és pártfogásának oly sok tanujelében részesült!

Fogadja azért Méltóságod e megérdemelt kitüntetéshez a 
mi őszinte gratulácziónkat is, kik nem szűnünk meg kérni az 
egek Urát, hogy Méltóságodat egyházkerületünk s az egyetemes 
evang. egyház díszére és felvirágzására még igen sokáig éltesse !

Kérjük továbbá Méltóságodat, hogy intézetünket és ben
nünket ezentúl is kegyeskedjék atyai pártfogásába venni, kik 
maradunk hódoló tisztelettel:

Aszód, 1890. decz. 19-én.
Dévény József,

Dr. Biatsy József, Kecslces M ihály,
igazgató. Kem ény Árpád,

Ssever János,
az aszódi ev. gym n. tanárai.

A tanuló ifjúság előhaladása a tanulmányokban a lefolyt- 
iskolái év alatt általában kielégítő volt.

Magaviselet dolgában is meg voltunk elégedte a tanulókkal; 
súlyosabb fegyelmi megrovás csak egy esetben merült fel. Saját 
hitfelekezetük templomába a tanulók szolgalmasan eljártak. Az 
evang. tanulók confirmatiója máj. A4-ón történt.

A szülők felvilágosítása végett e helyen közölnünk kell, 
hogy a tanári kar a magaviselet jegyének megállapításakor eltért 
az intézetünkben tavai érvényre jutott felfogástól s hódolva az



ti

ország összes gymnasiumaiban uralkodó felfogásnak: az olyan 
ifjaknak, kik magaviseleté ellen számbaveliető kifogás nem 
emeltetett, «jó» osztályzatot adott; úgy hogy a «szabályszerű» 
jegy már a megrovásnak bizonyos árnyalatát foglalja magában.

Az ifjúság egészségi állapota általában kedvező volt. Hosz- 
szabb, de nem súlyos betegedés az év alatt 1 fordult elő. 
Dr. Hacker István körorvos, az intézet orvosa megtartotta a 
szemvizsgálatokat, de egy trachomás esetet sem észlelt. Ugyan ő 
a még újra nem oltott 18 tanulón az újra oltást végezte.

Báró Podmaniczky Géza ő méltósága, intézetünk e nemes 
keblű pártfogója, az igazgatóság kórtéré kegyesen megengedte, 
hogy a kastélyban helyiségeket válaszszunk magunknak az 
ideiglenes téli torna- és rajzterem berendezése czéljából; mi 
megtörténvén, a termeket február havától kezdve használatba 
vettük.

Hálásan kell itt megemlékeznünk az «Aszódi dalkör» haza
fias tagjairól is, kik a gymnasiumi szertár javára rendezett hang
verseny* tiszta jövedelmeként 403 forintot adtak át szertári 
beszerzésekre az iskolabizottság egyházi elnökének, nt. Morav- 
csik Mihály lelkész urnák.

Nagyságé)« dr. Hóman Ottó kir. tanácsos, budapestvidéki 
kir. főigazgató ur, mint miniszteri megbizott intézetünket ápril 
hó 24-én látogatta meg s megtekintvén a gymnasiumi ifjúság 
számára a kastélyban berendezett ideiglenes téli tornahelyiséget 
s rajztermet, megelégedését fejezi ki a tett intézkedések felett.

Ugyancsak örömmel látta ő nagysága, hogy könyvtárunk s 
szertáraink a folyó iskolai évben rendkívüli mértékben gyara
podtak.

Az ifjúság tanulmányi előmeneteléről s a tanítás menetéről 
tapasztalást óhajtván szerezni ő nagysága, meglátogatott minden

* E hangverseny rendezése körül sokat fáradoztak: Ngs Majthényi 
István országgyűlési képviselő, a dalkör elnöke, továbbá Margócsy Gyula, 
a dalkör alelnöke, Cseli Lajos, dalkör karnagya, és Pongrácz István urak. 
A hangverseny sikerét közreműködésükkel biztosították: Madió Ottilia, 
továbbá Hercz Janka és Czeozil kisasszonyok; úgyszintén Kemény Árpád, 
Dögbey Antal, Mészáros Sándor és Paulik János urak.
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osztályt s meghallgatott előadás közben minden tanárt; az Írás
beli dolgozatokat és rajzfüzeteket pedig átvizsgálta.

A látogatás befejeztével ő nagysága a tanári karral értekez
letet tartott, a melyen kijelentette, bogy az ifjúság tanulmányi 
előmenetele, a tett észleletek alapján, kielégítő; az írásbeli dol
gozatok pedig, miként az előző években, kifogástalanok.

A lefolyt iskolai évben adakozásaikkal járultak a gymna- 
siuini kiadások fedezéséhez:

f i t

1. Aszód város egy évi segélye. _ ... ... ... _ ... 200.—
2. A pestmegyei ev. esperesség... ... ... __ ... _ 100.—
3. A kiskőrösi egyház adománya ... ... ... ... ... _ 10.—
4. A czeglédi « « ... .........................  4.—
5. A vadkerti « « ..................  ...  ... ... 1.—
6. Br. Podmaniczky Géza 0 Méltósága ... ... ... _ 100.—
7. Br. Podmaniczky Géza 0 Méltósága által adományozott

5 részvénynek és Prokopiusz Zsigmond úr által adomá
nyozott 2 részvénynek évi osztaléka.. ... ... ... ... 105.—

8. Majthényi István 10évre 40 írtjával bizt. adományának 2. r. 40.—■
9. Moravcsik Mihály « « 20 « « « 3. « i_ry\

10. Bencsik József « « 20 (( (( « 3. « 20.—
11. Eisler Sándor « « 10 « « « 3 .« 10.—
12. Dr. Hacker István « « 10 « « « 3 .« 10.—
13. Schlesinger Flor. « « 10 « <( « 3. « 10.—
14. Martinyi Dezső « « 10 <( « d 3 .« 10.-
15. Döghei Antal « « 5 « <( « 3. « 5. -
lö. Jamriska Lajos « « 5 « (( « 3. « 5.—
17. Bencsok János « « 5 « (i « 3 .« 5.—
18. Brüll Soma « « 5 « « « 3. « 5.—
19. Az aszódi Polgári Kör 10 évre 15 írtjával bizt. adom. 1. és 2. r. 30.—
20. Perlusz Adolf 10 évre 5 írtjával bizt. adományának 2. r. 5.—
21. Esztergály Dezső « « 5 « « « 3. * 5.—
22. Holkó János « « 3 « « « 3. « 3.—
23. Markbreit Zsigm.« « 3 « « « 3. « 3.—
24. Farkas János « « 2 « a « 1. és 2. « 4.—

Álvitel: 710.—
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í r t

Áthozatal: 710.—
25. Feuermann J. 10 évre 2.50 írtjával blzt. adományának 3. r. 2.50
26. Hanover Adolf« (( 5 «. « « 3 .« 5.—
27. Hanover Lip. « « 6 « « « 3. « 6.—
28. Hanover Mik. « « 1 « « « 1. « L—
29. SzegedyAlbert« « « « « 1. és 2 .« 2,_
30. Konyáry Pál « « 5 « « « 2 .« 5.—
31. Kövér Péter « « 1 « « « 5 részlet. 5.—
32. Künsztler Ign.« « 1 « « « 1. és 2. r. 2.—
33. Dobronai Géza« « 5 « « « 1. és 2. r. 10.—
34. Kaufmann M. 5 <( 5 « « « 3. r. 5.—
35. Braun Ernán. « « 5 « « « 3. r. 5.—
36. Cseh Lajos « « 5 « « « 2. r. 5 .-
37. Stanicz Sánd. « « 5 « « « r. 5.—
38. Zsifcsák Józs. « « 5 « « « 2. r. 5.—
39. Huszerl Sánd. « (( 10 « « « 3. r. 10.—
40. Holly Jenő « « 5 « « « 3. r. 5.—
41 .Rosenberg Sal.« « 1 « « « 3. r. í.—
42. Haraszthy Mihály mig él 3 frtot évenkint, 2. és 3. részi. 6.—
43. Engländer Adolf egyszersmindenkorra _ 10.—
44. Medgyessy József bizonytalan időre_ ___ ... 3. r. 5.—
45. Özv. Fein Józsefné « « ___ _ .. ... 3. r. 5.—
46. Schlesinger Salamon egyszersmindenkorra ___ ____  ____ 3.—
47. Kovács Béla egyszersmindenkorra ___ ......... - 2.—

Összesen: 820.50
Fogadják a nagylelkű adakozók az iskola legmelegebb 

bálájának kifejezését!

II.

Tanári testület.

1. Dr. Biatsy József, bölcselettudor, oki. rendes tanár, igaz
gató. Tanított számtant az I.—IV. és rajzoló geometriát az I. osz
tályban heti 16 órában.

2. Dévény József, a III. osztály főnöke, alumneumi ephorus,.



az állat- és növénytani szertárnak, úgyszintén a rajzszertárnak 
és a tanári könyvtárnak őre. Tanított latint a II. és III., rajzoló 
geometriát a II.—IV. és szabadkézi rajzot az önként jelentkezők
nek az I.—IV. osztályban heti 2 0+ 2  órában.

3. Kecskés Mihály, rendes tanár, a II. osztály főnöke, az 
ásványtani és chemiai szertár őre. Tanított magyart a II., föld
rajzot az I. és II., történelmet a IV., ásványtant a IV., és szép
írást az I. és II. osztályban heti 21 órában.

4. Kemény Árpád, a IV. osztály főnöke, a történelem-föld
rajzi és éremtárnak, továbbá az ifjúsági könyvtárnak őre, a Petőfi- 
önképzőkör vezetője. Tanított magyart a III. és IV., németet a III., 
IV. és továbbá történelmet a III. osztályban heti 18 órában.

5. Szever János, az I. osztály főnöke, a természettani szer
tár őre, a tanári értekezletek jegyzője. Tanított latint az I. és IV., 
magyart az I., fizikai földrajzot a III., és gyorsírást az önként 
jelentkezőknek az I.—IV. osztályban heti 21 +  2 órában.

6. Paulik János, ev. segédlelkész. Tanított vallástant, egyházi 
és világi éneket az I.—IV. osztályban heti 5 órában.

7. Kerekes Jákó, r. katli. lelkész. Tanított vallástant heti 
4 órában.

8. Schreiber József, kér. rabbi. Tanított vallástant heti 
4 órában.

9. Pongrácz István, oki. népiskolai tanító. Tanította a torná- 
zást az I.—IV. osztályban heti 4 órában.

Gymn. orvos : dr. Hacker István, körorvos.
Iskolaszolga: Kompan György.

III.

Előadott tantárgyak.
a) Kötelezett tárgyak, 

u) E lső  o sz tá ly .

1. Valláslan. Hetenkint 2 óra. Új-szövetségi bibliai történe
tek. K k.: Pálfy : Bibliai történetek. T anár: Paulik János.

2. Magyar nyelv. Hetenkint fi óra. Olvasmányok a nép
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mesék, népmondák, magyar történeti mondák, rajzok és görög 
regék köréből, leírások a népéletből; tárgyi magyarázat és saját 
szavakkal való elmondás. A következő költemények szavalása: 
Huszárok, Nyalka huszár, Hadnagy uram, Három fiú, Halvány 
katona, Eákosi szántó, A rab gólya, A vándor fiú, Künn a mé
nes . . ., A székely katona. — A nyelvtanból: hang, szó, mondat, 
mondatrészek, beszédrészek; a mondatok felosztása alakjok, vi
szonyuk s kijelentésök módja szerint; a mondatrészek tárgyalá
sával kapcsolatban a név- és igeragozás; szóképzés. 2 hetenkint 
egy iskolai dolgozat. Iik .: Szinnyei: Iskolai magyar nyelvtan I. r. 
és Lehr-Biedl: Magyar olvasókönyv I. k. Tanár: Szever János.

3. Latin nyelv. Hetenkint 7 óra. Olvasás és írás a helyes 
hangsúlyozás és kiejtés elsajátítására. A gyakorlókönyv I. részé
ből 24 latin s magyar fejezet fordítása s tárgyi fejtegetése. Ez 
olvasmányok alapján a nyelvtanból a fő- és melléknevek ejte
getése, nemi szabályok, a melléknév fokozása, melléknévi hatá
rozók, a praepositiók esetek szerint csoportosítva, számnevek, 
névmások, az ige s ragozása. Tárgyi szócsoportok. Hetenkint egy 
iskolai dolgozat. Kk.: Bartal-Malmosi: Latin gyakorlókönyve és 
alaktana. Tanár : Szever János.

4. Földrajz. Hetenkint 4 óra. Bevezető fogalmak. A magyar 
szent korona országai. Az alföldek, A Duna s a Dráva köze, 
A Dráva s a Száva köze és a tengerpart, A felföldek. Európa ál
talános és részletes leírása. A tárgyalt vidékek hegy- és vízrajza, 
lakosai, állat-, növény- és ásvány országi termékei, városai. A tér
képrajzolás elemei. Kk.: Brózik-Paszlavszky: Földrajz I. r. 
Tanár: Kecskés Mihály.

5. Számtan. Hetenkint 3 óra. A tizes számrendszer, római 
számírás. A négy alapművelet egész és tizedes számokkal s kö
zönséges törtekkel. A méterrendszer, különösen a mértékek át
számítása. A földrajz és kereskedés köréből vett feladatok meg
fejtése szóval és írásban. K k.: L utter: Közönséges számtan. 
Tanár: Dr. Biatsy József.

6. Rajzoló geometria. Hetenkint 3 óra. Bevezetés a rajzesz
közök és szerek használatába. Az egyenes és görbe vonal. A szög 
és az ív. Alapműveletek távolságokkal és szögekkel. A három
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szög, a négyszög, a sokszög és a kör. Kerület- és területszámítás. 
Összeillőség, symmetria, hasonlóság és egyenlőség. Szerkesztések. 
Síkdíszítményi rajzok készítése. K k.: Fodor-Wagner: líajzoló 
planimetria. Tanár: Dr. Biatsy József.

7. Szépírás. Hetenkint 1 óra. Nagy Sándor magyar szépírási 
mintái szerint tanította Kecskés Mihály.

8. Torna. Hetenkint 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapok alatt 
csapat- és menetgyakorlatokban s a nyári és téli tornahelyen 
levő tornaeszközökön mind a négy osztály két csoportban gyako
rolta. Tanár: Pongrácz István.

ß) M á so d ik  o sz tá ly .

1. Vallástan. Mint az első osztályban.
2. Magyar nyelv. Hetenkint 5 óra. IIagos és névutós hatá

rozók. Összetett mondatok: mellérendelés és alárendelés. Egye
nes és függő beszéd. Összevont és rövidített mondatok. Többszö
röse összett mondatok. Az olvasókönyvből az összes olvasmányok 
az értelmes olvasás és szabad elmondás begyakorlására, helyen- 
kint mondattani elemzéssel. A következő költemények szavallása: 
Tisza, Salamon, Búcsú, Hazámhoz, A rab oroszlán, A zarándok, 
A betyár, A puszta télen, A tudós macskája. Két hetenkint egy 
iskolai dolgozat. Kk.: Szinnyei: Iskolai magyar nyelvtan. II. r. és 
Lehr, Riedl: Magyar olvasókönyv. II. r. Tanár: Kecskés Mihály.

3. Latin nyelv. H. 7 óra. Az I. osztálybeli nyelvtani anyag 
ismétlése, kiegészítve az apróbb részletekkel. Teljes coniugatio. 
Az igék perfectumának és supinumának csoportosítása az imper- 
fectumtő végződése szerint. Tőváltoztató, hiányos és személyte
len igék. Acc. c. inf., abl. abs. és part. relat. szerkezetek. A szó
képzés elemei. — Az olvasmányból 3S latin s ugyanannyi magyar 
gyakorlat fordítása. A szókincs bővítése végett tárgyi s alaki szó
csoportosítás. Hetenkint egy iskolai dolgozat. K k.: Bartal-Mal- 
m osi: Latin alaktan és gyakorlókönyv. Tanár : Dévény József.

4. Földrajz. Hetenkint 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és 
Ausztrália tárgyalása, tekintettel az egyes vidékek nép- és ter
mészetrajzi viszonyaira. Térképrajzolás. Kk.: Brózik-Paszlavszky: 
Földrajz. II. r. Tanár : Kecskés Mihály.
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5. Számtan. Hetenkint 4 óra. Az I. osztálybeli anyag teljes 
átismétlése után számolási rövidítések és rövidített számtani mű
veletek. Egyszerű hármasszabály. Egyszerű arány és aránylat ; 
alkalmazásuk. Olasz gyakorlat. Százalékszámolás. Kk.: L utter: 
Közönséges számtan. Tanár: Dr. Biatsy Józsel.

G. Rajzoló geometria. Hetenkint 3 óra. Az egyenes és a sík 
térbeli s kölcsönös helyzete ; a lapszög és a testszög. A szögletes 
és gömbölyű testek leírása s ábrázolása. A felszín s a térfogat 
kiszámítása. Az axonometria elemei. Hasonló, összeillő, egyenlő 
és symmetrikus testek. A tárgyalt testeknek papirosból való el
készíttetése. Szerkesztések. Sík díszítmény i rajz. K k.: Fodor- 
Wagner: Rajzoló stereometria. Tanár: Dévény .József.

7. Szépírás. Hetenkint 1 óra. Nagy Sándor német szépírási 
mintái szerint tanította Kecskés Mihály.

8. Torna. Mint az első osztályban.

y)  H a r m a d ik  o sz tá ly .

1. Vallástan. Hetenkint 2 óra. Bevezetés a keresztyéntanba. 
Keresztyén hittan. Erkölcstan. Luther kis kátéja kivonatban. 
A keresztyén egyházak választanai. Kk.: Ziegenbein-Székács : 
A kesztyén vallástan katechismusa. Tanár: Paulik János.

2. Magyar nyelv. Hetenkint 3 óra. Rendszeres magyar 
nyelvtan: hangtan, szótan és mondattan. — Olvasmányok : Nagy 
Lajos és a nápolyi hadjárat, Nagy Lajos jelleme, A magyar nép 
rokonai, Keresztyén és török, A bölcs dervis, Az utazók, A gond
viselés útja, Világos vára, Zbóró, A körtefa, Körösi Csorna Sán
dor, A fejedelem buzogánya. — A következő költemények könyv 
nélkül: Both bajnok özvegye, Szibinyáni Jánk, Mátyás anyja, 
A hamis tanú, Egy gondolat bánt engemet, Pató Pál úr, A pipás 
kántor, továbbá Vörösmarty «Szózat»-a és Kölcsey «Hymnus»-a. 
Az írásbeli dolgozatok tárgyát a nyelvtani szabályoknak példá
kon alkalmazása s költemények tartalmának elbeszélése képezte. 
K k.: Szinnyei: Rendszeres Magyar Nyelvtan és Lehr-Riedl: 
Magyar olvasókönyv. III. kt. Tanár: Kemény Árpád.

3. Tátin nyelv. Hetenkint 6 óra. Olvasmány: A római köz



társaság kezdete, Porsenna-féle háború. Mucius Scievola, Mene- 
nius Agrippa. A római köztársaság kezdete, emlékelve. A prosodia 
főbb szabályai néhány nevezetesebb gnoma és a Gabii capti for
dítása- és betanulásával. Etymologicus szócsoportok, latinos ki
fejezések és rokonértelmü szók tanulása. A latin olvasmány és 
a gyakorlókönyv I—XII. és 1—36. szakaszainak latinra fordítá
sával összefüggésben az igeneves mondatszerkezetek (gerundium, 
gerundivum, infinit, és participiumos szerkezetek), idők, módok 
felosztása ; alany, állítmány, tárgy, állítmányi alany, állítmányi 
tárgy, az igeidők és módok használata, hely, idő és körülmény
határozók. Hetenkint egy iskolai dolgozat. Kk.: Bartal-Malmosi: 
Latin gyakorló- és olvasókönyv. T anár: Dévény József.

4. Német nyelv. Hetenkint 4 óra. Hangtan és alaktan bezá
rólag az erős és gyenge igék ragozásáig a cselekvő alakban; be
gyakorolva a «Der gehörnte Siegfried» ez. olvasmány nyolez 
fejezetén, «Aufrichtigkeit ist Gott angenehm» ez. olvasmányon, 
továbbá a «Morgenlied» és az «Abendlied» ez. költeményeken. 
Az összes olvasmányok könyv nélkül is tanulva. Az iskolai dol
gozatok az olvasmányok szókészlete alapján készültek. Kk.: Fels- 
mann : Német nyelvtan és Deutsches Lesebuch I. Theil. T anár: 
Kemény Árpád.

5. Történelem. Hetenkint 4 óra. A magyar nemzet története 
az 1867-ki kiegyezésig, különös tekintettel a műveltség fejlődé
sére. Közben történelmi olvasmányok. Függelékül: a magyar 
állam a jelenben. Kk.: Mangold: A magyarok történelme, 5-ik 
kiadás. Tanár: Kemény Árpád.

6. Fizikai földrajz. Hetenkint 2 óra. A fizika főbb törvé
nyei : előismeretek, a nehézségerő hatása a szilárd, cseppfolyós 
és légnemű testekre, a melegség, világosság, mágnesség és elek
tromosság kiválóbb tüneményei. A mathematikai földrajz elemei. 
A földgömb száraza, vize és légköre. Kk.: Schmidt: Fizikai föld
rajz. T anár: Szever János.

7. Számtan. Hetenkint 3 óra. A II. osztálybeli anyag teljes 
átismétlése után az összetett hármasszabály és összetett arány
lat. Egyszerű és összetett kamatszámítás. Lánczszabály. Határ
idő- és agioszámolás. Állampapirosok s részvények. Egyszerű és



összetett arányos osztás. Elegyítési feladatok. Kk.: Lutter: Kö
zönséges számtan. Tanár : Dr. Biatsy József.

8. Rajzoló geometria. Hetenkint 2 óra. A távolság és a szög 
fölmérése s ábrázolása. Alapműveletek távolságokkal és szögek
kel. A háromszög, a négyszög és a sokszög fölmérése. Fölmérés 
a triangulatio és a coordinaták módja szerint. A fölmért idomok 
ábrázolása. Ezekkel kapcsolatban a háromszög, a négyszög és a 
sokszög fajai s tulajdonságaik. Merőlegesek és egyenlőközűek 
szerkesztése. Hasonlóság, egyenlőség, összeillőség, tengelyes és 
középponti symmetria. Helyszínrajzolás. A kör. A másolás mód
jai ugyanazon és különböző nagyságban. Nivellázás. Szerkesz
tések. Kk. : Fodor-Wagner: Constructiv planimetria. Tanár: 
Dévény József.

9. Torna. Mint az első osztályban.

ä) N e g y e d ik  o sz tá ly .

1. Vallástan. Mint a harmadik osztályban.
2. Magyar nyelv. Hetenkint 4 óra. A stil sajátságaihoz rövid 

bevezetésül a megismerés, érzés, akarás, fogalom, gondolat, érte
lem, képzelem, egyéniség, hangulat, nyelv, szó, beszéd, előadás 
és stil fogalmának ismertetése szolgált. Ezután egyenkint és 
részletesen lőnek tárgyalva a stil grammatikai, phonetikai és 
aesth etikai sajátságai. Prózai olvasmányok : Erdei kunyhó, Az ős 
emberek lakásai, Yelencze, A török temetők, Jeruzsálem, Kárpáti 
kép, Az alföldi puszta, A Balaton tava, A Tiszáról, A Duna, 
A mókus, Az erdő egyik boliócza, A poloska, A fehér gólya, 
A négy évszak, A reggel, Az est, Az éj, A csillagos ég, A hold, 
Astilusez. olvasmányok ésMikesKelemen «Törökországilevelei». 
Költői olvasmányok: Az erdei lak (Kerényi, Petőfi és Tompa), 
Az alföld (Petőfi), Balaton vidékén (Vádlott Sándor), A Tisza 
(Petőfi), A gólya (Petőfi), Tavaszi reggel (Gyulai Pál), Regg és est 
(Arany J.), Szülőföldemen (Petőfi), Az én lakásom (Tompa) ez. 
költemények stilisztikailag tárgyalva és könyv nélkül tanulva. 
Ezen kívül néhány leiró költemény csak olvasva. A költői olvas
mányokon kívül Arany «Toldi»-ja elejétől végig tárgyalva s első 
hat éneke könyv nélkül tanulva. írásbeli dolgozatok az olvas
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mányok köréből, részben a Toldi egyes részletei tartalmának 
előadásából s néhány önálló leírásból álltak. Kk. : Dengi: Ma
gyar stilisztika Il-ik kiadás és Dengi: Olvasókönyv a stilisztiká
hoz, továbbá Lehr: Arany Toldija. Tanár : Kemény Árpád.

3. Latin nyelv. Hetenkint 6 óra. A jelző és értelmező. Az 
alárendelt mondatok tárgyalásánál: az idők és módok haszná
lata, az értelmi és syntaktikai viszony vizsgálata és a kötőszók 
alkalmazása. A függő kérdés, oratio recta és oratio ohliqua. 
A mellérendelt mondatok. — Ovidiusból a «Fabii» és a «Ter- 
minaliai) czímü költői részletnek, Phaedrusból a Leo senex, aper, 
taurus et asinus. Kana rupta et bos, a Homo et colubra, Gracu- 
lus superbus et pavo czímü meséknek, Liviusból összefüggőleg 
a következő részeknek olvasása: C. Március Coriolanus, Lex 
agraria, Fabii, Volero Publilius, Appius Claudius II, Lex Teren- 
tilia, L. Quinctius Cincinnatus. A XXXVII—LXXI. fejezetek 
fordítása magyarról latinra, latinos kifejezések és synonymák 
gyűjtése. K k.: Bartal-Malmosi: Latin gyakorló- és olvasókönyv. 
Tanár: Szever János.

4. Német nyelv. Hetenkint 3 óra. Az alaktan folytatása, fő
kép az igeragozás s végül az egész alaktannak átismétlése. A szó
képzés és szóösszetétel röviden érintve. A szórend és mondattan 
pedig csupán az olvasmányokon ismertetve és gyakorolva, főleg 
a folytatólag olvasott «Der gehörnte Siegfried» ez. olvasmány 
alapján. A többi olvasmányok voltak : Das Boss und der Stier, 
Der Wolf und der Kranich, Die Mücke und der Löwe, Himmel
blau und Wolken, Der Fuchs und der Bock, Der Fischer (költe
mény és próza) könyv nélkül is tanulva. Iskolai és házi dolgo
zatok. Kk.: Felsmann : Német nyelvtan és Deutsches Lesebuch
II. Theil. Tanár: Kemény Árpád.

5. Történelem.. Hetenkint 3 óra. O-kor. A keleti népek: ha- 
miták, sémiták, árják. A görögök és a rómaiak története a császár
ság megalapításáig, különös tekintettel az államszerkezet, társa
dalom, szokás és erkölcs fejlődésére s az ezen fejlődést előmozdító 
intézmények és főesemények párhuzamba állítására. Kk.: Man
gold : Világtörténet I. r. Tanár: Kecskés Mihály.

6. Ásványtan. Hetenkint 3 óra. Előismeretek a szerves- és
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szervetlen chemiából. Ásványtan. Kőzet- és földtan. K k.: Bóth : 
Ásvány-, kőzet- és földtan. T anár: Kecskés Mihály.

7. Algebra. Hetenkint 3 óra. A III. osztálybeli anyag átis
métlése után, számműveletek algebrai számokkal. Négyzet és 
köb. A geometriai haladvány. Első fokú egyenletek egy ismeret
lennel s ide vágó tárgyi feladatok. Arányok. Kk.: König: Algebra. 
Tanár: Dr. Biatsy József.

8. Rajzoló geometria. Hetenkint 2 óra. A kör, ellipsis, hy
perbola és parabola. Az egyenesek és a síkok térbeli és kölcsönös 
helyzete. A lapszög és a testszög. Sík- és téridomok projectiói 
egy és két síkon. Modern házak tervei és a különféle építési 
stílusok ismertetése. Szerkesztések. K k.: Fodor-Wagner : Con- 
structiv planimetria. Tanár: Dévény József.

9. Torna. Mint az első osztályban.

b) R en d k ívü li tárgyak.
1. Egyházi ének. A vallástani órákon. Kötelező minden 

protestáns tanulóra. Tanította Paulik János.
2. Világi ének. Hetenkint 1 óra. Éneklés 2 hangra, kötele- 

zőleg minden tanulóra. Tanár : Paulik János.
3. Szabadkézi rajz. Hetenkint 2 óra. Geometriai testek áb

rázolása. Sík és domború díszítmények. A kezdők minták után 
részint iróónnal, részint tussal és tollal rajzoltak, a haladók 
színeztek, mi nyomtatott minták után történt. Késztvett 18 kezdő 
és 8 haladó. Tanár: Dévény József.

4. Gyorsírás. Hetenkint 2 óra. Szever János tanár 5 haladót 
és 6 kezdőt oktatott a Gabelsberger-Markovits rendszerű gyors
írásban. A kezdők a levelező Írást, a haladók a vitairást tanul
ták. K k.: Forrai Soma: A magyar gyorsírás tankönyve.

IV.

Tanszerek,
a) A  tanári k ö n y v tá r  gyarapodása.

1. Vétel útján: Alexander-B ánóczi: Filozófiai irók tá ra . 
1— 7 k. B arthélemy-St. H ilaire-Péterfy : A pliilosophia vi-



17

•szonya. 1 k. F elméry : A neveléstudomány kézikönyve. 1 k. 
P asteiner : A művészetek története. 1 k. Greguss : Rendszeres 
széptan. 1 k. U. ő : Shakspere pályája. 1. k. U. ő : A balladáról. 
1 k. Beöthy : A szépprózai elbeszélés. 2 k. U. ő : A tragikum. 
1 k. R ákosi : A tragikum. 1 k. Simonyi : A magyar kötőszók. 3-ik k. 
U. ő : A magyar nyelv. 2 k. U. ö : A magyar névragozás 1 k. 
Gyulai : Katona J. és Bánk bánja. 1 k. Szarvas : A magyar ige
idők. 1 k. Szilády : Régi magyar költők tára. 5-ik k. Toldy : Ma
gyar költők élete. 2-ik k. U. ö : A magyar költészet kézikönyve. 
5 k. U. ő : A magyar nemzeti irodalom története rövid előadás
ban. 1 k. Badics : Fáy András életrajza. 1 k. Szász : A világiro
dalom nagy époszai. 2 k. Arany J. összes költeményei. 4 k. U. ő: 
Prózai dolgozatok. 1 k. U. ő : Shakspere-fordítások. 1 k. U. ő : 
Hátrahagyott versek. 2 k. Vörösmarty összes munkái. 8 k. Tompa 
összes költeményei. 4 k. B udenz : Finn nyelvtan. 1 k. H einrich : 
A német irodalom története. 2 k. B ozóky: Római világ. 2 k. 
B oissier Gaston : Arclneologiai séták. 1 k. F ustel de Coulanges : 
Az ókori község. 1 k. Müller-D onaldson : A régi görög irodalom 
története. 2 k. F inály : A latin nyelv szótára. 1 k. Okányi : Római 
régiségtan. 1 k. Szerelemhegyi : A római nemzeti irodalom tör
ténete. 1 k. Cox-Simonyi : A mythologia kézikönyve. 1 k. W eber : 
A világtörténet tankönyve. 5 k. W arga : A keresztyén egyház 
történelme. 2 k. Szabó : A magyar vezérek kora. 1 k. R ambaud- 
L aukó: Oroszország története. 2 k. Történeti kézikönyvek. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 11. 14. k. Matolay: A tornázás története. 1 k. 
S zabó: Geológia. 1 k. Bernstein : A természet könyve. 3—5 k. 
H unfalvy : Egyetemes földrajz. 3-ik k. Schneider-Gönczi-H un- 
falvy : Képes atlas. Baló Miklós : Csillagászati és természettani 
földrajz. 1 k. Stewart-Müller : A természettan elemei. 1 k. 
S chmidt : A drágakövek. 2 k. Gothard : A pkotograpliia 1 k. 
G oethe’s Werke. 16. k. P. Ovidius Naso. 3 k. T. Livius. Libri 
I—XXIII. 2 k. S iebelig : Phsedri fabulse. 1 k. Müller-L uter- 
bacher : Livii libri I-—III. 3. k. Peter : Ovidii fasti. 2 k. B ender : 
Grundriss der Röm. Litteraturgeschichte. 1 k. Aristophanis co- 
mediie. Vol. I. R anke : Der Mensch. 2 k. U. ö : Das Blut. 1 k. 
R ossmXssler : Die Geschichte der Erde. 1 k. L ömmel : Wind u.

2Aszódi gym n. É rt.
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Wetter. 1 k. L orenz : Wald, Klima u. Wasser. 1 k. Krebs : Die 
Erhaltung der Energie. 1 k. Pfaff : Das Wasser. 1 k. U. ő : Die 
vulkanischen Erscheinungen. 1 k. Z ittel : Aus der Urzeit. 1 k. 
Zech : Himmel u. Erde. 1 k. Instructionen f. d. Unterricht in 
Realschulen. 1 k. Könyvjegyzék a középisk. tanári könyvtárak 
számára. 1 k. Bartal-Malmosi : Latin alaktan és hozzá gyakorló
könyv. 2 k. U. ő : Latin gyakorlókönyv a mondattanhoz. 1 k. 
Brózik-Paszlavszky : Földrajz. II. rész. L utter : Közönséges 
számtan. 1 k. König : Algebra. 1 fűz. S imonyi-Szarvas : Nyelv- 
történeti szótár. 2. és 3. k. Szinnyei : Magyar irók élete és munkái. 
9 füzet. Budapesti Szemle. 4 k. Magyar nyelvőr. 1 k. Egyetemes 
philologiai közlöny. 1 k. Természettudományi közlöny a pót
füzetekkel együtt. 2 k. Orsz. középisk. tanáregyesületi közlöny. 
1 évf. Egyetemes közoktatásügyi szemle. 1 évf. Evangélikus 
egyház és iskola. 1 évf.

2. Ajándék útján:
A  Magyar Tudományos Akadémiától: ez évben megjelent / * / % '

Értesítője és Értekezései. 2 k.
A K. M. Természettudományi Társulattól: H artmann-Th ir- 

ring : Az emberszabású majmok és szervezetük. 1 k. — Darvai : 
Üstökösök és meteorok. 1 k. — Schmidt : A drágakövek. 2 k. — 
Simonyi : A sarkvidéki fölfedezések története. 1 k. — H ouzeau- 
Czógler : A csillagászat történelmi jellemvonásai. 1 k. — H el 
ler : Az időjárás. 1 k. — L ubbook-Mágócsy-D ietz : A virág, a 
termés és a levél. 1 k. — Népszerű term. tud. előadások gyűjte
ménye. VII. és IX. k. 47—51. és 57—60. fűz.

A  Franklin-Társulattól: L utter : Közönséges számtan. 
1 k. — Mangold : A magyarok története. 1 k. — U. ő : Világ- 
történelem. I. r. 1 k. — E óth : Az ásvány-, kőzet- és földtan 
alapvonalai. 1 k. — Lehr-R iedl  : Magyar olvasókönyv. I. r. 1 k.
— Scholtz : Földrajz. IV. r. 1 k. — Korda : Stilisztika és vers
tan. 1 k. — M eissner-Burián : Latin phraseologia. 1 k.

Lampel Bóberttöi: H ankó-Szterényi : A chemia elemei. 1 k.
—  Simonyi : Latin szókönyv etymologicus csoportokban. 1 k. — 
Némethy : Vergilii Aeneis. 1 k. — J ancsó : Magyar irodalmi olvas
mányok. I. r. 1 k.
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Hornyánszky Viktortól: Szinnyei : Iskolai magy. nyelvtan 
mondattani alapon. I. és II. r. 2 k. — U. ő : Rendszeres magyar 
nyelvtan. 1 k. ■— U. ő : Magyar olvasókönyv. 3 r. 3 k.

Az Eggenberger-féle könyvkereskedéstől: B rózik-Paszlav- 
szky : Földrajz. I. r. 1 k. — Dengi : Magyar stilisztika. 1 k.

Nágel Bernáttól: F odor-Wagner : Rajzoló planimetria. 1 k.
Kókai L.-tól: F leischhacker-Kárpáti : Német nyelvtan. 1 k.
A  nemzeti zenedétől: Vajdafi : A nemzeti zenede története. 

I kötet.
Szerzőtől: Dolinay : A tu rin -p áris i k irán d u lás . 1 k.
Bertók S.IV. o. t.-tól: Szabó : A természettan alapvonalai. 1 k.
A könyvtár állománya 752 mü 1391 kötetben és 18 füzetben.
Az 1890/91. évi gyarapodás: 114 mü, 190 kötetben és 18 

füzetben. A könyvtár gyarapítására a lefolyt iskolai évben: 
262 frt 84 krt, könyvkötésre pedig: 12 frt 00 krajczárt fordí
tottunk.

b) .Az ifjú ság i kö n yv tá r  gyarapodása.

I. Vétel útján: J ókai Mór : Török világ Magyarországon. 
3 k. A fránya hadnagy. 1 k. Magyarbon szépségei. 1 k. Szomorú 
napok. 1 k. Elbeszélések. 1 k. A forradalom alatt irt müvei. 1 k. 
—  H ofmann F erencz : Bátya és öccs. 1 k. Tiszteljed atyádat és 
anyádat. Borúra derű. 1 k. A föld alatt. 1 k. Vidor Ferkó. 1 k. 
A könnyelműség következményei. 1 k. Czigány Ferkó. 1 k. Ne
mes és a pór. 1 k. — Gulliver utazásai. 1 k. — Gaál J ózsef : 
Peleskei nótárius. 1 k. — Ilosvai Selymes P éter  : Az hiresneves 
Tlioldi Miklósnak jeles cselekedetiröl és bajnokságáról való his
tória. I k. — Bácsi J ózsef : Magyar köszöntő. — R adó Vilmos : 
Magyar népmondák. 1 k. — Szerelemhegyi T ivadar : A Balassa 
halom. 1 k. — Történelmi könyvtár: Hunyady Mátyás király 
története. I k. II. v. Jeruzsálemi Endre magyar király. I k. Kál
mán király és kora. 1 k. Mohamed élete. 1 k. Nagy Napoleon 
császár története. 1 k. Erdély aranykora. 1 k. Petőfi összes köl
teményei. 4 k. Sebesztha : Művelődéstörténet. 1 k. A franczia 
forradalom története. I k. Görögország története Nagy Sándorig. 
I k. A keresztes háborúk története. I k. Mária Terézia és kora.

2*
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1 k. Castriota György és az albán szabadságharcz története. 1 k. 
Lykurgos és Solon. 1 k. A régi Egyptom története. 1 k. Nero s 
az első keresztyén üldözés. 1 k. Képek Görögország fénykorából. 
«Hasznos mulattató» és «Magyar ifjúság» ez évi füzetei.

2. Ajándék ú tján:
Dolinay Gy. úrtól: A múzsáért, 
jRózsa Kálmán úrtól: Költemények Mátyás királyról. 
Goldstein II. o. t. Költemények, családi regénytár. — Stras- 

szer Gy. III. o. t. Zsiga bátyám és én. — Szúdy E. I. o. t. Fel
hők és csillagok. — Gaál J. II. o. t. Cicero két beszéde, Virgilius 
Aeneise, Vörösmarty munkáinak 2-ik kötete. — Kónya K. II. o. t. 
Magyar szinészeti Almanach 1880. évre.

Ezek szerint az ifjúsági könyvtár az 1890/91. iskolai évben 
vétel útján 41 frt 80 kr. értékben 37 művel gyarapodott és pedig 
42 kötetben. Ajándékoztatott 9 mű 9 kötetben. A jelen évi gya
rapodás tehát 46 mű, 51 kötetben. A könyvtár állománya az 
iskolai év végén: 427 mű 477 kötetben.

c) A z  érem- és régiségtár gyarapodása.

Ajándék ú tján:
Qzv. Millráthné asszonytól 12 db. rézpénz. Paulik János 

úrtól 5 db. r. p. és 1 db. nickel p. Kompan Julia kisasszonytól 
13 db. külföldi pénz és pedig 5 db. r. p. 8 db. nickel p. Gaál J. 
II. o. t. 3 db. r. p. Witt S. IV. o. t. 8 db. r. p. Sramkó L. IV. o. 
t. egy régi kulcs.

Az éremtár tehát szaporodott 42 darabbal, a régiségtár 
1 darabbal. Éremtárunk e szerint a tanév végén 639 db. pénzt 
és érmet számlált.

d) A  term észetrajzi gyű jtem ény  gyarapodása.

Vétel ú tján:
1. Meinhold-féle természetrajzi fali táblák; 30 db. név- 

szerint: Szarvas, tigris, medve, orangutang, hattyú, kenguru, 
kétpúpu teve, óriás teknős, elefánt, strucz, krokodil, ponty és 
csuka, czet, papagály, sikló és k. vipera, bagoly, róka, orrszarvú,
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rozmár, fáczán, oroszlán (két képben), süket fájd, zebra ló, zsiráf, 
őz, zerge, farkas, gém, Dámszarvas. — 18 frt.

2. Wandtafeln f. d. naturgeschichtl. Anschauungsunterricht.
a) Bäume: Tilia grandifolia (1), salix alba (2), acer pseudo- 

platanus (3), populus nigra (4), betula alba (6), fraxinus excelsior 
(7), olea Európája (9), abies excelsa (10), abies pectinata (11), 
pinus silvestris (13), alnus glutinosa (16), fagus silvatica (19).

b) Botanik: Anemone hepatica, anemona nemorosa, caltlia 
palustris, cheiranthus clieiri, papaver somniferum, dianthus 
caryophyllus, gossypium herbaceum, tliea Chinensis (1); prunus 
Armeniaca, ribes rubrum, fragaria vesca, ribes grossularia, rubus 
Idaeus, amygdalus communis (3); colchicum autumnale, hun- 
nulus lupulus, Daphne Mezereum, allium cepa, vanilla planifolia, 
allium sativum (13) — 12 frt, szállítási költség 0.90 kr.

Ezek szerint a természetrajzi gyűjtemény az 1890/91. iskolai 
évben 45 db. nagy, az állat- és növényvilágból vett, színnyomatú 
képpel szaporodott, összesen 30 frt 90 kr. értékben.

ej A  fö ldra jz-történelm i szertár gyarapodása.

Vétel útján:
1. Iskolai földgömb ..........................................  16-08 frt.
2. Helmár A., «A magyar birodalom történeti

térképe» ................... ...   ...   5‘— «
3. Kom-féle cult. hist, képek: 1) Der Parthenon,

2) Augustus, 3) Alexander d. Gr., 4) Caesar,
5) Pericles ..................  ... ................. . 3’75 «.

4. Hölz-Langl-féle cult, képek : Forum Pioma-
num, Dionysius színköre Athénben, Pom- 
péji, Az athéni Akropolis délről, az athéni 
Akropolis északról, Aeginai templom ... 14'— «

5. 75 db. Angyal-Vizy-féle kép ................. . ify— «
A történelem-földrajzi szertár szaporodott az 1890/91 .iskolai 

évben egy földgömbbel, egy térképpel és 86 db. képpel összesen 
63 frt 83 kr. értékben.
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f) A  term észettani szertár gyarapodása.

Vétel ú tján:
1. Hydrostatikai mérleg - ........................  ... 5 "50 írt.
2. Három különböző hosszúságú inga ... ... 2-— «
3. Készülék a vízre ható nyomás egyenl. tovat. 1‘50 «
4. Szivókút minta-üvegből ... ...   1‘50 «
5. Tűzfecskendő üvegminta ........... ... _ 2-— «
6. Kis gőzgépminta ................ .. ... _ ... 2-— «
7. Nagyobb üvegprisma _ ... _ ... _ 0’60 «
8. A hollandi messzelátó mintája ... _ _ 4'— «
9. A mikroskop m intája........................     4'50 «

10. A méterrendszer súlyegységei 11 db. .... ... 2‘97 «
Csomagolás és szállítás _ _ ... _ 4'89 «

11. Mechanikai eszközök és edények (5 db.) ... 4’32 «
12. Foncsor és stanniol _ ... ... ...........  1 ‘01 «
13. A villanygép és kisütő javíttatása................. . 7'27 #

A természettani szertár gyarapodott az 1890/91. isk. évben 
27 darabbal, összesen 44 frt 06 kr. értékben.

g) A  geom etriai és szabadkézi ra jz szertárának  
gyarapodása.

I. Vétel útján:
1. Öt darab szabályos test, pléhből, sárgára festve; névszerint:

a)  koczka
b)  négylapú
c)  nyolczlapú
d)  tizenkétlapú
ejhúszlapú ................... ...   ...   16'— frt.

2. A következő testek, pléhből, fehérre festve :
a )  koczka
b ) négylapú
c)  négyoldalú oszlop
d)  hatoldalú oszlop
e)  egyenes körhenger
f )  egyenes körkúp_ . . .  45-—  «
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3. Vasállvány a test mintákhoz    ................  1 O'— frt.
4. Fa-szögmérő..........................................................  3'— «
5. Derékszögű háromszögvonalzó fából ........... 1'20 «
6. Landau : Arányok szerinti rajzolás. 4 f. ... ... 3'40 «
7. « A diszítményi rajz elemei. 3 f. 2-10 «
8. Balló: Stilszerü rajzminták gyűjteménye. 1 f. ... 1'40 «
9. Flach-Ornamente. 25 f.......................................  5'80 «

10. Csomagolások és szállítási költségek ... ...........  6'37 «
Összesen ... 94*27 frt.

II. A jándék útján:
Szlabey K. II. o. t. 11 db. és Fuchs A. II. o. t. 8 db. szabad

kézi rajzmintát ajándékozott.
Ezek szerint az 1890/91. iskolai évben a rajzszertárra for- 

dittatott 94 frt 27 kr.; ez évi gyarapodás: 12 test, 3 db. rajzesz
köz, 33 füzet és 19 db. szabadkézi rajzminta.

h) A  tornaszertár gyarapodása.

1. A téli tornahelyiség számára szereztünk :
a j  két darab tornakorlátot ...................  22'— frt.
b) két darab matraczot ... ... _ 8'— «

2. A nyári tornabelyiség számára szereztünk :
a ) két darab torna k o rlá to t...................  16'— «
b) egy magas ugrót ...........................  5'50 «

3. 100 db. tornabot állvánnyal...................  6'25 «
A tornaszertárra, az 1890/91. iskolai évben fordított ösz- 

szeg : 57 frt 75 krajczárt tesz.

i) Vegyesek.

A lefolyt iskolai évben az iskolai helyiségek számára új 
tanári asztalokat és székeket készíttettünk, a rajztermet bútorok
kal elláttuk, a folyosóra órát szereztünk, a szertárba pedig egy 
nagyobbszabású szekrényt állíttattunk. E felsorolt tárgyak be
szerzési költsége: 155 frt.
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Y.

Petőfi-önképzőkör,

Kemény Árpád vezetése mellett a III. és IV. osztály tanulói 
— számszerűit 34-en — szavalásban, elbeszélések, leírások és 
fordítások készítésében, s ezeknek írásbeli és szóbeli bírálatában 
gyakorolták magukat hetenkint egyszer, vasárnap reggelenkint. 
Ezenkívül a kör könyvtárát az I. és II. osztálybeliek közül is 
használhatták azok, a kiknek az osztálytanár arra engedélyt 
adott.

Szóljanak a kör ez évi munkásságáról a következő adatok : 
tartott a kör 1 alakuló, 20 rendes és egy záróülést s ezenkívül 
junius 6-án nyilvános díszülést («Petőfi-ünnep»-et) is a közön
ség részvétele mellett. A tagok benyújtottak 42 dolgozatot, ebből 
felolvastak 39-et, irásbelileg megbíráltak 38-at. Szavalat volt 
80. Ha ezekhez hozzáadjuk a «Petőfi-alap»-ból kitűzött stiljuta- 
lomra pályázott dolgozatokat, számszerűit 14-et, és a «Petőfi - 
ünnep»-en előadott 7 szavalatot: akkor az összesen benyújtott, 
dolgozatok száma 56; az összes szavalatoké 87. A kör két folyó
iratot járatott u. m. a «Hasznos Mulattató» és a «Magyar Ifjú
ság» czíműeket, könyvek vásárlására pedig 29 frt 60 krt 
adott ki.

A «Petőfi-alap»-ból kitűzött stiljutalmakra május 3-án tar
tottuk meg a pályázatot a kör vezetőjének felügyelete és ellen
őrzése mellett. Eddigi szokás szerint most is 1—1 körmöczi 
arany volt kitűzve a társai közűi kiemelkedő két legjobb dolgo
zat jutalmazására. Örömmel hangsúlyozzuk, hogy a pályázat 
várakozáson felüli eredménynyel járt. Dicséretet érdemelnek: 
B ertók Samu és Grün Adolf IV . o. t., továbbá Glózik I stván és 
Mayer Pál III . o. tanulók dolgozatai.

Ezeken kívül hat olyan dolgozat pályázott, melyek mind
egyike egyformán érdemes a jutalomra. Mindegyiket azonban 
nem lehetett egy-egy aranynyal jutalmazni, mert csak két arany 
állt rendelkezésre. De viszont kettőt sem lehetett közülök a ju 
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talmazásra kiválasztani, mert egyikük sem múlta fölül a többit, 
így tehát nem volt más mód, mint a jutalmakat egyformán 
fi részre osztani, s a két aranyat a szükséghez képest kiegészíteni, 
így tehát 2—2 ezüst forintnyi jutalmat kaptak a következő pá
lyázók : Margócsy Gyula, Markusz Miksa, Sramkó Lóránt, 
Schwarcz Zsigmond IV. oszt. és Forschner Sándor s Obernyik 
József III. o. tanulók.

A «Petőfi-ünnep»-en föllépett szavalok oly általános tetszést 
arattak, hogy egyhangú vélemény szerint mindegyik szavaló meg
érdemelte a szavalatra kitűzött jutalmak egyikét. A rendelkezésre 
álló összeget tehát kiegészítvén, felosztottuk s így Grün Adolf 
IV. o. tanuló, mint leggyakorlottabb szavaló 2 ezüst forintot; 
a többi szavalok, és pedig: Sramkó Loránd, Schwarcz Zsigmond, 
Margócsy Gyula IV. oszt., Gergely Mihály és Obernyik József
III. o. tanulók 1—1 ezüst forintot nyertek.

A «Petőfi-alap»-ból nyert jutalmakat részben a Petőfi-alap, 
részben a kör vezetője egészítette ki.

A «Petőfi ünnep» tárgysorozata ez volt:
1. A kör vezetője jelentést tett a pályázatok eredményéről 

és a kör évi munkásságáról.
2. Előre. (Tóth Kálmán.) Szavalta Sramkó Loránd IV. o. t.
3. Pétiké. (Vörösmarty M.) Szavalta Obernyik József III. o. t.
4. A mohácsi csata. Irta s felolvasta Forschner Sándor 

III. o. t.
5. A hazáról. (Petőfi.) Szavalta Grün Adolf IV. o. t.
6. Falu végén kurta kocsma. (Petőfi.) Szavalta Margócsy 

Gyula IV. o. t.
7. A király esküje. (Petőfi.) Szavalta Gergely Mihály III. o. t.
8. II. Kákóczy Ferencz fogsága. Irta és felolvasta Sramkó 

Loránd IV. o. t.
9. Szomjas ember tűnődése. (Petőfi.) Szavalta Schwarcz 

Zsigmond IV. o. t.
10. Pókainé. (Gyulai Pál.) Szavalta Grün Adolf IV. o. t.
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VI.

Alumneum.

Az 1890/91. isk. évben alumneumunkban felekezeti különb
ség nélkül 7 tanuló nyert ebédet és vacsorát; 7, vidékről bejárót 
pedig ebéddel láttunk el. A növendékek naponkint 2 tál ételből 
(húsleves és főzelék) álló ebédet és 1 tál ételből (főzelék) álló 
vacsorát kaptak; ketenkint kétszer gulyáshúst és tésztát, vasár
nap pedig sültet. Az évi díj ebéd- és vacsoráért: 44 fr t; a havi 
díj ebédért: 2 frt 60 kr. Az első félévenkint, az utóbbi havonkint 
előlegesen fizetendő.

Az alumneum számára adakozás útján befolyt:
1. Pénzben, supplicatióból:

a) Pest megyéből ... . .......... .........................-  frt 220‘61
b) Nógrád megyéből...      « 62'12
c) Békés, Csanád, Csongrád és Heves m.-ből — « 64'01
d) Bars, Hont és Zólyom megyéből.................... « 6P59

Összesen ... frt 408'33
2. Terményekben: Podmaniczky Géza báró úr ő Méltósága 

23 db. nyulat, Király J. úr 1 zsák burgonyát, Horváth F. úr 
110 fej káposztát és 1 zsák burgonyát, Matheidesz S. úr 170 db. 
péksüteményt adományoztak. Báró Podmaniczky Ilona Ö Mél
tósága a majális napján, nagytiszteletű Moravcsik Mihály lel
kész úr pedig a nevenapján vendégelte meg az alumnistákat.

Fogadják a nemeskeblű adományozók hálás köszönetünket!

VII.

Jutalmak és ösztöndíjak.

1. A CsernyánszTcy-féle 20 frtos ösztöndíjra az isk. bizottság 
Sramkó Loránd, Bertók Sámuel és Margócsy Gyula IV. o. tanuló
kat ajánlotta.

2. A Petfjfi-íü&\) pályadíjait az V. szakaszban ismertetjük.
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3. A Petőfi-Podnianiczky-alapból Szever Pál III. o. t. 10 frt, 
Chugyik Pál II. o. t. G frt ösztöndíjban részesült.

4. A Masznyik-iéle 10 frtos ösztöndíjat nyerte Glózik István
III. o. tanuló.

5. A Földváry-féle 8 frtos ösztöndíjat Mayer Pál III. oszt. 
tanuló.

G. Az aszód vidélci tanítói kar által alapított 8 frtos ösztön
díj megfelelő tanuló hiányában ez évben nem adatik ki.

7. A jún. 25-én tartandó tornaverseny alkalmával négy leg
ügyesebb tornázó 1—-1 ezüst frtnyi jutalomban fog részesülni.

8. A szabadkézi rajzban kitűnt Glózik István III. o. t. haladó, 
1 db. aranynyal, Bertók Sámuel IV. o. t. haladó 3 ezüst írttal, 
Fuchs Aladár II. o. t. és Szlabey K. II. o. t. kezdők 1—1 ezüst 
írttal jutalmaztattak. Az első jutalmat a rajztanár, a többit a 
Petőfi-alap adta.

0. A jún. 4-én tartott gyorsirási versenyen Bertók Sámuel
IV. o. t. haladó és Forschner Sándor III. o. t. kezdő nyerték el 
a versenydíjat, 1— 1 ezüst frtot.

VIII.

A beirott tanulók száma.

Osztályok szerint

Ös
sze

sen
 | Hitvallás szerint

Ös
sze

sen
 | Tandíj ! 03 ® _men- ~ a

te« :ő 1Tanulók I 11 III IV ág.
ev.

ev. r. 
ref. kath. izr. egész részi.

rendes 30 25 19 15 89 2« 5 30 2-s 89 71 15 3 I
[97*magán

tanuló 4 3 1 8 3 2 2 1 9 4 4

* Évközben kimaradt 7 rendes tanuló ; maradt tehát az év végén 
82 rendes és 8 magántanuló; összesen 90 tanuló.
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A tanulók névsora.
(Vallásuk s szülőhelyök feltüntetésével.)

I. osztály.

(Osztályfő: S zever  J á n o s .)
1. Adler Sándor, izr., Szolnok, Jász-N.-Kún-Szolnok.
2. Asbóth Jenő, ág. ev., Pét, Veszprém.
3. Bóné Dezső, r. kath., Hatvan, Heves.
4. Deutsch. Ödön, izr., Erdőkürt, Nógrád.
5. Dobrovitz Antal, r. kath., Puszta-Egerszeg, Pest.
6. Faska Ferencz, ág. ev., Szada, Pest.
7. Faska Ottó, r. kath., Zsidó, Pest.
8. Fischer Antal, izr., Dévaványa, Jász-N.-Kún-Szolnok.
9. Fischer József, izr., Dévaványa, Jász-N.-Kún-Szolnok.

10. Gergely Mihály, r. kath., Bagh, Pest.
11. Hannover Orbán, izr., Héviz-Györk, Pest.
12. Hirling Géza, r. kath., Hatvan, Heves.
13. Kaufmann Gyula, r. kath., Aszód, Pest.
14. Kmety József, ág. ev., Domony, Pest.
15. Kovács Géza, ág. ev., Pilis, Pest.
16. Kövér Kálmán, r. kath., Kende, Sáros.
17. Krausz Herman, izr., Szirák, Nógrád.
18. Majthényi László, r. kath., Dános, Pest.
19. Murányi Miklós, r. kath., Nagy-Kartal, Pest.
20. Nagy Ferencz, r. kath., Ajnácskő, Gömör.
21. Palásthi József, r. kath., Hatvan, Heves.
22. Perlusz Miklós, izr., Gyöngyös, Heves.
23. Skopecz István, ev. ref., Gyöngyös, Heves.
24. Smelko Pál, r. kath., Aszód, Pest.
25. Stiglincz János, ág. ev., Szada, Pest.
26. Stirnáth Károly, r. kath., Aszód, Pest.
27. Sziidi Elemér, ág. ev., Erdőkürt, Nógrád.
28. Velser Kornél, r. kath., Pencz, Nógrád.
29. Veresmarti Árpád, ev. ref., Homorokd, Abaúj-Torna. 
SO. Wimmert Viktor, r. kath., Miskolcz, Borsod.

Magántanulók:
31. Friedmann Vilmos, izr., N.-Károly, Szatmár.
32. Hetényi Alajos, r. kath., Budapest, Pest.

I X .
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33. Varglia Béla, ev. ref., Iióka, Pest.
34. Vértessy Dezső, r. katli., Pásztó, Heves.
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II. osztály.

(Osztályfő: Kecskés M ihá ly .)
1. Chugyik Pál, ág. ev., Aszód, Pest.
2. Farkas Elemér, ev. ref., Csány, Heves.
3. Puchs Aladár, izr., Gyömrő, Pest.
4. Gaál József, r. katli., Boros-Jeuő, Arad.
5. Gelb Sándor, izr., Mácsa, Heves.
6. Goldstein Ármin, izr., Mácsa, Pest.
7. Horváth Kálmán, r. kath., Túra, Pest.
S. Jálm Géza, r. katli., Hatvan, Heves.
9. Kalma Pál, ág. ev., Fóth, Pest.

10. Kaufmann Mihály, r. katli., Aszód, Pest.
11. Kónya Károly, ev. ref., Gödöllő, Pest.
12. Konyáry Gyula, ág. ev., Domony, Pest.
13. Krenko István, ág. ev., Aszód, Pest.
14. Kupcsek Ede, ág. ev., Iklad, Pest.
15. Liebermann Lajos, izr., Budapest, Pest.
16. Matlieidesz István, r. katli., Budapest, Pest.
17. Mentzelesz Jenő, izr., Erdő-Tarcsa, Nógrád.
18. Spitzer Gyula, izr., Aszód, Pest.
19. Stefanik Gyula, ág. ev., Bagh, Pest.
20. Stern Miksa, izr., Aszód, Pest.
21. Szarvas Imre, ág. ev., Mende, Pest.
22. Szever János, ág. ev., Maglód, Pest.
23. Szlabey Károly, ág. ev., Tápió-Szele, Pest.
24. Tausz Manó, izr., Nemes-Vita, Zala.
25. Weisz Ármin, izr., Bagh, Pest.

Magántanulók:
26. Bartos János, ág. ev., Vanyarcz, Nógrád.
27. Maróthy Gyula, ág. ev., Vanyarcz, Nógrád.
28. Osztroska Lajos, ág. ev., Vanyarcz, Nógrád.

III. osztály.

(Osztályfő: Dévény József.)
1. Csengey Zoltán, ág. ev., Csákvár, Fehér.
2. Forschner Sándor, izr., Aszód, Pest.
3. Gelb Ferencz, izr., Mácsa, Pest.
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4. Gergely Mihály, r. kath., Bagh, Pest.
5. Glózik István, ág. ev., Maglód, Pest.
6. Grezina József, r. kath., Eger hegy, Torda-Aranyos.
7. Herczeg Tihamér, izr., Baja, Bács.
8. Leopold Mór, izr., Mácsa, Pest.
9. Mayer Pál, ág. ev., Iklad, Pest.

10. Mráz Béla, ág. ev., Tót-Györk, Pest.
11. Murányi József, r. kath., Bállá, Heves.
12. Obernyik József, ev. ref., Szada, Pest.
13. Peiker Béla, r. kath., Tarján, Nógrád.
14. Schreiber Sándor, izr., Vinkovce, Slavonia.
15. Stibler János, r. kath., Epeijes, Sáros.
16. Strasser Gyula, izr., Mende, Pest.
17. Szever Pál, ág. ev., Maglód, Pest.
18. Székely Ignácz, r. kath., Atkár, Heves.
19. Veiszpek Károly, r. kath., Hatvan, Heves.

IV. osztály.

(Osztályfő: Kem ény Árpád.)
1. Bertók Samu, ág. ev., Maglód, Pest.
2. Clementis Jenő, ág. ev., Ipoly-Szécsényke, Hont.
3. Fehér Géza, ág. ev., Tápió-Szele, Pest.
4. Grün Adolf, izr., Aszód, Pest.
5. Horcher Gyula, ág. ev., Kecskemét, Pest.
6. Király Sándor, r. kath., Hatvan, Heves.
7. Margócsy Gyula, ág. ev., Aszód, Pest.
8. Markusz Miksa, izr., Aszód, Pest.
9. Schwarcz Zsigmond, izr., Kóka, Pest.

10. Spitzer Izidor, izr., Gödöllő, Pest.
11. Sramkó Loránd, ág. ev., Aszód, Pest.
12. Szentesi Alfonz, r. kath., Budapest, Pest.
13. Weiner Géza, izr., Versegh, Pest.
14. Wimmert Béla, r. kath., Miskolcz, Borsod.
15. W itt Sándor, izr., Aszód, Pest.
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May öntanuló:

16. Prágay Lajos, ev. ref., P.-Liget, Pest.



Figyelmeztetés a jövő iskolai évre.

1. Az új iskolai év szeptember 1-jén kezdődik. Augusztus 
29. és 31-én tartjuk a javító és fölvételi vizsgálatokat. Szeptem
ber első három napján történik a tanulók beiratása, 4-kén kez
dődik a rendes tanítás.

2. A gymnasium I. osztályába csak oly fiuk vétetnek föl, 
a kik legalább 9 évesek s az elemi iskola IV. osztályának sikeres 
elvégzését hiteles bizonyítványnyal tudják igazolni. Ilyennek 
hiányában fölvételi vizsgálatot tartoznak tenni, a melyért díj 
nem jár.

3. A gymnasium felsőbb osztályaiba való fölvételre legalább 
elégséges bizonyítvány kell; ha azonban a bizonyítvány gym- 
nasiumi tantervűnk követelményeinek meg nem felel, a tanuló 
szintén díjtalan fölvételi vizsgálatot köteles kiállani.

4. Fölvételre a tanuló szülei, gyámja vagy ezek megbízottja 
kíséretében személyesen tartozik az igazgatónál jelentkezni s ez 
alkalommal a megelőző évbeli tanulmányáról szóló iskolai bizo
nyítványt felmutatni. A más tanintézetből jövő tanulók kötelesek 
ezenfelül bizonyítványt felmutatni születésök idejéről (kereszt- 
levél), továbbá a másodszor megtörtént himlőoltásról (a községi 
vagy körorvos oltási bizonyítványa).

5. Az új tanuló jelentkezésekor 1 frt beírató dijat fizet az 
igazgatónál, ugyanott fizeti minden tanuló beiratásakor a 2 frt 
bizonyítvány- és orvosi díjat és félévi előleges részletekben a 
tandíjat. A protestáns tanulók egész évi tandíja 20 frt, a róm. 
katholikusoké 24 frt, az izraelitáké 30 frt.

6. Az alumneumi díjat, 44 frtot, szintén féléves részletek
ben előlegesen (a jelentkezéskor és febr. 1-ig) kell az ephorusnál 
befizetni.

7. Az oly tanulót, ki az iskolai év végével alapos oknál 
fogva vizsgálatot nem tehetett, a tanári kar pótló vizsgálatra 
bocsátja.



8. A mely tanuló kettőnél több tárgyból elégtelen osztály
zatot kapott, tartozik az osztályt ismételni. A ki két tárgyból 
elégtelen, augusztus 29—30. napján javíthat a felekezet i hatásáéi 
engedőimével; a ki egy tárgyból elégtelen, javíthat minden előle- 
ges jelentkezés nélkül. A két tárgyból elégteleneket figyelmeztet
jük, hogy a javító vizsgálat megengedéséért mélt. és főt. Sárkány 
Sámuel bányakerületi Püspök úrhoz intézett bélyegtelen kérvé- 
nyöket a gymnasiumi igazgatósághoz julius 10-ig küldjék be.

9. A javító vizsgálat díja tárgyankint 2 frt, más intézetből 
jött tanulók részéről 5 frt.

10. A magántanulók beiratásra szintén szeptember első 
napjaiban jelentkezzenek. Az iskolai év végén az igazgató által 
kitűzött időben, a magyar, latin és német nyelvből s a számtan
ból Írásbeli vizsgálatot tesznek és minden tárgyból szóbelit. 
Vizsgálatuk díja 40 frt, ezen kívül a rendes beírató, bizonyít
vány-, orvosi és tandíjat is tartoznak megfizetni a nyilvános 
tanulókra nézve kötelező időben.

11. Iskolai bizottságunk kéri a t. szülőket, hogy a tanulók 
elszállásolása végett forduljanak először az igazgatóhoz, különö
sen, ha mint idegenek jővén Aszódra, az itteni viszonyokat nem 
ismerik.






