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I.

Adatok a gymnasium történetéhez 
az 1891/92. iskolai évről.

Az 1891—92. iskolai év az aszódi ág. h. ev. gymnasium- 
nál, a tanári testületben történt személyváltozások miatt, csak 
szept. 9-én lön megkezdhető. A megelőző napokon a javító és 
felvételi vizsgálatok ejtettek meg, s ezek után az intézetünktől 
eltávozott dr. Biatsy József és Kecskés Mihály helyébe válasz
tott Strompf László és dr. Nemes D. Félix tanárokkal kiegészí
tett tanári testület megkezdhette működését. Azonban alig telt 
el egy hónap, s újból tanárválasztás bolygatta meg a tanítás 
menetét. Ugyanis Szever János kartársunk katonai szolgálat
tételre hivatott be, kinek helyét Simon Géza tanár foglalta el. 
Itt kell még megemlítenünk, hogy Paulik János ág. h. ev. segéd
lelkész Budapestre történt távozása következtében, a protestáns 
tanulók vallástanítására a gymn. bizottság elnöksége Zúz Pál, 
szintén ág. h. evang. segédlelkészt küldötte k i; továbbá, hogy 
dr. Nemes tanár az igazgatást évközben, február 12-én, átvette.

Október 2-án, miután már a tanuló ifjúság is egybegyűlt, 
az igazgató, ntiszt. Moravcsik Mihály, gymn. bizottsági elnök úr 
jelenlétében az iskolai törvényeket kihirdette.

Intézetünk az iskolai év beosztásában s a tanítás mene
tében az országos tanítási tervet is szem előtt tartva, az ev. 
tanügyi bizottság intézkedéseihez alkalmazkodott. Ez idén a 
negyedik osztály tantárgyai közé fölvette a földrajzot is, 
hetenkint 2 órával.

Az iskolai év folyamán tartott tanári értekezletek alkalmá
val fölmerült jelentékenyebb tárgyakról nyújtsanak az itt követ
kező sorok fölvilágosítást:
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A november 6-án tartott értekezleten a tanári testület, Zúz 
Pál segédlelkésznek azon szivességeért, hogy a legkésőbben jött 
tanárt részben helyettesítette, köszönetét jegyzőkönyvileg fejezi 
ki. Ugyanekkor a tanári testület czélszerűnek látta és elhatá
rozta, hogy ezen iskolai évhen a tanítási idő d. e. 8—12-ig, 
d. u. pedig csak egy órányi időig tartson.

A május 10-iki rendes értekezleten az igazgató tudomásra 
hozza, hogy nsgos Breznyik János kir. tanácsos, selmeczi lyc. 
igazgató úr, abékéscsahai bukott népbank 518. sz. részvényéért 
járó 60 frtnyi hátralékot, annak múlt 5°/o-os kamatjával együtt, 
kifizette. E részvényt gymnasiumunknak annak idejében neve
zett igazgató úr adta volt, eléggé megokolt tehát a tanári testü
let eljárása, midőn az áldozatkészségért hálás köszönetét kife
jezte. Ugyanez értekezlet alkalmával a többek között előterjesz
tetik mélt. és főt. Sárkány Sámuel püspök úr 742. sz. leirata, 
melylyel elrendeli, hogy a koronázás 25-ik évfordulója alkalmá
ból, ne csak az évfordulati, hanem a megelőző és rákövetkező 
napon is szüneteljen az iskolai munka, s ezen idő istentiszte
letre, iskolai ünnepélyek tartására stb. fordíttassék; továbbá 
olvastatik a szintén főhatósági 757. sz. leírat, melyben az igaz
gató és a többi tanárok figyelme a tanulók fürdésére s a szá
mukra építendő úszóiskolára felhivatik.

A május 28-án tartott értekezleten a tanári testület Berecz 
Antal úrnak, a budapesti állami felsőbb leányiskola nagyérdemű 
igazgatójának, köszönetét jegyzőkönyvileg fejezi ki, azon, már 
megelőzőleg hálásan tapasztalt kegyességéért, melylyel intéze
tünk szertárát becses történeti, illetőleg földrajz-természetrajzi 
képekkel gazdagította. Ez alkalommal az évvégi rendes vizsgá
latok rendjét a következőleg állapította m eg:

junius 16-án az I.—IV. osztály a vallástanból,
« 17 -én a IV. oszt. a magyar és német nyelvből,
« « a III. oszt. a latin nyelvből és fiz. földrajzból,
« 18-án az I. oszt. a magyar és latin nyelvből,
« « a II. oszt. a mennyiségtan és r. geometriából,
« « az I.—IV. oszt. a tornából,
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június 20-án a III. oszt. a magyar és német nyelvből,
« « a IV. oszt. a mennyiségtan és r. geometriából,
« « az I. és II. oszt. földrajzból,
« 21-én a III. oszt. a történelemből,
« « a IV. oszt. a természetrajz-földrajzi csoportból,
« 22-én az I. oszt. a mennyiségtan és r. geometriából,
« « a II. oszt. a magyar és latin nyelvből,
« 23-án a IV. oszt. a latin nyelv és történelemből,
« « ä III. oszt. a mennyiségtan és r. geometriából,
« 25-én záró ünnepély.

Nagyságos dr. Hóman Ottó kir. tanácsos, budapestvidéki tan
kerületi kir. főigazgató úr, mint miniszteri megbízott, intézetün
ket ápril 29-én szerencséltette látogatásával; az egyes osztályo
kat meglátogatta s a tanulók feleleteit meghallgatta, megtekin
tette az Írásbeli dolgozatokat, a szertárakat, a könyvtárt és az 
intézet környezetét, s észrevételeit az ugyanaz nap délutánján 
tartott értekezleten a tanári testülettel közölte.

A koronázás 25-ik évfordulója napján az ifjúság, a tanárok 
vezetése mellett, valláskülönbség nélkül jelen volt a róm. kath., 
ág. ev. templomokban és az izr. imaházban tartott ünnepélyes 
istentiszteleteken s így adott kifejezést felséges királyunk iránti 
szeretetteljes hódolatának, kért áldást szeretett hazánkra s a 
legjobb uralkodóra. A rákövetkező napon, jun. 9-én, Kemény 
tanár vezetése mellett, díszes közönség jelenlétében, az ifjúság 
tartott kitünően sikerült Petőfi-iinnepélyt. (Lásd alább.)

A vallás-erkölcsi állapot ez iskolai évben teljesen kielégítő 
volt. A protestáns tanulók az ev. templomban minden magyar 
nyelvű istentiszteleten, a róm. katholikusok templomjukban 
minden vasár- és ünnepnapon megjelentek. Az izr. tanulók 
szombatnapokon és szabályrendeletek által is megjelölt ünne
peiken szintén lerótták vallásbeli kötelességeiket.

Fegyelmi tekintetben csak egyszer volt szükség komolyabb 
fellépésre, s a tanárok éber őrködése mellett az ifjak erkölcsi 
viselete jónak mondható.

Az egészségi állapot igen kedvező volt; egyesek csak köny-
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nyebb és rövid lefolyású betegségek miatt maradtak távol az 
iskolától. Dr. Hacker István, intézeti és körorvos, okt. 2-án 
28 tanulót oltott újra, s az iskolai év folyamán a szemvizsgála
tokat rendesen megtartotta, de egész idő alatt egyetlen tracho- 
más esetet sem észlelt. Az egészségi viszonyokat különben jóté
konyan befolyásolja intézetünk kedvező klimatikus fekvése.

Jól eső kötelességérzettel, hálával és tisztelettel kell föl
sorolnunk azon egyházközségek, testületek és magánosok neveit, 
kik szem előtt tartva Pál apostol eme mondását: «A  jótékony
ságról és adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatok 
tetszenek az Istennek.» (Zsid. XIH., 16.), ez iskolai évben is ado
mányaikkal hozzájárultak intézetünk kiadásainak fedezéséhez, 
a mint következnek:

frt
1. Aszód város évi segélye ... _.............. . ...  ...  .... 200.—
2. Az aszódi takarékpénztár ...  ...  ..........  ..........  200.—
3. Br. Podmaniczky Géza ö méltósága ... ... ... ..........  200.—
4. Nikodém János.. ............... . ...  ... ... ......... . 150.—
5. A br. Podmaniczky Géza ő méltósága által adományozott

öt, és Prokopius Zsigmond által adományozott két rész
vény évi osztaléka.. ........... ...  ..........  ..................112.—

6. A pestmegyei ág. h. ev. esperesség .......................... 100.—
7. Br. Prónay Dezső'ő méltósága ... .................. ...  ... 100.—
8. MajthényiIstván 10évre40frtjávalbizt.adományának3.r. 40.—
9. Moravcsik Mihály « 2 0  « « « 4. r. 20.—

10. Bencsik József « 20 « « « 4.r. 20.—
11. A Brünauer testvérek adománya _ ... _ ... _ 20.—
12. A kis-kőrösi egyházközség adománya ............... . ... 15 • —
13. Az aszódi Polg. Kör 10 évre 15 frtjával bizt. adom. 3. r. 15.—
14. Margócsi Gyula bizonytalan időre... .........................  15.—
15. Dr. Deér Endre « « ... ... ... ... _ 12.—
16. Eisler Sándor 10óvrel0frtjávalbizt.adományának4.r. 10.—
17. Dr. Hacker István « 10 « « « 4..r 10.—
18. Schlesinger Flor. « 10 « (( « 4. r. 10.—
19. Huszerl Sándor 5 « 5 « (( « 4. r. 10.—

Átvitel: 1259.—
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írt

Áthozatal: 1259. —
20. Kovácsy Mihály rfy évre 5 írtjával bizt. adom. két évi r. 10.—
21. A pilisi ev. egyházközség adománya... ...  ...  ..........  10.—
22. Hanover Lipót 10 évre 6 írtjával bizt. adományának 4. r. 6 .—
23. Breznyik János adománya.__ ...  .............. . ..........  6 .—
24. Bencsok János 10 évre 5 írtjával bizt. adományának 4. r. 5 .—
25. Brüll Soma « 5 « « a 4. r. 5 .—
26. Perlusz Adolf « 5 « « a 3. r. 5 .—
27. Hanover Adolf « 5 « € « 4. r. 5.—
28. Kaufmann Mih. 5 « 5 « a « 4. r. 5 .—
29. Holly Jenő « 5 « « « 4. r. 5.—
30. Medgyessy József bizonytalan időre ... ...  .................. 5 .—
31. Özv. Fein Józsefnó « « ..........  ...  — 5 .—
32. Pongrácz István adománya... ._.......  ... .................. 5-—
33. Szabó József « .... .... ... ...  ........... 5' —
34. Braun Ernán. 5 évre 5 írtjával bizt. adományának 4. r. 5.—
35. A czeglédi egyházközség adománya ... .... _ ... _ 4 .—
36. Farkas János 10 évre 2 frjával bizt. adományának 3. és 4. r. 4 .—
37. Markbreit Zsigm. « 3 « « « 4. r. 3 .—
38. Haraszty Mihály mig él évenként 3 irtot ad 4. r............ 3.—
39. Langfelder László adománya  ...................... ...  ... 3 .—
40. Feuermann I. 10 évre 2.50 írtjával bizt. adományának 4. r. 2.50
4L Rosenberg Salamon 5 évre 1 « « * 4. r. 1.—

Összesen: 4688-. 50
A nemeslelkii adományozók fogadják az intézet hálás

köszönetét!



n.
Gymnasiumi elöljáróság.

aj G ym nasium i bizottság.

Intézetünk élén egy bizottság áll, mely fentartásáról gon
doskodik s melynek egyházi elnöke Moravcsik Mihály ev. lel
kész, világi elnöke pedig br. Podmaniczky Levente ő méltósága; 
a jegyzőn és gondnokon kívül hét tagja van, kik három évre 

, választatnak.

b) Tanári testület.

Dévény József, alumneumi ephorus, a tanári könyvtár őre, 
s a II. oszt. főnöke; tanította a magyar és latin nyelvet a II., a 
latin nyelvet és rajzoló geometriát a IV., és szabadkézi rajzot az 
I—IV. osztályban, hetenként 20 órában.

Kemény Árpád, az archseologiai gyűjtemény és az ifjúsági 
könyvtár őre, a Petőfi-kör vezetője s a IV. osztály főnöke; taní
totta a magyar és német nyelvet s a történelmet a III., a ma
gyar és német nyelvet a IV., a testgyakorlatot az I—IV. osztály
ban, hetenként 18 órában.

Dr. Nemes D. Félix, okleveles rendes tanár, bölcselet- 
doktor ; igazgató, a szertárak őre; tanította a földrajzot az I —IV., 
a természetrajzot és történelmet a IV., és a szépírást az I. osz
tályban, hetenként 19 órában.

Simon Géza, értekezleti jegyző, az I. oszt. főnöke; tanította 
a magyar és latin nyelvet az I., a latin nyelvet a III., és a szép
írást a II. osztályban, hetenként 19 órában.

Strompf László, a III. osztály főnöke; tanította a mennyi
ségtant az I—IV., és a rajzoló geometriát az I—III. osztályban, 
hetenként 19 órában.

Zúz Pál, ág. h. ev. segédlelkész; tanította a vallástant és 
az egyházi éneket az I—IV. osztályban, hetenként 4 órában.
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Bejáró hitoktatók.

Kerekes Jákó, róm. kath. lelkész. 
Schreiber József, kér. rabbi.

Énektanitó.

l^ongrácz István, okleveles tanító; tanította a müéneket 
az I—IV. osztályban.



III.

Az 1891/92. iskolai évben követett tanterv.

a) KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK.

I . osztály.

Osztályfőnök: Simon Géza.

Vallástan, heti óraszám 2. — Tankönyv: Bereczky Sándor, 
Bibliai történetek. — Tananyag: újszövetségi bibliai történetek: 
Jézus élete, tanítása, csodatettei, szenvedése, halála és mennybe 
menetele. Az egyház megalapítása. Az első üldözés. Pál apostol.

Tanította: Zúz Pál.
Magyar nyelv, heti óraszám 6. — Tankönyv: dr. Szinnyei 

József, Iskolai magyar nyelvtan, I. rész; Lehr-Biedl, Magyar 
olvasókönyv, I. k. 8. rész. — Tananyag: a mondatok, a mon
datok nemei és részei; beszédrészek; igék, azoknak alanyi és 
tárgyas ragozása az állítás különböző módjaiban s végül a szó
képzés. Iskolai dolgozatok száma 12.

Latin nyelv, heti óraszám 6. — Tankönyv: Bartal-Malmosi, 
Alaktan és gyakorlókönyv. — Tananyag: névragozás, mellék
nevek fokozása, a számnevek és az igeragozás. Az iskolai dol
gozatok száma 22.

Tanította: Simon Géza.
Földrajz, heti óraszám 4. — Tankönyv: Brozik-Paszlavszky, 

Földrajz, I. rész. Európa. — Tananyag: általános földrajzi 
alapfogalmak ismertetése után a magyar állam és Európa többi 
részeinek földrajza, természeti viszonyai, különös tekintettel a 
térképen való tájékozottság elsajátítására, a természetrajzi rész
letek tárgyalásánál pedig a szemléltetésre. Térképrajzolás.

Tanította: dr. Nemes Félix.
Mennyiségtan, heti óraszám 3. — Tankönyv: Lutter, 

Közönséges számtan. — Tananyag: a tizes számrendszer.
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Római számok. A négy alapművelet egész számokkal és tizedes 
törtekkel. A mértékek megismertetése. Többnemü számoknak 
felbontása és visszavezetése. A számok oszthatósága. A leg
nagyobb közös osztó és a legkisebb közös többes. A közönséges 
törtekkel való számlálás. Időszámítás.

Rajzoló geometria, heti óraszám 2. — Tankönyv: Fodor- 
Wagner, Rajzoló geometria. — Tananyag: bevezetés a rajz
szerek és eszközök használatába. Az egyenes és görbe vonal. 
A szög és az ív. Alapműveletek távolságokkal és szögekkel. 
A háromszög, négyszög, sokszög és a kör. Kerület- és terület 
számítás. Összeillőség, symmetria, hasonlóság és egyenlőség. 
Szerkesztések. Síkdiszítményi rajzok készítése.

Tanította: Strompf László.
Szépírás, heti óraszám 1. — Nagy S. mintái szerint.

Tanította: dr. Nemes.
Testgyakorlás, heti óraszám 2. — Az őszi és tavaszi hóna

pok alatt csapat- és menetgyakorlatok; a nyári testgyakorló 
téren lévő eszközökön mind a négy osztály két csoportban gya
korolta.

Tanította: Kernéiig Árpád.

II. osztály.

Osztályfőnök: Dévény József.

Vallástan, mint az I. osztályban.
Magyar nyelv, heti óraszám 5. — Tankönyv: Szinnyei, 

Iskolai magyar nyelvtan, II. rész. — Lehr-Riedl, Magyar olvasó
könyv, II. rész. — Tananyag: A rágós és névutós határozók. 
Az összetett mondatok. A mellérendelés és az alárendelés. Az 
egyenes és a függő beszéd. Az összevont és a rövidített monda
tok. A többszörösen összetett mondatok. Az olvasókönyv olvas
mányai mind elolvastattak és elmondattak. Szavalásra beemlé- 
kelték a következő költeményeket: A Tisza. Salamon. Búcsú. 
A lengyel anya. Pál gazda. A tudós macskája. A keresztútról. — 
Két hetenként egy iskolai dolgozat.
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Latin nyelv, heti óraszám 6. — Tankönyv : Bartal-Malmosi, 
Latin alaktan és gyakorlókönyv. — Tananyag: az I. osztály 
nyelvtani anyagának ismétlése és kiegészítése. Az igék perfectu- 
mánalc és supinumának csoportosítása az imperfectumtö vég
ződése szerint. Tőváltoztató, hiányos és személytelen igék. 
Kötőszók. Acc. cum. inf. és ahl. abs. szerkezetek. Az olvas
mányból 30 latin s ugyanannyi magyar gyakorlat fordítása. 
Tárgyi és alaki szócsoportosítás. Hetenként egy iskolai, dol-

§oza,k Tanította: Dévény József.

Földrajz, heti óraszám 4. — Tankönyv: Brózik-Paszlavszky, 
Földrajz, H. rész. Ázsia, Áfrika, Amerika és Ausztrália. — Tan
anyag : az előbb említett világrészek földrajza, különös tekin
tettel a természetrajzi részletek szemléltető tárgyalására. Térkép-
rajzolás. Tanította: dr. Nemes Félix.

Mennyiségtan, heti óraszám 4. — Tankönyv: Lutter, 
Közönséges számtan. — Tananyag: Az I. osztálybeli tananyag 
teljes ismétlése után számolási rövidítések és rövidített szám
tani műveletek korlátolt pontossággal. Egyszerű arány és 
aránylat. Egyszerű hármasszabály Vonalmódszer. Olasz gya
korlat. Százalékszámolás és alkalmazása.

Rajzoló geometria, heti óraszám 2. — Tankönyv: Fodor- 
Wagner, Rajzoló stereometria. — Tananyag: Az egyenes és a 
sík térbeli s kölcsönös helyzete ; a lapszög és a testszög. A szög
letes és gömbölyű testek leírása s ábrázolása axonometria 
alapján. A felszín és a térfogat kiszámítása. Hasonló, összeillő, 
egyenlő és symmetrikus testek. A tárgyalt testeknek táblapapir- 
ból való elkészítése. Szerkesztések. Síkdiszítményi rajz.

Tanította: Strompf László. 
Szépírás, heti óraszám 1. — Nagy S. szépírási mintái

szerint. Tanította: Simon Géza.

Testgyakorlás, mint az I. osztályban.
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III. osztály.

Osztályfőnök: Strompf László.

Vallástan, heti óraszám 2. — Tankönyv: Margócsy József, 
Keresztyén vallás alapvonásai. — Tananyag: hit- és erkölcstan. 
Az emberről és Istenről; a vallások nemei. Krisztusról és a 
Szentiélekről. Isten tulajdonságairól. Isten, magunk és mások 
iránti kötelességek. Az épülés eszközei. Igehirdetés, szentségek.
Biblia-olvasás. Tanította: Zúz Pál.

Magyar nyelv, heti óraszám 3. — Tankönyv: Szinnyei, 
Rendszeres magyar nyelvtan. Lehr-Riedl, Magyar olvasókönyv, 
III. köt. — Tananyag: Rendszeres magyar nyelvtan : hangtan, 
szótan és mondattan. Olvasmányok: Nagy Lajos és a nápolyi 
hadjárat. Nándorfehérvár ostroma. A várnai csata. Mátyás 
király jeles tettei (M. és Holuhár. M. és a lengyel követek. 
Miért nem evett M. király harcsamájat? M. és a méregkeverők. 
M. álma. M. és a hízelgő. M. és a török követ). Mátyás halála. 
A bölcs dervis. Keresztény és a török. Világos vára. A körtefa. 
Az utazók. A gondviselés útja. Az első magyar komikus. A ma
gyar nép rokonai. Várak és kastélyok a középkor vége felé. 
A következő költemények emlékelve: Both bajnok özvegye. 
Szibinyáni Jank. Mátyás anyja. A hamis tanú. Pató Pál úr. 
Továbbá Vörösmarty Szózat-a és Kölcsey Hymnus-a. Az írás
beli gyakorlatok tárgya a nyelvtani szabályoknak példákon való 
alkalmazása, s a költemények tartalmának leírása volt.

Tanította: Kemény Árpád. 
Latin nyelv, heti óraszám 6. — Tankönyv: Bartal- 

Malmosi, Latin mondattan és Olvasókönyv. — Tananyag: 
40 gyakorlat alapján tárgyaltattak az egyszerű és összevont 
mondatok; acc. és nőm. c. inf. és a határozók. Az iskolai dol
gozatok száma : 22. Tanította: Simon Géza.

Német nyelv, heti óraszám 4. Tankönyv: Felsmann,
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Német nyelvtan. — Tananyag: Hangtan és alaktan az igerago
zásig, begyakorolva a Der gehörnte Siegfried ez. olvasmány hét 
fejezetén. Az olvasmányok emlékelve. Az iskolai dolgozatok az 
olvasmány szókészlete alapján készültek.

Történelem, heti óraszám 3. — Tankönyv: Baróti és 
Csánki, Magyarország története. — Tananyag: Hazánk törté
nete a magyarok beköltözése előtt; a magyarok története a 
fejedelmek, az Árpádházból és a vegyes házakból való királyok 
korában; a Habsburg- és a Habsburg-Lotharingiai-házból való 
királyok kora, egészen a jelen időig. Tanította: Kemény Árpád.

Fizikai földrajz, heti óraszám 2. — Tankönyv: Schmidt, 
Fizikai földrajz, legújabb kiadás. — Tananyag: Bevezető elő
ismeretek után a fizika főbb törvényei; a Föld, mint világtest, 
a földgömb száraza, vize és légköre. Tanította. dr_ Nemes Félix.

Mennyiségtan, heti óraszám 3. — Tankönyv: Lutter, 
Közönséges számtan. — Tananyag: A II. oszt. tananyagának 
teljes átismétlése után az összetett aránylat és összetett hármas 
szabály. Kamat- és határidő-számolás. Lerovat és helybeli vál
tók leszámolása. Egyszerű és összetett arányos osztás. Az ele- 
gyítési és a lánczszabály.

Rajzoló geometria, heti óraszám 2. — Tankönyv: Fodor- 
Wagner, Constructiv planimetria. — Tananyag: A távolság és 
szög felmérése s ábrázolása. Alapműveletek távolságokkal és szö
gekkel. A háromszög, négyszög és a sokszög fölmérése. Fölmérés 
a triangulatio és a coordináták módja szerint. A fölmért idomok 
ábrázolása. Ezekkel kapcsolatban a háromszög, négyszög és a 
sokszög fajai s tulajdonságaik. Merőlegesek és egyenlőközűek 
szerkesztése. Hasonlóság, egyenlőség, összeillőség, tengelyes és 
középponti symmetria. Helyszín-rajzolás. A kör. A másolás 
módjai ugyanazon és különböző nagyságban. Nivellázás. Szer
kesztések. Tanította: Strompf László.

Testgyakorlás, mint az I. osztályban.
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IV. osztály.

Osztályfőnök: Kemény Árpád.

Vallástan, mint a III. osztályban.
Magyar nyelv, heti óraszám 3. — Tankönyv: Dengi, 

Magyar stilisztika, II. kiadás és Olvasókönyv a stilisztikához. 
Lehr, Arany Toldi-ja. — Tananyag: A stil grammatikai, phone- 
tikai és sesthetikai sajátságai. Prózai olvasmányok: Erdei 
kunyhó. Az alföldi puszta. A Tiszáról. A Duna. A mókus.
Az erdő egyik bohócza. A négy évszak. A reggel. Az est. Az éj.
A Balaton tava. A poloska. A fehér gólya. A csodafa. A stilus 
ez. leírások és Mikes Kelemen Törökországi levelei-bői öt levél. 
Költői olvasmányok: Az erdei lak (Kerényi, Petőfi és Tompa).
Az alföld (Petőfi). A Tisza (Petőfi), Begg és est (Arany). Éji kép. * 
Az én lakásom (Tompa) ez. költemények stilisztikailag tárgyalva 
és emlékelve. Ezeken kívül Arany Toldi-ja végig olvasva, s 
I., II., III. és IV. énekei emlékelve. írásbeli dolgozatok az olvas
mányok köréből s nehány önálló leírásból álltak.

Tanította: Kemény Árpád.
Latin nyelv, heti óraszám 5. — Tankönyv : Bartal-Malmosi, 

Latin gyakorlókönyve a mondattanhoz és Latin olvasókönyve.— 
Tananyag: Jelző és értelmező. Alárendelt és mellérendelt mon
datok. Az idők és a módok használata. A kötőszók alkalmazása. 
Oratio recta és obliqua. Fordítottak: a gyakorlókönyvböl 
38—72. fej. magyarból latinra. Az olvasókönyvből Livius nyo
mán: C. Március Coriolanus; Lex agraria. Fabii, Volero, Publi- 
lius; Appius Claudius II. Ovidius Fabii ez. költeménye. Phse- 
drusnak Leo senex, aper, taurus et asinus; Banse metuentes 
taurorum proelia; Homo et colubra; Bana rupta et bos; Cicada 
et noctua ez. meséi. A két utolsó mese, C. Március Coriolanus 
és Ovidius verse emlékeltetett is. Latinos kifejezések, synony- 
mák; prosodia, verstan. Hetenként egy isk. dolgozat.

Tanította: Dévény József.
Német nyelv, heti óraszám 3. — Tankönyv: Felsmann,
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Német nyelvtan és Deutsches Lesebuch, II. Th. — Tananyag : 
az alaktan folytatása, főkép az igeragozás s az egész alaktan 
ismétlése. A szórend az olvasmányokon ismertetve és gyako
rolva. Olvasmányok : Der gehörnte Siegfried folytatólag olvasva, 
továbbá: Das Eoss und der Stier. Die Mücke und der Löwe. 
Himmelblau und die Wolken. Der Fuchs und der Bock. Der 
Fischer (költemény). Ezek emlékelve is. Iskolai és házi dolgo
zatok az olvasmányok nyújtotta szókészlet alapján.

Tanította: Kemény Árpád.
Törtélelem, heti óraszám 3. — Tankönyv: Varga 0., Világ- 

történet, I. kötet.: Ó-kor. — Tananyag: A keleti népek törté
nelme. A görög és római történelem, a pún háborúkig.

Földrajz, heti óraszám 2. — Tankönyv: Scholtz Albert, 
Földrajz, IV. rész: az osztrák-magyar monarchia. — Tananyag: 
a magyar birodalom fizikai, polgári és politikai földrajza.

* Ausztria földrajza s az osztrák-magyar monarchia politikai 
viszonyai. Térképrajzolás.

Természetrajz, heti óraszám 3.— Tankönyv: Szterényi H., 
Ásványtan. — Tananyag : a jelentékenyebb ásványok chemiai 
és fizikai tulajdonságai. A sók és savak. Megfelelő ásványokon 
a kristályrendszerek ismertetése. A víz chemiai és mechanikai 
működése. A vulkanizmus. Egyszerű és összetett kőzetek de
monstrálva. Szerves vegyületek. Geológiai korszakok, a jellem
zőbb kövületek bemutatása. Kirándulás a tót-györki bányákhoz.

Tanította: dr. Nemes Félix.
Mennyiségtan, heti óraszám 3. — Tankönyv: König, 

Algebra, I. rész. — Tananyag: Összevonás, összeadás és kivo
nás, algebrai egész mennyiségekkel. A sokszorozás, kiterjesztve 
a két- és háromtagúak négyzete és köbére. Osztás és ennek 
kapcsán a geometriai haladv. összegezési képlete. Alapművele
tek törtszámokkal. Elsőfokú, egy ismeretlennel biró egyenletek 
s ide vágó tárgyi feladatok. Tanította: Strompf László.

Rajzoló geometria, heti óraszám 2. — Tankönyv: Fodor- 
Wagner, Constructiv planimetria. — Tananyag: ellipsis, hyper
bola és parabola. Sík- és téridomok projectioi egy és két síkon.
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Modern házak tervei és a különféle építőstilusok ismertetése. 
Szerkesztések. Tanította: Dévény József.

Testgyakorlás, mint az I. osztályban.

b) r e n d k ív ü l i t a n t á r g y a k .

Egyházi ének, a vallástani órákon.
Tanította: Zúz Pál.

Műének, heti óraszám 1.
Tanította: Pongrácz István.

Szabadkézi rajz, heti óraszám 2. — Tananyag : geometriai 
testek. Sík- és domború díszítmények. Stilizált levelek, virágok 
és gyümölcsök. Az arcz és a test részei; állatok és tájképek. 
A rajzolás nyomtatott mintákról plajbászszal, tussal vagy fes
tékkel történt. Készt vett 9 kezdő és 7 haladó tanuló.

Tanította: Dévény József.

Aszódi gymn. É ri.



IV.

A tanszerek gyarapodása,

aj Tanári leönyvtár.

A tanári könyvtár az 1891—92. isk. évben a következő 
művekkel gyarapodott:

Vétel utján: Madách, Az ember tragédiája, 1 k. — Dante 
Alighieri-Szász, A purgatorium, 1 k. — J anet-Lőrincz, A poli
tikai tudomány története az erkölcshöz való viszonyában, I. k. — 
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből: XIII. 1.,XIV. 2. 
és XY. 8., 10., összesen 5 füzet. — Bibbeck-Csiky, A római köl
tészet története, 2 k. — Balassa, A magyar nyelvjárások, 1 k .— 
Reclus-Geőcze, A hegyek története, 1 k. — H eller, A fizika 
története a XIX. században, I. kötet. — Emlékkönyv a kir. 
magyar természettud. társulat félszázados jubileumára, 1 k. — 
Pecz, C. Sallusti Crispi: Bellum Catilinum et bellum Jugurthi- 
num, 1 k. — Némethy, M. Tullii Ciceronis De finibus bono
rum et malorum, 1 k. — Csengeri, M. Tulii Ciceronis De 
officiis, 1 k. — Dávid, M. Tulii Ciceronis orationes selecfie 
XIII., 1 k. — F reund, Triennium philologicum, 6 k. — Arendt, 
Technik der Experimentalchemie, lk .  — Weinhold, Physika
lische Demonstrationen, 1 k. — Baltzer, Theorie und Anwen
dung der Determinanten, 1 k. — Canchy-Itzigsohn, Algebraische 
Analysis, 1 k. — Mayers, Conversations Lexikon, Supl. 1890/1. 
18-r. B. — Landau-Wohlrab, Piajzoló geometria, II. f. — 
Szarvas-Simonyi, Magyar nyelvtörténeti szótár, 8 f. •— Magyar 
Psedagogia, 1 k. — Magyar Nyelvőr, 1 k. — Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1 k. ■— Egyetemes Pliilologiai Közlöny, 1 k. — 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1 k. — Egyetemes 
Közoktatásügyi Szemle, 1 k. — Természettudományi Közlöny, 
a Pótfüzetekkel, 1 k. — Földrajzi Közlemények, 1 k. —
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Szinnyei, Magyar írók élete és munkái, 4 füzet. — Évang. 
Egyház és Iskola, X. évf.

Ajándék u tján: A magyar Tudományos Akadémia Értesí
tője, 1 k. — Földrajzi Közlemények, XV—XIX. k. (Berecz 
Antal úr, a Magyar Földr. Társ. titkára ajándéka). — Horatsiktól, 
Petőfi Múzeum, IV. 1 k. — Dubay dr.-tól: Az idegbetegségek 
újabb gyógymódja, 1 f. — Lampel-tő i : Baróti-Csánki, Magyar- 
ország története, 1 k. — Szterényi, Ásványtan, 1 k. — 
F elsmann, Német nyelvtan, 1 k. — F elsmann, Deutsches 
Lesebuch, 2 k. — Franklin- Társulattól: Varga, Világtörténet, 
ó-kor, 1 k. — Ismeretlentől: F. Doby Antal, A Podmanyiczky- 
család, 1 k.

E szerint a tanári könyvtár az idén, a beküldött Értesítő
kön kívül gyarapodott 39 művel, 48 kötetben és 18 füzetben, 
125 frt 15 kr értékkel; így a jelenlegi állomány: 791 mű 
1440 kötetben és 2G füzetben.

b) Ifjúsági könyvtár.

Az ifjúsági könyvtár könyvállománya az idén következő 
művekkel szaporodott:

Vétel iá ján : Hatszáz magyar nemzeti dal, 1 k. — Rontó 
Pál élete és viszontagságai, 1 k. — Gaál Mózes, Diák történe
tek, 1 k. — Zempléni P. Gy., A muzsikus gyermek, 1 k. — 
F arkas, Elbeszélések a magyarországi protestáns egyház bit
bajnokainak és vértanúinak életéből, 1 k. — H offmann, 
A barátság áldozata, 1 k. — H ankó és Szterényi, Természet- 
tudományi olvasmányok, 1 k. — Vékey, Utazásaim a föld kö
rül, 1 k. — Erlicb Jakab, 1 k. — A madárkereskedő, 1 k. — 
Szenvedések iskolája, 1 k. — Frigyes és Náczi, 1 k. — A hóban
eltemetve, 1 k. — Jó emberek, 1 k. — Az ezüst garas, 1 k. —/
Egy család története, 1 k. — A nevelőnő, 1 k. — Az Ur szava, 
1 k. — A régi jó időkből, 1 k. — Végül a Magyar Ifjúság és 
Hasznos Mulattató f. évi füzetei egy-egy kötetben.

Ajándék u tján: Szúdi Elemér II. o. tanulótól: Dengi, 
Magyar Olvasókönyv a stilisztikához. — Verescsagin fesményei-

2*
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nek és rajzainak tárgymutatója. — Stirnáth Károly II. o. t.-tól: 
Isten segélyével minden sikerül, 1 k. — Goldstein Armin III. o. 
t.-tó l: a Magyar Salon VII. évf.-ból 3 füzet. — Markusz József 
ú rtó l: a Magyar Salon 1892. évi áprilisi füzete. — Dolinay 
úrtó l: Leányok Lapja, 1890. II. évf. 1 k., A múzsáért, 1 k.

Az ifjúsági könyvtár tehát a folyó évben vétel útján 10 frt 
értékben, 21 művel 21 kötetben gyarapodott. Ajándék útján 
8 kötettel, összesen 29 kötet. A könyvtár állománya az isk. év 
végén: 456 mű, 506 kötet.

c) Földrajz-történelmi szertár.

Vétel utján:
Kogutovitz-féle Magyarország fali térképe ...   ... 4'75 frt.
Berghaus-Gönczy-iéle Afrika térképe ... ... ... 4-40 «

Ajándék utján :
Hölzl-Langl-féle képek: Az edfui templom, az ele- 

pkantai sziklatemplom, a forum romanum, Con
stantinus diadalive, Palmyra, az aggteleki barlang.
Ezen képeket vászonra huzva, díszes keretben a 
budapesti állami felsőbb leányiskola érdemes igaz
gatója, Berecz Antal ur ajándékozta.

E szertár tehát szaporodott 2 térképpel és 6 képpel,
melyek értéke körülbelül _ _ _ ... _ 30'00 frt.

d) Érem- és régiségtár.

Ajándékoztak: Dr. Nemes Féltőmé egy pápai érmet; 
Simon Géza tanár úr egy drb nickel pénzt, Mária-Terézia-félét 
1762-ből; Markusz József úr egy drb Tráján-féle római pénzt; 
Krenkó István, III. o. t. egy osztrák nickel pénzt, I. Lipót ko
rából; Osztroska Lajos, III. o. t. egy 1884-ben vert romániai 
rézpénzt, egy valaki egy darab osztrák rézpénzt a jelen század 
elejéről.

Az éremtár gyarapodása 6 drb.
A régiségtárba ajándékoztak: Stirnáth Károly úr két szép
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őskorú agyagedényt (aszódi lelet); Simon Géza úr és a term.- 
rajzi szertár őre, értékes edénydarabokat gyűjtöttek (h.-györki 
lelet); Stirnáth Károly, II. o. t. egy, a neolit-korból származó, 
fekete kovapala köbaltát (aszódi lelet); Hirling Géza, II. o. t. 
egy ellypsis alakú, keresztmetszetű vörösréz poharat és patkó
darabokat (hatvani lelet).

e) Természetrajzi szertár.

A természetrajzi szertár ez idén is jelentékenyen szaporo
dott. Ajándékoztak: a Magyar kir. Földtani intézet: minta 
kőzet-gyűjteményt magyarországi kőzetekből. Összeállította: 
dr. Schafarzik F. 90 drb.

Berecz Antal úr két bekeretezett táblán a HAZSLiNSZKY-féle 
Ehető és mérges gombák képeit.

A szertár őre: nyolcz ásványfajt, hatvan példány pontusi- 
korú kövületet T.-Györk határáról és egy forrasztó-csőt.

Stiglincz János, II. o. t. egy drb Cerithium-meszet és egy 
ős-emlős fogat Iklad határáról; Varga Béla, II. o. t. egy igen 
szép példány Lamna-sp. fogat; Hirling Géza, II. o. t. egy nagy, 
kövült czápa-fogat és phosphorit-darabokat; Gergely Mihály, 
II. o. t. durvamészben talált tengeri kövületeket (kőbél) Rákos 
határáról. Különben nemcsak nevezett tanulók, hanem még 
többen is gyűjtöttek borszeszkészítményeknek való állatokat, 
a IV. oszt. növendékei pedig 26 drb nagy alakú, táblapapir- 
ból csinosan kiállított kristály mintával ajándékozták meg a 
szertárt.

Meg kell még említenünk, hogy a felszaporodott tárgyak 
egy új, nagy üvegezett szekrény beállítását tették szükségessé, 
melyben kőzetek és ásványok helyeztettek el.

fj Természettant szertár.

Vétel utján: Négy drb Grenet-féle palaczk-elem 16'67 frt.
Vezető sodrony _................._ .... .... . ..  _ __ 40 «
Indító készülék ... .................. . . ..................  12-50 «
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Lehajlási iránytű álványnyal... ... ... ... ... _ 5’55 frt.
Higanysó ... _ _ _ _ _ _ _ _ 2‘85 «
Kali bichrom.... ... ... _ _ ... _ ... ... —-60 «

Többféle nyers anyagot ajándékozott dr. Beér Endre 
ur s a szertár őre egy leideni palaczkot szerkesz
tett. A gyarapodás értéke ... ... _ _ ... 4Fr57 «

*

Őszinte hála és köszönet mindazoknak, kik intézetünk iránti 
érdeklődésüket jótettekkel nyilvánították!



Y.

Petőfi-kör.

A fenti czím nem olyanfélót jelent, mint egy teljes gymna
sium önképző köre. A mi Petőfi-körünk működése a III. és 
IV. oszt. magyar nyelvi tananyagán belül működött, szerényen 
arra szorítkozott, hogy a megtanúltak alakilag és tartalmilag 
gyakorlati úton is állandóvá tétessenek az emlékezetben. Tagjai 
hetenként egyszer összegyűltek, ekkor szavaltak, verses leíráso
kat elmondtak vagy elolvastak prózában, stilisztikai dolgozato
kat előadtak. Működésük több volt a házi munkásságnál, s meg
terhelés vagy a kötelező tantárgyak elhanyagolása nélkül (hisz a 
legjobb működő iljak a legjobb tanulók is voltak), kipróbált, 
hatalmas eszköznek bizonyult az értelmesebb tanulók önálló 
működésének szabatos fejlesztésére. A szaktanár vezetése mel
lett így előkészítették magukat a Petőfi-ünnep sikeres megtart- 
hatására, melynek lefolyásáról Kemény Árpád tanár, a kör veze
tője, a következőleg ad számot:

A gymnasium falába helyezett Petőfi-emléktábla ünnepé
lyes lelepleztetésének emlékére az idén is megtartottuk jún. 9-én 
az évenkint szokásos «Petőfi-ünnep»-et. A gymnasiumnak ez 
alkalomra lombokkal, virágokkal s koszorúkkal feldíszített rajz
termét zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő művelt közönség. 
Mint már az előbbi években is, úgy most is sajnosán éreztük 
egy tágas, s ezen ünnep megtartására alkalmasabb teremnek 
hiányát. Az ünnep a következő sorrendben folyt le :

1. Előre (Tóth Kálmán) ___ szavalta Goldstein Ármin III. o. t.
2. A magyar nemes (Petőfi S.) « Mráz Béla III. o. t.
3. A rab oroszlán (Petőfi S.) « Chugyik Pál III. o. t.
4. Salamon (Vörösmarty költeménye után) irta s felolvasta 

Forschner Sándor IV. o. t.
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5. Iváa közben (Petőfi S.) ... szavalta Obernyik József IY. o. t.
6. Kont (Garay.) ... _ « Geszner Elek III. o. t.
7. Ebéd után (Petőfi S.) « Grezina József IV. o. t.
8. Szeget szeggel (Petőfi S.) « Herczeg Tihamér IY. o. t.
9. Kedves vendégek (Petőfi S.) « Kónya Károly HL o. t.

10. A mi majálisunkról, irta s felolvasta Obernyik József IV. o. t.
11. Anyanyelv (Ábrányi Emil) szavalta Forschner Sándor IV. o. t.
12. A lengyel anya (Tóth K.) . « Geszner Elek Hl. o. t.
13. Szomjas ember tűnődése (Petőfi S.) szavalta Herczeg Tihamér 

IV. o. t.
14. A «Petőfi-ösztöndij»-jal jutalmazottak neveinek kihirdetése.

Az ünnepet megnyitotta és bezárta a tanulók éneke.
A mi az ünnep sikerét illeti, erre nézve elég, ha hivatko

zunk a jelen volt közönségre, mely a tárgysorozat minden egyes 
pontját még eddig alig tapasztalt szokatlan tetszéssel fogadta.

Mint a tárgysorozat is mutatja, a «Petőfi-ösztön díj»-ak oda
ítélése is egyik czélja és feladata ez ünnepnek. Ez ösztöndíjnak 
azon részét, mely az alapítvány értelmében helyi és felekezeti 
különbség nélkül osztandó ki, ez évben a következők nyerték e l :

A stildolgozatokra kitűzött első jutalmat (egy aranyat) 
Obernyik J ózsef IV. o. t. nyerte el, mint a ki stildolgozataiban 
nemcsak méltánylandó szorgalmat, hanem dicséretreméltó gya
korlottságot, helyességet, s a humoros felfogás iránt találó érzé
ket s ügyességet tanúsított.

A m ásodik díjat (szintén egy aranyat) F orschner Sándor 
IV. o. t. kap ta  szorgalmas és helyes stildolgozatáért.

A szavalatra kitűzött jutalmak közül az első díjat (4 ezüst 
forintot) Geszner E lek HI. o. t., a második díjat (3 ezüst frtot) 
H erczeg Tihamér IV. o. t. nyerte el. Az előbbi komoly, az 
utóbbi humoros szavallatáért. Ezenkívül dicséretet érdemelnek 
F orschner Sándor és Obernyik J ózsef IV. o. tanulóknak, va
lamint Kónya Károly, Goldstein Ármin és Chugyik Pál III. o. 
tanulók szavalatai.



VI.

Alumnewn.

Az 1891—92. isk. évben alumneumunkban, felekezeti kü
lönbség nélkül, 12 tanuló nyert ebédet és vacsorát, 5 vidékről 
bejárót pedig ebéddel láttunk el. A növendékek naponként két 
tál ételből (húsleves és főzelék főtt hússal) álló ebédet és egy 
tál ételből (főzelék) álló vacsorát kaptak; hetenként kétszer 
gulyáshúst és tésztát, vasárnap pedig sültet. Az évi díj ebédért 
és vacsoráért 44 frt, a havi díj ebédért 2 frt 60 kr.

Az alumneum számára adakozás útján befolyt:

1. Pénzben, supplicatióból:
a) Pestmegyéből _ ... ... ... ... ... 192 frt 34 kr.
b)  Nógrádmegyéből......... . ... ...   ... 69 « 95 «
c) Békés-, Csanád-, Csongrád és Hevesmegyéből... 72 « 90 «
d)  Bars-, Hont- és Zólyommegyéből... _ ... 66 « 37 «

Összesen 401 frt 56 kr.

2. Terményekben: Osztroslca Lajos úr egy véka babot, — 
Horváth Ferencz úr 200 fej káposztát és 2 zsák burgonyát, — 
Matheidesz Sándor úr 120 drb péksüteményt — és Hanover 
Adolf úr egy juhezombot adományoztak. Báró Podmaniczky 
Ilona ő méltósága a majális napján 43 drb süteményt, — nagy
tiszteletű Moravcsik Mihály lelkész úr pedig neve napján 2 frtot 
adott az alumneisták megvendégelésére.

Fogadják a nemeskeblü adományozók hálás köszöne- 
tünket!



VII.

Jutalmak és ösztöndijak,

1. A Csernyánszky-féle 20—20 frtos ösztöndíjra a tanári 
testület Glózik István, Mayer Pál és Szever Pál IV. o. tanulókat 
ajánlotta.

2. A Petó'/i-íilíi]) pályadijait az V. szakaszban ismertetjük.
3. A Petőfi-Pöclmaniczky-alapból Chugyik Pál, III. o. t. 

6 írt, Stefanik Gyula, III. o. t. 6 frt, Kalina Pál III. o. t. 5 frt és 
Szuhovszky János, I. o. t. 5 frt ösztöndíjban részesültek.

4. A Masznyilc-iéle 12 frtos ösztöndíjat Stiglincz János, 
II. o. t. nyerte el.

5. A  Földvári/-télé 9 frtos ösztöndíjat Szudi Elemér, II. o. t. 
nyerte el.

6. Az aszód-vidéki tanítói kar által alapított 8 frtos ösztön
díj Szarvas Imre, II. o. tanulónak ítéltetett oda.

7. Szabó József, hernádi földbirtokos úr adományából 
Obernyik József, IV. o. t. 5 frtnyi jutalomban részesült.

8. A junius 18-án tartott tornaverseny alkalmából a követ
kezők nyertek: a) korláton való ügyességért 1—1 irtot: Stibler 
János, IV. és Kónya Károly, III. o. tanulók. 50 krt nyert 
Obernyik J., IV. o. t . ; b) a nyújtón való ügyességért 1—-1 irtot: 
Bródi Zoltán, IV. és Wimmert Viktor, II. o. tanulók. 50 krt 
nyert Csoós J. N., I. o. t. — Gyürühintán való ügyességért 
Geszner Elek, III. o. t. 1 frtot és Kemény Dezső, II. o. t. 50 krt. 
Említetteken kívül részint mászásért, részint magas- és távol
ugrásért 1 — 1 frt jutalomban részesültek: Kaufmann M., II. o. t., 
Goldstein A., III. o. t. és Szever J., III. o. t. — 50—50 krt kap
tak : Szever P., Mayer P. és Nagy F., 25—25 krt pedig: Stirnáth, 
Kemény, Fischer A. és Kaufmann M. tanulók.

9. Könyvjutalomban részesültek: Forschner Sándor, IV. o. t., 
ki Homyánszky Viktor úr bőkezűségéből a Szana T.-féle Magyar
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Művészek ez. díszmüvet érdemelte; a Lampel-féle ezég szintén 
négy szép művet bocsátott az igazgató rendelkezésére, ezek: 
H ankó-Szterényi, Természettudományi olvasmányok; Brózik, 
Kolumbus Kristóf; J ancsó-Boros, Tanulók olvasótára és Bródi, 
Kis almanach, mely müveket szorgalmi jutalmúl nyerték: Bródi 
Zoltán, Obernyik József IV., Spitzer Gyula III. és Stirnáth 
Károly, II. o. tanulók. Ezeken kívül még Dolinay úrtól többen 
nyertek könyvjutalmakat.

A kegyes jótevők adományaiért az intézet és a jutalmazot- 
tak hálás köszönetüket fejezik ki.



A tanulók összes száma.
a) O sztályonként.

VIII.

O s z t á l y I. II. in. IV. Összesen

Az egész év folyamán fölvétetett 38 27 23 13 101
Vizsgálatott t e t t __ 34 26 22 13 95
Megvizsgált ismétlő volt. 2 1 3 — 6

« magántanuló volt — 1 1 1 3
Egész tandíjt fizető beíratott. . . 35 24 17 6 82
Kedvezményben részesült ___ 3 3 6 7 19

b) Vallás szerin t*

Ág. liitv. evang. _ . . .  . . . 10 6 10 4 30
Evang. ref. . . .  . . .  . . .  . .. 1 3 3 1 8
Bőm. kath. . . .  . ..  . . .  ... 11 11 4 4 30
Gör. kel. . . .  . . .  . . .  . . . 1 — — — 1
Izraelita . . .  . . .  __ __ . . . 11 6 5 4 ' 26

c) A nyanyelv szerint.

Magyar . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 33 26 20 10 89
Német . . .  . . .  . . .  . . .  . .. — — — 1 1
Tót . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . 1 — 2 2 5

d) Nyelvismeret szerint.

csupán magyarul __ ... 29 20 14 5 62
magyarul és németül... . . . 4 1 3 3 11

N
CG magyarul és tótul. . .  . . . 4 6 5 3 18
© magyarul és szerbül..... . . . — — — 1 1

magyarul, németül és tótul 1 — 1 1 3

* Ezen — és a következő adatok csak a vizsgálatot tett nyilvános és 
magántanlíókra vonatkoznak. Évközben eltávozott: 5, vizsgálatlan maradt: 1.

i/U



e) Életkor szerint.

A tanulók életkora az iskolai év végén

O sztály
10. 11. 12. 13. 14. 15. 1G.

Összesen
életévét betöltötte

I. 2 15 14 2 1 — — 34
II. — 1 12 11 1 1 — 20

III. — — 1 9 5 5 2 22
IV. — — — 2 3 5 3 13

I—IV. 2 IC 27 24 10 11 5 95

f)  Előmenetel szerint.

A rendes tantárgyakat véve

é s  p e d i g
I. II. III. IV.

Összesen
o s z t á l y b a n

Minden tantárgyból jeles _ 2 2 1 5 10
Minden tantárgyból legalább jó 
Minden tantárgyból legalább

8 7 2 1 18

elégséges . . .  . . .  . . .  . .. 13 12 15 4 44
Egy tantárgyból elégtelen 2 5 3 1 11
Két tantárgyból elégtelen ... 3 — 1 1 5
Több tantárgyból elégtelen 6 — — 1 7

Összesen . . .  . . . 34 26 22 13 95

g) J\l évszerint.
(Vallásuk s szülőhelyük feltüntetésével.)

I. osztály.

1. Bartók Bálint, r. katli., N.-Tálya.
2. Bleier Lajos, izr., Versegli.
3. Bohunka Lajos, ág. ev., Domony.
4. Csermák István, r. katli., Budapest.
5. Csoósz J. Nándor, g. kel., Budapest.
6. Dobrovitz Antal, r. katli., Puszta-Egerszeg.
7. Fischmann József) izr., Túra.
8. Földváry László, ev. ref., Duna-Bo ány.
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9. Gansl Andor, izr., Puszta-Szarvas.
10. Geiger László, r. kath., Hatvan.
11. Hacker Ödön, izr., Aszód.
12. Heimesz Sándor, r. kath., Budapest.
13. Horváth Perencz, r. kath., Túra.
14. Jeszenszky Ferencz, ág. ev., Vácz-Hartyán.
15. Juhász Pál, r. kath., Aszód.
16. Jurassza Ferencz, r. katli., Bákos-Csaba.
17. Kaufmann Gyula, r. kath., Aszód.
18. Kirchknopf Zoltán, ág. ev., Budapest.
19. Konyári Miklós, ág. ev.
20. Laczkó István, ág. ev., Ozinkota.
21. Lengyel Jenő, izr., Hatvan.
22. Löwi Armin, izr.
23. Rákóczi Ferencz, ág. ev., Csány.
24. Schlesinger Gyula, izr., Aszód.
25. Schweitzer Iván, izr., Kóka.
26. Spitzer Endre, izr., Aszód.
27. Sramkó Béla, ág. ev., Kengyel-Puszta.
28. Stefanik Elemér, ág. ev., Bagh.
29. Szilárd Zoltán, ág. ev., Felső-Szeli.
30. Szinberger Ernő, izr., Aszód.
31. Szinberger Jenő, izr., Makó.
32. Szita István, r. kath., Héhalom.
33. Szuchovszky János, ág. ev., Aszód.
34. Veszély Aladár, r. kath., Sz.-Püspöki.

Évközben kim aradtak:

Stern Jenő.
Veresmarty Árpád.
Polgár Gyula.

M aydntanuló:

Gazsi Flórián.

II. osztály.

1. Adler Sándor, izr., Szolnok.
2. Deutsch Ödön, izr., Erdő-Kürth.
3. Faska Ferencz, ág. ev., Domonyvölgy.
4. Faska Ottó, r. kath., Zsidó.
5. Fischer Antal, izr., Dévaványa.
6. Fischer József, izr., Dévaványa.



7. Gergely Mihály, r. kath., Bagli.
8. Hanover Orbán, izr., H.-Györk.
9. Hirling Géza, r. kath., Hatvan.

10. Kaufmann Mihály, r. katli., Aszód.
11. Kemény Dezső, ág. ev., Bénye.
12. Kovács Andor, ev. ref., Szent-Király.
13. Kövér Kálmán, r. kath., Kende.
14. Murányi Miklós, r. kath., N.-Kartal.
15. Nagy Ferencz, r. kath., Ajnácskő.
1G. Skopeez István, ev. ref., Gyöngyös.
17. Smelkó Pál, r. kath.. Aszód.
18. Stiglincz János, ág. ev., Szada.
19. Stirnáth Károly, r. kath., Aszód.
20. Szarvas Imre, ág. ev., Mende.
21. Szudi Elemér, ág. ev., Erdő-Kiirt.
22. Vargha Béla, ev. ref., Kóka.
23. Welser Koméi, r. kath., Penez.
24. Wimmert Viktor, r. kath., Miskolcz.

Évközben kilépett:

Palástliy József.

Magántanulók: 
Friedmann Vilmos.
Maróthy Gyula.

III. osztály.

1. Cliugyik Pál, ág. ev., Aszód.
2. Farkas Elemér, ev. ref., Csány.
3. Gelb Ferencz, izr., Mácsa.
4. Geszner Elek, r. kath., Budapest.
5. Goldstein Ármin, izr., Mácsa.
G. Horváth Kálmán, r. kath., Túra.
7. Jalm Géza, r. kath., Hatvan.
8. Kalma Pál, ág. ev., Tóth.
9. Konyári Gyula, ág. ev., Domouy.

10. Kónya Károly, ev. ref., Gödöllő.
11. Krenkó István, ág. ev., Aszód.
12. Kupcsek Ede, ág. ev., Iklad.
13. Matlieidesz István, r. kath., Budapest.
14. Osztroska Lajos, ág. ev., Vanyarcz.
15. Spitzer Gyula, izr., Aszód.



16. Stefanik Gyula, ág. ev., Bagh.
17. Stern Miksa, izr., Aszód.
18. Szabó József, ev. ref., Hernád.
19. Szever János, ág. ev., Maglód.
20. Szlabey Károly, ág. ev., Tápió-Szele.
21. Mráz Béla, ág. ev., Tóth-Györk.

Évközben kilépett:

Zsolnay József.

M agántanuló:

Friedmann Vilmos.

IV. osztály.

1. Benczúr Lajos, ág. ev., Gyón.
2. Bródi Zoltán, izr., Tisza-Polgár.
3. Froschner Sándor, izr., Aszód.
4. Glózik István, ág. ev., Maglód.
5. Grezina József, r. kath., Egerbegy.
6. Herczeg Tihamér, izr., Baja.
7. Mayer Pál, ág. ev., Iklad.
8. Obernyik József, ev. ref., Szada.
9. Schreiber Sándor, izr., Vinkovee (Szlavónia).

10. Stibler János, r. kath., Eperjes.
11. Szever Pál, ág. ev., Maglód.
12. Székely Kálmán, r. kath., Atkár.

M agántanuló:

Veszelovszky István.



IX.

Figyelmeztetés a jövő iskolai évre.

1. Az új iskolai év szeptember 1-jén kezdődik. Augusztus 
29. és 31-én tartjuk a javító és felvételi vizsgálatokat. Szeptem
ber első három napján történik a tanulók behatása ,/£~én kez
dődik a rendes tanítás.

2. A gymnasium I. osztályába csak oly fiúk 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 kötele
sek ezenfelül bizonyítványt felmutatni születésűk idejéről 
(keresztlevél), továbbá a másodszor megtörtént himlőoltásról 
(a községi vagy körorvos oltási bizonyítványa).

5. Az új tanuló jelentkezésekor 1 frt beírató díjat fizet az 
igazgatónál, ugyanott fizeti minden tanuló behatásakor 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.

fi. Az alumneumi díjat, 44 frtot, szintén féléves részletek
ben előlegesen (a jelentkezéskor és február 1 -ig) kell az ephorus- 
nál befizetni.

Aszódi gymu. Ért. 3
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7. Az oly tanulót, ki az iskolai év végével alapos ok: l 
fogva vizsgálatot nem tehetett, a tanári kar pótló vizsgálatra 
bocsátja.

8. A mely tanuló kettőnél több tárgyból elégtelen osztályza
tot kapott, tartozik az osztályt ismételni. A ki két tárgyból elég
telen, augusztus 29—30. napján javíthat a felekezeti hatóság 
engedelmével; a ki egy tárgyból elégtelen, javíthat minden elő- 
leges jelentkezés nélkül.

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 szám
tanból 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 
smerik.

Az igazgatóság.










