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I.

Adatok a gymnasium történetéhez
az 1893 -  94. iskolai évről.

Intézetünkben a tanulók felvétele szeptember 
bárom első napján történt s 4-én a rendes előadások 
akadálytalanul megkezdődtek.

A tanítás menetében irányadóul szolgáltak az 
ide vonatkozó állami törvények és szabályrendeletek, 
melyekkel sikerült összeegyeztetni egyetemes tanügyi 
bizottságaink intézkedéseit, annál is inkább, mert lé- 
nyeges külömbségek munkánkat nem nehezítették 
meg. Mindazonáltal sajnos, hogy némely speciális 
viszonyok miatt nem járhattunk el egységes elv szerint.

Bizonyára az országszerte már több év óta nyil
vánuló tanárhiány miatt ez idén is tanárváltozásról 
kell beszámolnunk. Kiss Albert tanártársunk az iglói 
főgymnásiumhoz hivatván, helyébe Fekete István lévai 
tanár urat nyertük meg, ki állomását mindjárt az 
első napokban elfoglalta, s mint rendes tanár nem 
csak a reá eső tantárgyakat tanította lelkiismeretesen, 
hanem kötelességen felül a miiének tanitását is magára 
vállalta; s habár díjtalanul végezte ebbeli teendőit,
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mégis oly buzgalmat fejtett ki, bogy ifjúságunk 
összhangzó énekével a nyilvánosság előtt is felléphetett.

A protestáns vallásoktatással ez idén ismét az 
ev. segédlelkész bízatott m eg; és pedig január végé
ig Zúz Pál lír, az ö eltávozása után, az ujonan 
megválasztott Zsoltiezky Samu tiszt, űr, ki működé- 
sót április hónapban kezdte meg intézetünkben. A 
közbeeső időben a 33 prot. tanulót, a többi tan
tárgy lkat tanitó tanárok részesítették vallásoktatásban.

A tornatanitást a lefolyt isk. évben Dévény 
József és Strompf László tanár urak vállalták 
magukra.

Az iskolai törvényeket nt. Moravcsik Mihály, 
gymn. bizottsági egyli. elnök űr jelenlétében, szep
tember 9-én hirdettük ki.

Intézetünk ünnepeinek sorát az imént említett 
Moravcsik Mihály ev. lelkész űr jubileuma nyitja 
meg, ki Aszódon való működésének 25 ik évforduló- 
ját ünnepelte október 25-én. A nagyérdemű lelkész 
űr élete és működése iskolánk életével és fennállá
sával igen szoros összefüggésben van ; ugyan is azt 
nem csak mint az aszódi ev. egyházközség tulajdonát 
tekintette, nemcsak mint a gymn. egyik elnöke fejtett 
ki a minutiositásig menő figyelmet és gondoskodást: 
hanem mint valódi kulturférfi amaz szellemi és 
anyagi szükségleteiről, a főnkéit szellemű bárók, a 
Podmaniczkyak, hathatós segélyével, eléggé nem mél
tányolható tevékenységgel biztositotta ez ideig való 
fennm áradását.

Ezért ünnepeltünk a jelzett napon s osztoztunk a 
közelről és távolról összesereglett nagy szánni tisz
telők örömében.



Az ünnep előestéjén az ifjúság zeneszó és lam
pionok világa mellett vonult a jubeláns lakására, 
hol Fekete énektanár vezetése mellett üdvözlő és 
hazafias dalokat énekelt, majd Kemény Dezső IV. 
o. t. mondott üdvözlő beszédet. Másnap az ünnepi 
Istentiszteleten voltunk jelen, mely után a tanári tes
tület is tisztelgett a lelkész lírnál, ki ez alkalommal 
igen érzékeny szavakban emlékezett meg a „szívéhez 
nőtt“ intézetről.

A reformátió emlékünnepén részt vettünk az 
ünnepies Istentiszteleten.

Márczius 15-én az ifjúság előtt Simon Géza 
tanár úr tartott hazafias irányú beszédet, a tanulók 
pedig elénekelték a Szózat-ot és a Ilimnusz-t.

Kossuth Lajos nagy hazánkfia halála alkalmá
ból április 3-án iskolai gyászünnepet tartottunk, s 
másnap a gyásztiszteleten vettünk részt.

Május 24-ike Petőfi emlékének volt szentelve. 
(Lásd az V. szakaszt.)

A koronázás évfordulóján, június 8-án tartott 
iskolai ünnepen az igazgató úr fejtegette a nap 
jelentőségét.

A főtan ha! óságtól a következő fontosabb leira
tok érkeztek :

1904 — 1893.. sz. A gymnásium története a mille- 
niumi kiállításra megírandó.

11G1 1893. sz. A felekezeti középiske ák orszá
gos nyugdíj-intézeteinek a tervét küldi s egyben 
nyilatkozatra hív fid a belépésre vonatkozólag.

1523 —1893. sz. Értesít, hogy iskolánkhoz minisz
teri megbizottként ez évben is dr. Homan Ottó kir. 
főigazgató küldetik ki.



881—1894. sz. Ha az izr. tanulók születési 
bizonyítványában kitett személynév nem felel meg' 
az eredeti héber névnek, — a bizonyítványba az utób
bi név ivandó.

704—1894. sz. Közli a nagy szünidő végén ren
dezendő olaszországi tanulmányútra vonatkozó min, 
leiratot.

Á gymnásiumi bizottság 1893. jól 23-án tartott 
gyűlésében, Strompf László tanárt, az önként lemon
dott Dévény József helyébe alumneumi ephorusnak 
választja m eg; nov. 29-én pedig határozatiig ki
mondja, hogy a felekezeti középiskolák, stb. tervezett 
nyugdíjintézetébe intézetünk is belép. A június 23-án 
tartott gyűlés elhatározza, hogy a nagy szünidő 
folyamán a gyron. udvarán rajztermet és könyvtár
helyiséget építtet.

Dr. Hóman Ottó kir. tanácsos, tankerületi kir. 
főigazgató lír, mint miniszteri megbízott, intézetünket 
május 29-én szerencséltette látogatásával; figyelmét 
a szellemiekre és anyagiakra minden irányban kiter
jesztvén, különösen az előbbiekre vonatkozólag meg
elégedését fejezte ki.

Az osztály vizsgálatok jun. 15—töl 23-ig tar
tattak a következő sorrenddel:

junius 15-én az I—IV*. osztály a vallástanból.
„ 16-án a IV. oszt. a magyar,-német- és latin nyelvből
„ „ a III. oszt. a történelemből és földrajzból.
„ 18-án az I. oszt. a magyar- és latin nyelvből;
„ „ a II. oszt. a mennyiségtan- és rajzoló geometriából.
„ 19-én a IV. oszt. a  mennyiségtan- és rajzoló geometriából
„ „ a III. oszt. a  magyar- és latin nyelvből.

20-án az I. oszt. a földrajzból, mennyiségtan- és 
rajzoló geometriából ;

a II. oszt. a magyar- és latin nyelvből és a földrajzból**



június 21 -én a IV.oszt. a természetrajz-földrajz és a történelemből;
,, ,, a III. oszt. a német nyelvből, a mennyiségtan- és

ra j zoló geom etriábél.
,, 22 és 2 3 - fi 11 magánvizsgálatok és torna vizsgálatok.
,, 20-án évzáró ünnep.

Vallási és erkölcsi tekintetben a lefolyt iskolai 
év sem tüntet fel semmit, a mi jogos kívánalmakkal 
ellenkeznék. Minden tanuló rendesen eljárt saját fcle- 
kezete templomába; a protestánsok mindig tanári fel 
ügyelet mellett. Fegyelmi tekintetben kétszer ítélt a 
tanári szék s a megbüntetett tanulók hibáikat is jóvá 
tették, s a rájuk rótt büntetést is kiállották. Egy 
tanuló mint javíthatatlan tanács folytán eltávolitattatott.

A mi egészségi viszonyainkat illeti, most is 
örömmel hangsúlyozzuk hogy Aszód kedvező földraj
zi és klimatikus fekvése miatt járványos betegségnek 
csak hírét- hallottuk, a kisebb és csak szórványosan 
előfordult betegségek aggodalomra nem adtak okot. 
Különben az intézet derék orvosa, dr. Grünberger 
Adolf lír éber figyelemmel és nagy szakismerettel őr
ködött egészségi állapotunk fölött.

Most pedig a hálás köszönet érzelmei között sorol
juk fel azok neveit, kik szegény intézetünk iránti jó
indulataikat kegyes adományokkal is kifejezték :

frt.

1. Aszód város évi segélye..........................  400.—
2. A br. Podmaniczky Géza ő méltósága ál

tal adományozott 5 részvény évi osztalékja 85. —
3. A néli. Prokopiusz Zsigmond űr által ado

mányozott két részvény évi osztaléka . . 28-50
4. Br. Podmaniczky Géza ű r ...................... 200. -
5. Sárkány S á m u e l...........................................5’ —
f>. A pestmegyei ág. h. ev. esperesség . . 100. —
7. Aszódi P. Kör. 10 é. 15 frt-val bizt. ad. 5'6. r. 30.
8. A kis-kőrösi egyházközség adomány i . . 10. —
0. A pilisi ev. e g y h á z .................................. 10.

10. A maglódi ev. e g y h áz ............................. 2' 95O c? %j



11. A tápid-szelei ev. e g y h á z ..........................22- 50
12. A kiirthi ev. e g y h á z ...................................3. —
13. Majthényi I. 10 é. 40 frt-val bizt. adom. 5. r. 40. —
14. Moravcsik M
15. Ben esik J.

20
20

n
n

n
n

11

»
6. r. 20.

ii  ii i i  ii 6- r* JO.
16. Margócsy Gyula bizonytalan időre . . . 1 5 .
17. Dr. Deér Endre 
18 Eisler S. 10 (
19. Sehlesinger FI.
20. Bencsok J.
21. Pérlusz A.
22. Hanover A.

11

11
ii
il

55 75 . . . 12.—
10 frt-1fal bizt. ad. 6. r. 10. —
10 5? 57 55 6. r. 10.—
5 55 75 55 6. r. 5. —
5 55 55 57 6. r. 5. -f-
5 55 77 55 6. r. 5. —
10 frt-val bizt. ad. 6. r. 10. —

55 55 5. 6. r. 20 —
10 55 5* 5. r. 10. —
5 55 „ 1 — 3. r. 15. —

24. A Brlinauer testvérek
25. Huszerl Sándor 5 „
26. Fleiszig Mór 10 „
27. Medgyessy J. bizonytalan időre . . . . 5 .  —
28. Farkas J. 10 évre 2 frt-val bizt. ad. 6. r. 5. —
29. Markbreit Zs. „ 3 „ ,y „ .9 r. 3. —-
30. Haraszty M. inig él é v e n k é n t................. 3 .—
31. .Langfelder László a d o m á n y a ...................... 3. —
32. Feuennánn I. 10 évre 2.50 frt. bizt. ad. 6. r. 2. 50
33. Dr. Griinberger A dolf..............................  5. —
34. Az aszódi ág. h. ev. e g y h á z ................. 280. —-
35. Döghei A. 10 évre 5 frt. bizt. ad. 6 r. 10. —
36. Dobronay G. „ 5 „ „ „ 4.5 r. 10. —
37. Dr. Tegze G y ő ző ......................................  5. —
38. Szegedi Alb. 10 é. 1 frt-val bizt. adT 3 — 6. r. 4 .—-
40, Miéi ina 1st. 51 57 55 1 - 6. r 6. —
41. Kohn Lajos 57 55 55 2 — 5. r. 4. —
42. Braun Em. 5 55 5 57 57 5. r, 5. —
43. Brlil Soma 10 57 5 55 57' 5. r. 5. —
45. Szeitleben L. 5 55 1 57 57 2 - 5. ív 4. —
46. Jungmann D-né. 57 2 57 55 2 — 5. r. 8, -
47. Tánczvigalomból a szertár javára . 32. 30»

Összesen : 1515. 75*
Valamennyien fogadják az intézet hálás köszönetét!.



II.

GYMNASIUMI ELÖLJÁRÓSÁG.

a) Gymnasiumi bizottság.

Elnökök: Báró Podmaniczky Gyula egyh. felit- 
gyelő és Moravcsik Mihály ev. lelkész. Tagok: Báró 
Podmaniczky Géza esperességi felügyelő, dr. Deér 
Endre, Paraszkay János, Majoros Mihály, Haraszthy 
Mihály, Farkas János, Bencsok János gondnok. Strompf 
László ephorus és dr. Nemes Félix igazgató.

h) Tanári testület.

Dévény József, a tanári könyvtár ere sa  ll.-ikoszt. 
főnöke; tanította a II—ik osztályban a magyar és latin 
nyelvet, a IV-ikben a latin nyelvet, a IIL-ikban a rajzoló 
geometriába Il-ikban a szépírást, hetenként 19 órában.

Fekete István, okleveles rendes tanár, az ar- 
chaeologiai gyűjtemény őre s az I oszt. főnöke; taní
totta az 1 osztályban a magyar és latin nyelvet, a 
II 1-ikban a német nyelvet és történelmet, hetenként 19 
órában.

Dr. Nemes D. Félix, okleveles rendes tanár, 
bölcselet doktor; igazgató, a szertárak őre; tanította a 
földrajzot az I — 1 V-ikben a természetrajzot, a IV. osztály
ban ; hetenként 15 órában.
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Simon Géza. értekezlet) jegyző, a III. oszt. fő
nöke, az ifjúsági könyvtár őre és a Petőfi-kör veze
tője; tanította a II. osztályban a r. geometriát, a III— 
ikban a magyar és latin nyelvet, a IV-ben a magyar 
nyelvet és történelmet, az I-ben a szépírást; hetenként 
t8 órában.

Strompf László, alumneumi ephorus. a IV os/.t 
főnöke; tanította az I — IV. osztályban a mennviség- 
tant, az I. és IV-ben a rajzoló geometriát a IV-ben 
a német nyelvet; hetenként 20 órában.

Zsolticzky Samu, evang segédlelkész, tanítot
ta az I — IV. osztályban a vallástant.

Bejáró hitoktatók:

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

Enektanár:

Fekete István r. tanár.

Tornatanitók:

Dévény József és Strompf László r. tanárok

Gymnasiumi orvos:

Dr. Grünberger Adolf t. járásorvos.



m,
As 1893-94. iskolai évben követett tanterv,

I. o sz tá ly .

Osztályfőnök: Fekete István.
Vallástan, heti óraszám 2. Tankönyv: Bereczky 

Sándor: Bibliai történetek. — Végzett anyag: Ó-szövetségi 
történetek. Az első emberek. Ábraliám, Izsák, Jákob és 
József. Mózes. A birák. A királyok. Jób.

Tanitotta: Zsolticzky Samu.
Magyar nyelv, heti óraszám 6. — Tankönyv : dr. Szin- 

nyei József: Iskolai magyar nyelvtan. I. rész Lehr Riedl 
Magyar olvasókönyv. I. kötet. — Végzett anyag: A hangok. 
A mondatok és nemei. A beszéd- és a mondatrészek. Az 
olvasmányok mind olvastattak és elmondattak. Betanulták 
a következő költeményeket: Katonaélet, Katona vagyok 
én- . . . Hadnagy uram. A rab gólya. Anyám tyúkja. 
Szüretünk. Rákosi szántó a török alatt. A párja vesztett 
gerlicze. Két hetenként egy iskolai dolgozat.

Tanította: Fekete István.
Latin nyelv, heti óraszám 6. — Tankönyv: B'artal- 

Malm >si : Latin alaktan. Ugyanők : Latin gyakorlókönyv. 
— Végzett anyag : A névragozás, a melléknevek fokozása, 
a számnevek, a névmások, a cselekvő és szenvedő ige
ragozás. 18 latin ugyanannyi magyar gyakorlat fordítása. 
Hetenként egy iskolai dolgozat. Tanitotta : Fekete István.

Földrajz, heti óraszám 4. — Tankönyv: Brózik-Pasz- 
lavszky, Földrajz, I. rész. Európa. — Tananyag; általános 
földrajzi alapfogalmak ismertetése után a magyar állam éa



Europa többi részeinek földrajza, természeti viszonyai, 
különös tekintettel a térképen való tájékozottság elsajátí
tására, a természetrajzi részletek tárgyalásánál pedig a 
szemléltetésre. Térképrajzolás. Tanította : dr. Names Félix.

Mennyiségtan, heti óraszám 3. —■ Tankönyv : Lutter, 
Közönséges számtan. — Tananyag ; a tízes számrendszer. 
Római számok. A négy alapművelet egész számokkal és 
tizedes törtekkel. A mértékek megismertetése. Többnemü 
számoknak felbontása és visszavezetése. A számok osztható
sága. A legnagyobb közös osztó és a legKissebb közös töb
bes. A közönséges törtekkel való számlálás. Időszámítás.

Rajzoló geometria, heti óraszám 2. — Tankönyv. Fo- 
dor-\Vagner: Rajzoló geometria. — Tananyag:« bevezetés 
a rajzszerek és eszközök használatába. Az egyenes és gör
be vonal. A szög és az iv. Alapműveletek távolságokkal és 
szögekkel. A háromszög, négyszög, sokszög és a kör. Kerü
let- és terület számítás. Osszeillőség, symmetria, hasonlóság 
és egyenlőség. Szerkesztések. Sikdiszitményi rajzok készí
tése. Tanította : Strompf László.

Szépírás, héti óraszám 1. Tanította í Simon Géza.
Testgyakorlás. Heti óraszám 2. — Az őszi és tavaszi 

hónapokban csapat- és menetgyakorlatok a nyári tornatéren, 
a szertornázást mind a négy osztály gyakorolta, lígy a 
nyári tornatéren, mind a téli tornacsarnokban.

Dévény József.Tanították: Strompf László.
Ének, heti óraszám 3. — egy órában elmélet kotta 

tanulás, két órában négyes hangra írott darabok betanítása.
Tanította: Fekete István~ 

II. o sz tá ly .
Osztályfőnök: Dévény József.

Vallástan, heti óraszám 2. — Tankönyv: Bereczki: 
Bibliai történetek. — Tananyag: Jézus élete tanítása. A 
keresztény egyház megalapítása és az első üldözés. Olvas
tatott a négy evangélista. Tanította : Zsolticzky Samu.

Magyar nyelv. Heti óraszám 5. Tankönyv: Szinnyei: 
Iskolai magyar nyelvtan. II. rész. Lekr-Riedl: Magyar



olvasókönyv. II. köt. Végzett anyag: A rágós és a név* 
utós határozók. Az összetett mondatok. A mellérendelés és 
az alárendelés. Az egyenes és a függő beszéd. Az össze
vont és a rövidített mondatok. A többszörösen Összetett 
mondatok. Az olvasókönyv olvasmányainak értelmes olva
sása és elmondása. Elemzés. Betanulták a következő költe
ményeket- A Tisza. Salamon. A lengyel anya. A zarándok. 
A betyár. A puszta télen. A jó öreg kocsmáros. Két heten
ként egy iskolai dolgozat. Tanította: Déocny József.

Latin nyelv. Heti óraszám 6. Tankönyv: Bartal-Mal- 
mosi: Latin alaktan és Latin gyakorlókönyv. Végzett 
anyag: Az 1. oszt. nyelvtani anyagának ismétlése és kiegé
szítése, Körülírt igeragozás. Tőváltoztató és hiányos igék. 
Az igék perf. és sup. csopotrositása az imperf. tő végzete 
szerint. Kötőszók. Szóképzés. Acc. cum. inf. és abl. abs. 
szerkezetek. Synonym szók. Az olvasókönyvből az I. rész 
19—38. és a II. rész 1—34. latin és ugyanannyi magyar 
gyakorlatának fordítása. Hetenként egy iskolai dolgozat.

Tanította: Dévény József. 
Földrajz, heti óraszám 4. —• Tankönyv: Brózik-Pasz- 

lavszky: Földrajz, II. rész. Ázsia, Afrika, Amerika és 
Ausztrália. — Tananyag: az előbb emlitett világrészek 
földrajza, különös tekintettel a természetrajzi részletek 
szemléltető tárgyalására. Térképrajzolás.

Tanitotta: dr. Nemes Félix. 
Mennyiségtan, heti óraszám 4. — Tankönyv: Lutter : 

Közönséges számtan. — Tananyag: Az I. osztálybeli tana
nyag teljes ismétlése után számolási rövidítések és rövidített 
számtani műveletek korlátolt pontossággal. Egyszerű arány és 
aránylat. Egyszerű hármasszabály. Vonalmódszer. Olasz gya
korlat. Százalékszámolás és alkalmazása.

Tanitotta: Strompf László 
Rajzoló geometria, heti óraszám 2. Tankönyv: Fodor- 

W agner: Rajzoló stereomctria. — Tananyag: Az egyenes 
és a sik térbeli s kölcsönös helyzete ; a lapszög és a test
szög. A szögletes és gömbölyű testek leírása s ábrázolása 
axonometria alapján. A felszín és a térfogat kiszámítása.
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Hasonló összeillő, egyenlő és symmetrikus testek. A tár
gyalt testeknek táblapapirból való előkészítése. Szerkesz
tések. Sikdiszitményi rajz. Tanította: Simon Géza.

Szépírás. Heti óraszám 1. Vajda Pál német szépirási 
mintái szerint. Tanította: Dévény József.

Szabadkézi rajz. Heti óraszám 3. Végzett anyag: G-eo- 
metriaí testek, sík és domború díszítmények, stilizált leve
lek, virágok és gyümölcsök, tájképek mintalapok után iró- 
ónnal, tussal, vagy festékkel. Részt vett 19 kezdő és 11 
baladtí. Tanította : Dévény József.

Testgyakorlás, mint az I. osztályban.
Ének, mint az I. osztályban.

III. Osztály.
Osztályfőnök: Sünön Géza.

Vallástan, heti óraszám 2. — Tankönyv: Raab Károly. 
Keresztény egyház rövid története. — Tananyag: A keresz- 
tyénség története a hitjavitásig. Luther élete, Zwingli 
Ulrich és Kálvin János. A reformatio Európa országaiban. 
A hitjavitás Magyarországban. Tanította -.Zsolticzky Samu.

Magyar nyelv, heti óraszám 3. — Tankönyv: Szinnyei 
J. Rendszeres magyar nyelvtan, Lehr-Riedl: Magyar olva
sókönyv III. köt. Tanayag: Rendszeres magyar nyelvtan: 
hangtan, szótan, mondattan. Olvasmányok: A bölcs dervis. 
Világos vára. A körtefa. A fejedelem buzogánya. Fegyver- 
neki puszta. Beczkó vára. A befagyott Ralaton. A pereg
rinus. Az első magyar komikus. Körösi Csorna Sándor. A 
magyar nép rokonai. Nagy Lajos és a nápolyi hadjárat. 
Hunyady János. Mátyás király. Vitéz János. A következő 
költemények emlékelve: Szülőföldemen. A hamis tanú.
Családi kör. Pató Pál ur. Kéthetenként egy írásbeli dolgozat.

Tanította: Sin.o i Géza.
Német nyelv, heti óraszám 4. — Tankönyv: Felsmann 

József. — Német nyelvtan. Olvasókönyv; Felsmann. Deut
sches Lesebuch I. r. — Tananyag: Hangtan és alaktan és 
az igeragozás. Olvasmányok; Der gehörnte Siegfried, 11. f 
és több mese. Következő költemények emlékelve: Mein



Vaterland. Wind und Sonne. Die Frösche. Gott grüsse 
dich. Morgenlied. Abendlied és der gute Kamerad. Kéthe
tenként egy iskolai dolgozat.

Tanította: Fekete István.
Latin nyelv, heti óraszám 6. — Tankönyv: Bartal-Mal- 

mosi: Latin gyakorlókönyv a mondattanhoz. U. ők: Latin 
olvasókönyv. — Végzett anyag: Az egyszerű és összevont 
mondat. A mondatrészek. Az alany és az állítmány, a tárgy és 
a határozó, a  gyakorlókönyvből az I —XI. és az 1—36. feje
zetet fordították magyarról latinra,az olvasókönyvből pedig a 
következő részeket latinról magyarra : A római köztársaság 
kezdete. Háború Porsennával. Mucins Scaevola. Háború a lati
nokkal. (Liv. H. 1—21.) Leo senex, aper, taurus et asinus. 
liana rupta et bos. Ranae metuentes taurorum proelia. Ci
cada et noetua. Homo et colubra. (Phaedrus meséiből.) A 
római köztársaság kezdetének 1—7. fejezete és Phaedrus 
meséi be is taníttattak. Latinos kifejezések. Hetenként egy 
iskolai dolgozat. Tanította: Dévény József.

Történetem, heti óraszám 3. — Tankönyv: Baráti és 
Csánky „Magyarország története.“ — Tananyag: A ma
gyar nemzet történelme az 1867-iki kiegyezésig, különös 
tekintettel a műveltség fejlődésére. A magyar állam jele
nének rövid áttekintése. Tanította: Fekete István.

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

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

Közönséges számtan. — Tananyag: A 11. oszt, tananyagá
nak teljes ismétlése után az összetett aránylat és összetett 
hármas szabály. Kamat- és határidő-számolás. Lerovat és 
helybeli váltók leszámolása. Egyszerű és összetett arányok 
osztás. Az elegyitési és a lánczszabály. A legnevezetesebb 
m é r t é k e k  és pénznemek. Tanította: Strompf László.

Rajzolt> geometria. Heti óraszám 2. Tankönyv: Fodor- 
Wagner: Constructiv planimetria. Végzett anyag: A távol-

— 15 —
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ság és a szög felmérése s ábrázolása. Alapműveletek távol
ságokkal és szögekkel. A háromszög, a négyszög és a sok
szög felmérése. A felmért idomok ábrázolása. A háromszög) 
a négyszög és a sokszög fajai s tulajdonságaik. Merőlege
sek és egyenlőközűek szerkesztése. Hasonlóság, egyenlőség, 
összeiHőség és symmetria. Helyszín-rajzolás. A kör. Nivellá- 
zzás. Szerkesztések. Tanította: Dévény József,

Testgyakorlás, mint az I. osztályban.
Ének’ mint az I, osztályban,

IV . O sz tá ly .

Osztályfőnök Strompf László.

Vallástan, heti óraszám 2. — Tankönyv: Bereczky 
Sándor „Keresztény hittan és erkölcstan.“ — Tananyag : 
A keresztény vallástan hittani és erkölcstani része.

Tanította : Zsoltíczky Samu.
Magyar nyelv, heti óraszám 3. — A stíl grammatikai 

sajátságai. A stil világossága, szabatossága és magyarossága. 
A stil phoetikai sajátságai, a szavak és kifejezések jóhang. 
zása, végül a stil aesthetikai sajátságai. Az érzelem és 
képzelem nyilatkozási formái. Olvasmányul szolgált főképen 
Arany János „Toldi“-ja. I—iV-ének, Vörösmarti „Zalán 
futásából“ a bevezető rész : Tompa „Erdei lak“, stb. KéO 
hetenként egy iskolai dolgozat. Kézi könyvül szolgált Dengi 
János dr. „Magyar stilisztikája“ és „Olvasmányok a ma
gyar stilisztikákoz“czimii olvasókönyve és Lehr Albert, 
Arany János „Toldi“-ja. Tanította: Simon Géza.

Német nyelv. Heti óraszám 3. Tankönyv: Flesmann: 
Német nyelvtan és Deutsches Lesebuch II. Th. — Tananyag : 
az alaktan folytatása, főkép az igeragozás s az egész alak
tan ismétlése. A szóképzés és szóösszetétel röviden érintve. 
A szórend és mondattan az olvasmány alapján. Olvasmányok. 
„Siegfried bei den Schmieden“ „Siegfrieg bringt den Schmie
den einen Auerochsen“ „Siegfried kämpft mit dem Lindwur
me und badet sich in dessen Blute“ „Siegfried besiegt den 
Kiesen Kuperan.“ „Der Wolf und der Kranich.“ KÖltemé-



Uyek; „Der Fischer“ „Die Einkehr,, „Das Gewitter“ Schwert 
und Pfhier“ „Der Ochs und der Esel“ „Die Heinlzemänn 
dien“, Ezek mind emlékelve és elemezve. Kéthetenként is
kolai írásbeli dolgozat. Tanított: Strómpf László.

Latin nyelv. Heti óraszám 5. Tankönyv; Bartal-Mal- 
mosi: Latin gyakorlókönyve a mondattanhoz és Latin olva
sókönyve. Végzett anyag: Jelző és értelmező. Alárendelt és 
mellérendelt mondatok. Az idők és a módok használata. A 
kötőszók alkalmazása. Oratio obliqua. Fordítottak: a gya
korlókönyvből 38—71. fej. magyarról latinra. Az olvasó
könyvből Livius nyomán: C. Március Coriolanus; Lex agra
ria; Fabii; Volero Publilius: Appius Claudius II. ez. dara
bokat és Ovidius: Terminalia és Palilia ez. költeményeit. 
E két utolsót be is tanulták. Latinos kifejezések. Prosodia, 
Verstan. Hetenként egy iskolai dolgozat.

Tanította: Dévény József.
Történelem, heti óraszám 3. — Tankönyv; Varga 0. 

Világtörténet: I. r. A keleti népek és pedig az egyiptomiak, 
babyloniak, zsidók, phoinikiak, ascyrok, médek és perzsák 
történelme műveltsége, vallása. A görögök belső és külső 
háborúinak, Athén és Sparta versengésének Fülöp és N. 
Sándor korának, a törvényhozás, vallás, családi élet, foglal
kozás stb. részletes tárgyalása után arómaiaK története a 
Gráchusoig. Vallásuk és törvényeik.

Tanította: Simon Géza.
Földrajz, heti órassám 3. — Tankönyv: Scholtz Al

bert, Földrajz, IV. rész. az osztrák-magyar mouarbhia. —■ 
Tananyag: a magyar birodalom fizikai, poldari és politikai 
földrajza. Ausztria földrajza s az osztrák-magyar monarchia 
politihai viszonyai. Térképrajzolás.

Tanította: dr. Nemes Félix.
Természetrajz, áeti óraszám 3, — Tankönyv: Sztáré* 

nyi H. Ásványtan. — Tananyag: a jelentékenyebb ásvá
nyok chemiai és fizikai tulajdonságai. A sók és savak. 
Megfelelő ásványokon a kristályrendszeock ismertetése. A 
viz chemiai és mechanikai működése. A  vulkanizmus. Egy*
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szerű és Összetett közetek demostrálva. Szerves vogyiilotek. 
Geológiai korszakok, a jellemzőbb kövületek bemutatása. 
Geológiai kirándulás Csővár vidékére.

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

Algebra, I. rész. — Tananyag: Összevonás; összeadás és 
kivonás, algcrai egész mennyiséggel. A sokszorozás. kiter
jesztve a két- és háromágúnk négysete és köbére. Osztás 
és ennek kapcsán a geometriai haladv. össegezési képlete; 
Alapműveletek törtszámokoal. Elsőfokú, egy ismeretlennel 
biró egyenletek s idn vágó tárgyi feladatok.

Tanította : Strompf László, 
Rajzoló geometria, heti óraszám 2. — Tankönyv: Fodor- 

Wagner, Construciv planimetria. — Tananzag: ellipsis, 
hyperbola és parabola. Sík és téridőinek projectiói egy és 
két síkon, Modern házak tervei és a különféle épitőstilusók 
ismertetése. Szrkeszsések. Tanította: Dévény József. 

Testgyakorlás, mint az I. osztályban.
Ének, mint az I. osztályban.



Vi.

A tanszerek gyarapodása.
a) Tanári könyvtár.

A tanári könyvtár az 1S93 — 94. isk. évben a követ
kező művekkel gyarapodott:

Vétel u tjá n :  Lanciani, A régi Róma, 1 k. — Fau
ler, A magyar nemzet történeté 1301-ig, 2 k. — Chtrbulies, 
Művészet és természet, 1 k. — Szabó, Előadások a geológia 
köréből, 1 k. — Herman, Az északi madárbegyek tájáról, 
1 k. — Nyelvemléktár, IX. — XIV. k. — Arany, Aristo
phanes vigjátékai, III. k. — Somogyi, Magyar határozók, 
I. k. 2-ik fele. — Budenz, Az ugor nyelvek összehasonlító 
alaktana, 3. fűz. — Berzsenyi munkái, 1 k. — Filozófia 
Írók tára, VIII. — XI. k. — Alighieri, A pokol, 1 k. — 
Peschei, Physische Erdkunde, 2 k. — Fait, Die Eigenschaf
ten der Materie, I k .  — Ziegler, Das alte Rom, 1 k. —■ 
Taciti opera 2 k. — Terentii comoediae, 1 k.' -— Plauti 
comoediae, 2 k. — Caesaris commentárii, 1 k. —• Catullii 
Tibulli, Propertii carmina, 1 k. — Vergilii, Bucolica, A 
Georgica, 1 k. — Díwid, T. Livii libri, XXVI. — XXX. 
1 k. — BergJc, Aristophanis comoediae, II. k. — Porzsolt, 
A tornázás kézikönyve, l k .  — Kelen, A testgyakorlat ké
zikönyve, 1 k. — Beöthy, A magyar irodalom története, 
9. — 30. fűz. — Szinnyei, Magyar tájszótár, 10 füzet. —• 
Mathemat- és physikai lapok I. évf. — Magyar nyelvőr 1 
évf. — Irodalomtörténeti közlemények, 1 évf. — Egyet, 
philológiai közlöny, 1 évf. — Földrajzi közlemények, 1 évf 
—- Természettud. közlöny, a pótfüzetekkel., 1 évf. — Ma



gyár paedagógia, 1 évf. — Orsz. kozépisk. tanáregyesületi 
közlöny, 1 évf. •— Evang. egyliáz és iskola, 1 évf. -— 
Nemzeti iskola, fél évf.

A já n d é k  u t já n :  A magy. Tud. Akadémia Értesítő
je, 1 k. — Bessenyei Lászlónk, (Hegvessi Lujza) úrhölgy
től : — tíessenyi György, A bihari remete. Holmi. 1 k. — 
May érné, (Procopius Ilona) urhölgytöl : Sárosy G-y. költe
ményei. 1 k. — Tompa, Népregék, népmondák, 1 k. —■ 
Erdélyi. Népdalok és mondák. 1 k. — Samarjay, költemé
nyei, 1 k. — Sztan r si cs M. Nyelvészet, 1 k. — Schillers. 
Gedichte, 3 k. — 1. v. Z. Gedichte, 1 k. — Iiicard, A Ma- 
zeres, Les trois quartirs, 1 k. — Hosstrup, Literar, Blotter 
•der Börzen-Halle, 4 k. — Wrisse, Kleine lyrische Gedich
te, 1 k. — Bernolah, Schlowakische Grammatik, 1 k. — 
Oroszi, A buzanövény egyéni életéről, 1 k. — Schoedler, 
Das Buch der Natur, 1 k. — Kocsy, Földmivelés, 1 k. — 
Gáti, A természet históriája, 1 k. — Boussingault, Econo
mic rurale, I. k. — Engel, Geschicte des ungarischen Reich, 
7 k. — Hermes, Geschichte der letzten 25 Jahre, 2 k. — 
Csaplovics, Synopsis legum de annis 1836. et 1848. 1 k. — 
Virczsil, Jus natureal privatum, 3 k. — Lohe, Katechismus 
der Musik, 1 k. — Gazdasági Egyesület, Rétfüvek és takar
mánynövények, 1 k, — BroeTchaus, Alig. deutsche Real-En- 
cyclopaedie, 10 k. — lanzy, Természettan az alkalmazott 
matkesissel, 2 k. — Einberg er, Geschichte des Evangeíizmus 
in Ungarn, 1 k. —■ Eornasari-Verce, Cours de la langue 
Italienne, 1 k. — Bérczy, Vadászmüszótár, l k .  — Vadász 
és versenylap. 186S. 1 k. — The British Museum. 2 k. — 
Korabinslcy, Geogr. hist, und produkt. Lexikon von Ungarn, 
1 k. — Gaal, Szőlő-mivel és, 1 k. — Trattner, Iler Eisgang 
u. die Ueberschmemmung der Donau in Ungarn. 1837. 1 k. 
— Körülbelül 30 alkalmi és egyéb irat.

E szerint a tanári könyvtár az idén az Értesítőkön kí
vül 101 müvei gyarapodott, 104 kötetben és 63 füzetben, 
igy a jelenlegi állomány: 915 mü, 1615 kötetben és 101 
füzetben.
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b) Ifjúsági könyvtár.
Az ifjúsági könyvtár a lefolyt évben a kővetkező 

munkákkal szaporodott:
Vétel u tjá n : Cserép József: Római régiségek. — 

Church Alfréd: Római élet Ciceró korában; ford. S/.ilasi. — 
Paszlavszky József: Életképek az állatvilágból. — Jéadó 
Vilmos: Magyar répmondák. — Roth R. : Stanley utazásai 
a fekete földrészen.— Grimm A. S. : Regék a görög és 
római őskorbó1. — Bert P .: Utazások és vadászkalandok.

A jándékozás u tjá n :  Lampel Robert könyvkereskedés: 
„Húsvéti tojások-4, irta Molnár Viktor. — Dereka* József 
I. oszt. tanulótól: „Kossuth Lajos élete és pályája“ irta 
Áldor J. — Hornyánszhy Aladár I. oszt. tanulótól Jancsó 
Benedek „Szavalókönyve“ és Jáhn Győző I. oszt. tanulótól; 
„A könnyelműség következményei“ irta Hoffmann.

Az összes gyarapodás értéke 16 frt.

c) Érem- és régiségtár.
Az éremtár a következő aj á mb'kok kai szaporodott: 

Steiner Ármin úr adott 1 drb. Jókai érmét. Straub Vilmos 
úr 1 drb. 1560-beli és 1 drb. Mária Therézia korabeli 
pénzt. Grün Lipót úr 1 drb. Mária Therézia korabeli pénzt. 
Virághalmi Géza úr 1 drb. 1588-as 1 drb. löll-beli er
délyi pénzt. Csapp János úr 1 drb. 1807-beli osztrák pénzt. 
Simon Géza úr 1 drb. lombard pénzt. Kemény Dezső IV. 
o. t. lő drb. külömböző korbeli török, osztrák, görög, ma
gyar, franczi porosz és holland pénzt. Szilárd Zoltán III. 
o. t. 1 drb. 1761-beli osztr. pénzt. Szuhovszky János 111.
0. t. 1 drb. 1893-beli orosz pénzt. Haeker Ödön III. o. t. 1 
drb. 1715-belí osztr. pénzt. Spitzer Endre 1 drb. 1812 beli 
osztr. pénzt. Horváth Ferencz III. o. t. 1 drb. 1761-beli 
polturát. Moravcsik Tibor II. o. t. 1 drb. Mária Therézia 
korabeli pénzt. Schwarz Ede II. o. t. 1 drb. porosz pénzt. 
Stefanovich Aladár I. ó. t. 14 drb. különböző korbeli svaj- 
czi, olasz, franezia, porosz, orosz, római pénzt. Zárda Gyula
1. o. t. 1 drb, 1763-beli polturát. Konyári Miklós III. o. t.
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í  (Irli. Kossuth 5 frtos bankjegyet. Kreutz Béla I. o. t. 1' 
drb. 1780-beli pénzt.

A régiségek gyűjteményét Hirling Géza IY. o. t. és, 
Fekete Károly I. o. t. szaporították több kelta cserép
edénynyel.

d) A geometriai és szabadkézi rajz szertárának; 
gyarapodása.

A jándék u tjá n :  Hirling G. és Kövér K. IV. o. ta
nulók 2—2 drb. Moravosik T. II. o. tanuló 5 drb. és Fei
ner Gy. I. o. tanuló 3 drb. szabadkézi rajzmintát ajándé
koztak. Ez évi gyarapodás 12 drb. szabadkézi rajzminta.

Az ajándékozók fogadják az intézet bálás köszönetét I;
*

A természetrajzi, természettani. földrajz-történelmi 
szertárak az idén nem szaporodtak,



V.

Petőfi-kör.
A kör célja: kisebb leírások, elbeszélések, mesék 

kidolgozása által minél inkább megismerkedni a jó 
magyar stil kellékeivel, könnyebb költemények elszava- 
lása által pedig előadásbeli ügyességet szerezni. Ezen 
célnak igyekezett megfelelni a kör ez évben is és az 
eredményről beszámolt a május hó 24-én tartott 
„Petőfi ünnepen,“ melyet az Aszódon felállítandó 
Petőfi mellszobor-alap javára rendezett a következő 
műsorral:

1. Elnöki megnyitó.
2 „Napkelet“ Mazurka Zs. E. Előadta a gvmn. 

énekkar.
3 Szava'at, tartotta Kemény Dezső IV. oszt. tanuló.
4 „Tréfás dal“ Bartalustól. Előadta az énekkar
5. „Hallgassunk szülőink szavára.“ Elbeszélés 

irta és felolvasta Schweitzer Iván IV. oszt. tanuló-
6. Népdalok. Előadta az énekkar.
7. „Rachel siralma,, Arany Jánostól, szavalta 

Spitzer Endre III. oszt. tanuló.
8. Induló. Előadta az énekkar.
9. Jutalmak kiosztása.
Jutalmat nyert szavalatáért Spitzer Endre III oszt.
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tan. (5 írt.) és Kemény Dezső IV. oszt. tan. (3 írt.) 
Styl dolgozatért Schweitzer Iván IV oszt. tan. (5 írt.) 

A Petőfi mellszobor javára begy ült ekkor 10 frt-

VI.

ALUMNEUM.

Áz 1893— 94. isk. évben alumneumuükba feleke
zeti különbség nélkül 16 tanuló nyert ebédet és va
cs órát, ezek közül volt 1 ingyenes és két félingyenes,, 
kettő pedig évközben kimaradt; 4 vidékről bejárót 
ebéddel láttunk el. A növendékek naponként 2 tál 
ételből (húsleves és főzelék főtt hússal) álló ebédet 
és 1 tál ételből (főzelék) álló vacsorát kaptak. Az 
évi dij ebédért és vacsoráért 44 ír t ; a havi dij ebé
dért 2 frt 60 kr.

Az alumneum számára adakozás utján befolyt í
1. ) Pénzben, suplicatióból: 299 frt 48 kr.
2. ) Terményekben- Horváth Ferencz úr 150 fej. 

káposztát, Matheidesz Sándor úr 120 drb. péksüte
ményt adományoztak. Báró Podmaniczky Ilona O 
méltósága a majális napján, nagytiszteletű Moravcsik 
Mihály lelkész úr pedig a nevenapján vendégelte 
meg az alumnistákat.

Fogadják a nemeskeblű adományozók hálá» 
köszönetünket!



Jutalmak és ösztöndíjak.
1. A Csernyánszky-féle ösztöndíjra a tanári tes

tület Bartos Pál I. Szuchovszky János III. és Stiglincz 
János IV. o. tanulókat ajánlotta.

2. A Petőfi- alap pályadijait az V. szakaszban 
ismertetjük

3. A Petőfi- Podmaniczky-alapból Boldis István 
j. o. t. 12 írt, Micsinay Lajos és Straub Gyula II. o. 
tanulók G — 6 frtnyi ösztöndíjban részesültek.

4. A Masznyik-féle 10 fitos ösztöndíjat Konyáry 
Miklós III. o. t. nyerte el.

5. A Füldvárv-féle 5 fitos ösztöndíjat Rákóezy 
Ferencz III. o. t. kapta.

G. Az aszód-vidéki tanítói kar 8 fitos ösztöndíja 
Margóesy Emil I. o. tanulónak ítéltetett oda.

7. A június 19-én tartott tornaverseny alkalmá_ 
ból a következők nyertek: a nyújtón való ügyes
ségért Forschner István I. o. t. 1 fit. és Weiszkopt 
Gusztáv IV o. t. 1 korona — ; mászásért Wimmert 
Viktor 1 fit. a korláton való ügyességért Schveitzer 
Iván IV. o. t, 1 fit és Veisz Dezső I. o. t. ugrásért 
1 korona jutalomban részesültek.

8. A szabadkézi rajzban kitűntek : Stirnátb 
Károly IV. o. t. haladó, Nagy Lajos II. o. t. és. Pol- 
ncr Gyula I. o. t. kezdők, kik a Dévény József 
tanár úr részéről 1 —1 fit. jutalmat nyertek.



‘ A TANULÓK ÖSSZES SZÁMA.

VIII,

a) Osztályonként.

O s z t á l y I. 11. in . IV.
tössze

sen
Egész év folyamán fölvétetett 39 2B 26 17 107
Vizsgálatot t e t t ..................... 36 25 24 102
Megvizsgált ismétlő volt . . . 3 1 1

3 7

b) Vallás szerint.*

Ág. hitv. evang...................... 7 8 7 3 25
Evang. ref. ........................... 3 3 1 1 8 :
Rom. katli................................ 13 3 9 9 34
Iz ra e lita ................................. 13 11 7 4 35

c) Anyanyelv szerint.

M agyar.................................... 36 24 23 17 100
T ó t ......................................... 1 1 2

d) Nyelvismeret szerint

4-3 csupán magyarul . . . . . . 2,9 20 19 15 82
magyarul és németül . .. . 2 4 2 8

© magyarul és tó tu l ........... 6 1 3 2 12
CQ Összesen 36 25 24 17 102

* EziíM; ~t-  és a következő adatok csak a vizsgálatot tett nyilvános, 
és magántanulókra vonatkoznak. Évközben eltávozott: 5.
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c) Életkor szerint.

A tanulók életkora az iskolai év végén

Osztály
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Össze-

életévét betöltötte s«n

I. 13 7 7 8 1 ' — —■ 36
II. ____- 6 6 9 4 — — 25

m . — — 1 13 5 4 i 24
IV. — — — — 5 11 i 17

I—IV. 13 13 14 30 15 15 2 102

f) Előmenetel szerint.

A rendes tantárgyakat véve

é s  p e d ig I- II, 111. IV.
összesen

o s z t á l y b a n

Minden tantárgyból jeles 2 — 3 1 6
Minden tantárgyból jó . . 7 7 3 2 19
Minden tantárgyból elégséges 17 15 12 10, 54
Egy tantárgyból elégtelen 2 2 4 2 10
Két tantárgyból elégtelen 3 1 2 — 6
Több tantárgyból elégtelen 5 — — 2 7

Összesen . 26 1 25 24 17 102

g) N évszerin ti
( Vallásuk s szülőhelyük feltüntetésével.)

I. osztály.
1. Bartos Pál, r. kath., Mernie.
2. Berger Lajos, izr., S .-Tarján.
3. Boldis István, ág-, ev., Aszód.
4. Derekas József, ev. re f , II.-Györki
5. Fazekas István, r. kath.., Úri.
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6. Fekete Károly, ev.ref.. M.-Keresztes.
7. Fischer Mátyás, izr., Dévaványa.
8. Forschner István, izr., Aszód.
9. Grun Imre, izr., Aszód.

10. Hartmann Béla, r. kath.. Losoncz.
11. Hornyánszky Aladár, r. k., Keszeg.
12. Jáhn Győző, r. katli., Hatvan.
13. Kaufmann Ernő, r. katli., Aszód.
14. Kemény Imre, ág. ev., Bénye.
15. Konkoly Kázmér, ev. ref., Békés.
16. Kossuth Lajos, ág. ev., T.-Ságh.
17. Kreitz Béla. r. kath. Budapest.
18. Kubányi Béla, r. katli., Mácsa.
19. Leitersdorfer Mór, izr., Túra.
20. Margóesy Emil, ág. ev.. Aszód.
21. Miksa Lajos, r. katli., Versegh.
22. Polner Gyula, ág. ev., Zsámbok.
23. Reiner Dávid, izr., Tóth-Györk.
24. Richter Jószef, r. katli., Zsidó.
25. Spitzer Arthur, izr., Gödöllő.
26. Stefanovich Aladár, ág. ev.. Gyón.
27. Szerencsés Ferencz, r. kath. Mende.
28. Tér István, r. kath., Isaszegh.
29. Torma János, r. katli., Horth.
30. Wahl Imre, izr., Jász-Kisér.
31. Weisz Dezső, izr., Szt.-Jakab.
32. Weisz Jenő, izr., Bagli.
33. Weisz Mór, izr., Váraszó.
34. Zárda Gyula. r. kath., Kartal.

Magántanulók:
Baranyai János, Kiss Elemér. 

Évközben kimaradtak :
Biegler Márton,
Bindf'eld Aladár.
Xa<rv Zoltán.O J



II. osztály.
1. Adler Oszkár, izr., Gödöllő.
2. Batta Péter, r. kath., Gödöllő.
8. Bauer Jenő, izr. Valkó.
4 . Brankovich György, ev. ref., Iklad.
5. Földváry László, ev. ref., D.-Pataj*
6. Francsik Géza, r. k. Babathi puszta*
7. Hevesi Árpád, izr. Nagy-Bátony.
8. Hirschler László, izr,, Versegh.
9. Hirtenstein Dávid-, izr.. Budapest.

10. Ivanovies Győző, ág. ev. Budapest*
11. Kaudl Márkusz, izr., Iklad.
12. Ivmetty János, ág. ev., Domony.
13. Krenkó Jószef, ág* ev. Aszód.
14. Laczkovich Imre r. kath. Hévíz.
15. Markbreit Armin, izr., Aszód.
16. Melezer Dezső, ág. ev., Ácsa.
17. Micsinay Lajos, ág. ev., Zsidó.
18. Moravcsik Tibor. ág. ev., Szarvas*
19. Nagy Lajos, ev. ref., Gy.-Pata.
20. Schlesinger Gyula, izr., Aszód.
21. Schreiber Isidor, izr., Aszód.
22. Schwartz Ede, izr., Kartal.
23. Straub Gyula, ág. ev., Aszód.
24. Straub Vilmos, ág. ev., Aszód.
25. Weisz Ferencz, izr. Aszód.

III. osztály.

1. Angyal József, r. kath. Jászberény1
2. Bartók Bálint, r. kath. N.-Tálya.
3. Bolmnka Lajos, ág. ev. Domony.
4. Dobrovitz Antal, r. kath. P-Egerszeg.
5. Fischmann József, izr. Túra.
6. Gansl Andor, izr. Puszta-Szarvas.
7. Geiger László, r. k., Hatvan.
8 . Gerő Gyula, ág. ev., Iiényel.



'9. ] Tacker Ödön, izr, Aszód.
10. Horváth Ferencz, r. katli., Túra.
11. Huth Ferencz izr, Budapest.
12. Jeszenszky Fér. ág. ev., V.-Hartyán.
13. Juhász Pál. r. kath;, Aszód.
14. Kaufmann Gyula, r. katli., Aszód,
15. Kirchknopf Zoltán, ;íg. ey., Bpest
16. K ontra Sándor, ev. reí., Ocsa.
17. Konyári Miklós, ág. ev., Domony.
18. Lengyel Jenő izr. Hatvan.
19. Rákóczy Ferencz, ág. ev., Csány.
20. Spitzer Endre, izr.. Aszód.
21. Szilárd Zoltán, ág, ev., Felső-Szeli.
22. Szinberger Ernő, izr., Aszód.
23. Szita Istvá", r  katli., Héhalom.
24. Szuchovszky János, ág. ev., Aszódj

Évközben ) Smelko Pál.
kilépett:  ̂ Stefanik Elemér.

IV. osztály.
1. Deutsch Ödön izr., Erdő-Kiirth.
2. Fischer Antal, izr., Dévaványa.
3. Fischer József, izr., Dévaványa.
4. Gergely Mihály r. katli., Bagh.
5. Ilirli 'g Géza, r. kath., Hatvan.
6. Kemény Dezső, ág. ev., Bénye.
7. Kövér Kálmán, r, kath  , Kende.
8. Kupcsek Ede» ág. ev., Iklad.
9. Murányi Miklós, r. katli., N.Kartah

10. Nagy Ferecz r. kath., Ajnácskő.
11. Stiglincz János, ág.ev., Szada.
12. Stirnáth Károly, r. katli., Aszód.
13. Schweitzer Iván, izr., Kóka.
14. Váradi Barnabás, r. kath., Gödöllő»
15. Welser Kornél, r. kath., Pencz.
16. Wimmert Viktor, r. katli., Pécs.
17. Weiszkopf Gusz. r. kath», Becske,
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F I G Y E L M E Z T E T É S  A J Ö V Ő  I S K O L A I  ÉVIIÉ.

1. Az új ixlcolai év szeptember 1-jén kezdődik. Augusztus 
29—-31-én tartjuk a, javító és felvételi vizsgálatokat. Szeptember 
első három napján történik a tanulók beirat éisa, 4-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 bizonyítvány nyal tudják igazolni. Ilyen
nek hiányában a fölvételi vizsgálatot tartoznak tenni, a melyért 
dij nem jár.

3. A gymnasium felsőbb osztályaiba való fölvételre leg
alább elégséges bizonyitvámy kell,; ha azonban a bizonyítvány 
gymnasiunii tantervűnk követelményeinek meg nem felel, a 
tanuló szintén díjtalan fölvételi vizsgálatot köteles kiáltani.

4. Fölvételre a tanuló szülei, gyámja, vagy ezek meg
bízottjai kíséretében személyesen tartozik az igazgatónál jelent
kezni s ez alkalommal e megelőző évbeli tan u lm án yáró l 
szóló iskolai bizonyítványt felmutatni. A más tanintézetből jövő 
tanulók kötelesek ezenfelül bizonyítványt felmutatni születésük 
idejéről (keresztlevél), továbbá a másodszor megtörténi h im lő 
oltásról (a községi vagy lcövorvos oltási bizonyítványa).

í>. Az éij tanuló jelentkezésekor 1 frt beírató dijat fizet 
az igazgatónál, ugyanott fizeti minden tanuló beiratásakor a 
3 frt. bizonyítvány-, könyvtári é;s orvosi dijat és félévi elöleges 
részletekben a tandíjat,. „4 -protestáns helybeli tanulók egész évi 
tandíja 20 frt, a vidékieké pedig 24 frt, a rom. katholikusoké 
és az izraelitáké 30 frt.

<>. Az ahtmneumi dijat, 14 frtot, szintén féléves részletek
ben elólegcsen (a jelentkezéskor és február 1-ig) kell az -ejpho- 
rusnál befizetni.

IX.



\
7. Az oly tanulót, hi az iskolai év végével alapos ofavát 

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—31. napján javíthat a felekezeti ható
ság engedelmével; a ki egy tárgyból elégtelen, javíthat minden 
elöleges jelentkezés nélkül.

9. A javító vizsgádat dija tárgyanként 2 frt, más intéze
tekből jött tanulók részéről 5 frt.

10. A magántamüók beiratkozásra szintén szeptember első 
napjaiban jelentkezzenek. Az iskolai év végén az igazgató áltál 
kitűzött időben, a magyar, latin és német nyelvből s a szám
tanból Írásbeli vizsgálatot tesznek és minden tárgyból szóbelit. 
Vizsgálatuk dija 40 frt, ezen kiéül 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.

A z igazgatóság.
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