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V

Az 1899—1900. iskolai év története.
Szerény, kis városunkban zavartalanul, csendes 

munkálkodásban telnek az évek. A nagy városok ideg
rontó, mozgalmas életét mi itt nem ismerjük, — az egy
más ulán következő napok egyhangúságát mégis kelle
mesen szakítják meg nemzeti és helyi vonatkozású 
ünnepeink, mely ünnepek mig egyrészt pihenő napjai 
tanuló injainknak, másrészt vallásos, hazafias érzelmek
kel töltik meg ifjú sziveiket.

Augusztus 30-31-én tartottuk a javító vizsgálatokat.
A tanulók beírása szeptember 1-én kezdődött és 

tartott 6-ig. Beiratkozott összesen 102 tanuló, közöttük 
81 vidéki. A vidéki tanulók egy része Hatvanból, Túrá
ról és Mácsáról naponként vasúton, egy másik része 
Nogy-Kartalról, Baghról és Domonyból kocsin, sőt leg
inkább gyalog jár be Aszódra. Qödöllö felöl reggel kellő 
időben nem jön vonat és igy Gödöllőtől kezdve a va
sút mentén fekvő községek lakosai kénytelenek gyer
mekeiket Budapestre küldeni, holott megfelelő vonat
összeköttetés mellett különösen Gödöllő és vidéke a 
gymnasium alsó osztályaiba járó gyermekei számára 
nagyon kéznél találná a mi intézetünket.

Vidéki tanulóink legnagyobb részét azonban szülei 
itt Aszódon, szállásadóknál helyezik e l ; ezért vidéki 
tanulóink helyes elszállásolása és szállásaikon való foly
tonos ellenőrzésé nálunk különös gondot és figyelmet 
érdemel.

Régi időktől fogva bevett szokás, hogy az igaz-
1 *
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gató és az osztályfőnökök időnként meglátogatják a 
tanulókat szállásukon és igy ellenőrzik a szállásadókat, 
hogy gondoskodnak-e azok egészségügyi és erkölcsi 
tekintetben az ifjak kellő ellátásáról? Ezen ellenőrzés 
mellett, még szükségesnek tartom a szállásadóknak éven
ként határozott útbaigazítást adni arra nézve, hogy a 
gondjaikra bízott ifjak kai miképen bánjanak. Azért ezen 
füzet végéhez egy Utniutatás-t csatoltam, mely legalább 
a főbb dolgokban megjelöli az utat, melyen haladva le
hetőleg pótolhatjuk a gondos, szerető szülői befolyás 
hiányát.

Az iskolai évet szeptember 7-én a tanári testület 
és az összes ifjúság jelenlétében ünnepélyesen nyitottuk 
meg. Imádság és hazafias ének után az igazgató vallá
sosságra, hazaszeretetre és szorgalomra buzdító beszé
det mondott különösen kiemelve, hogy a műveltség nagy 
mérvű terjedésével az élet mindnyájunkkal szemben 
követelőbb, mint régen volt. Figyelmükbe ajánlotta ifja- 
inknak. hogy a vidéki népiskolák tultömöttsége miatt 
nagyrészt igen hiányos előismeretekkel jönnek föl a 
a gvmnasiumba és azért fokozott szorgalomra lesz szük
ségük, hogy itt helyüket megállhassák.

A nagymélióságú vallás és közoktatásügyi minister 
32818- 1899. sz. rendeleté értelmében a középiskolai 
uj tanterv intézkedéseit az 1. osztályban mi is életbe 
léptettük. Egyebekben is teljesen az állami tanterv ren- < 
delkezései szerént jártunk el.

A tanítás rendes menetét az év folyamán semmi , 
akadályozó körülmény nem zavarta meg] A szokásos - 
szünetek.ől eltekintve megszakítás nélkül folyt a tani- ' 
tás egész május 2ö-ig, midőn nagy szomorúságunkra 
Dévény József tanártársunkat bár nem életveszélyes, 
de lassú lefolyásúnak ígérkező betegség lepte meg. Tan
tárgyait. és azokból a vizsgálatok megtartását szakok 
szerint fölosztottuk egymás között.

Mindjárt az iskolai év elején súlyos csapás érte 
intézetünket. Fiika Jakab IV. oszt. növendékünk szép-
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tember 24-én meghalt a budapesti klinikán. Temetésére 
szeptember 26-án az igazgató az el Imi íy t 10 osztálytár
sával Budapestre utazott. Mély megindulással vettük 
körül a korán letöri virág koporsóját, melynél mi lielvelte- 
sitettük még a szerető, most mély gyászba borult szü
lőket is, a, kik távol hazájukból nem jöhettek el, ked
ves gyermeküket ezen utolsó útjára elkísérni.

A magasztos ünnepély, melyet a Pelöti-Társaság 
1899 július 30-án Segesvarolt, Petőfi Sándor halál ínak 
50-ik évfordulója alkalmából az egész ország részvéte
lével rendezed : élénk viszhangot keltett a mi intéze
tünk szerény falai között is.

Szeptember 30-án mi is megünnepeltük e nevezetes 
évfordulót. Megültük, mert kis iskolánkat Petőfi Sándor 
emlékéhez nemesik az a rajong') lelkesedés köti, mely 
a legnagyobb magvar költő emlékét megilleti, — hanem 
az anyai szerelői melege is. Petőfi itt járt iskolába. 
„Az a három év, melyet Petőfi ez iskolában töltött, 
elhatározó befolyást gyakorolt egész életére. Mint szor
galmas és kitűnő tanulónak ez iskola tantermeiben kez
dett fejlődni szelleme, ez iskola könyvtárában ismerke
dett meg bővebben a magyar, latin és német irodalommal 
s midőn kikerülve innen iskoláról-iskolára hányódott s 
csakhamar elhagyva minden iskolát, korán az élet nagy 
iskolájába sodródott, az itt nyert miveltség alapján fej
lődött tovább-1.*)

Ä Pelöfi ünnepély nagy számú közönség jelenlétében 
a következő sorrendben folyt le :

1. Az igazgató ünnepi beszéde.
2. Apotheosis Jókaitól, szavalja Henriczy Béla ág. 

h. ev. vallástanár.
3. Petőfi életrajza. Irta és felolvassa Szabó Lajos 

tanár.

*) Gyulai Pál beszédéből, melyet 1888. június 117-ón Aszódon, gymna
siumunk száz éves fönnállásának emlékünnepén mondott.
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4. Petőfi. Ezen ünnepélyünkre irta Béri Gyula (Mo- 
ravcsik Gyula), szavalja Zuberecz Pál tanár.

5. Tied vagyok. Énekli az ifjúság.
Béri Gyula lendületes alkalmi költeményét ideik

tatva közöljük.

Az aszódi ágost. h. ev. gymnasium 1899. szept. 30-án tartandó Petőfl-
iinnepélyére.

ÍRTA :
B É R I  G Y U L A  (M oravcsik Gyula).

Elszállt, eltűnt . . . Mindliasztalan keresték 
A legnagyobb költő haló porát;
E nemzet a sötét gyász nagy keresztjét 
Haldokló hittel vonszold tovább.
— De nem gyászoljuk többé már kesergve ; 
Mert érezzük, mert tudjuk, hova le t t :
Nem tűnt el, itt van . . . egy porszem belőle 
Betölt minden igaz magyar szivet!

E régi falak közt is itt van újra 
Lelke közöttünk most is átsuhan ;
Innen indult ki dicsőséges útja,
Gyermeki hittel, büszkén, boldogan.
Itt élt, itt játszott, futkosott vidáman,
Ily boldog többé tán nem volt soha;
Itt, itt borult rá, szép állomra vállán,
A gyermekévek virágos kora.

Bölcsője itt volt dicső szellemének,
Csak itt ért rá tanulni csendesen;
Bús forgatagja rövid életének 
Lezajlott aztán olyan hirtelen.
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Itt szőtte lelke édes álmodással 
A boldogító első vágyakat;
S tiszta szivéből büszke áradással,
A legelső dal, az is itt fakadt.

Innen indult ki s köztünk újra itt van 
A szabadságnak első dalnoka,
Ki — mint kívánta — a harczok zajában 
Meghalt . . .  de mégsem halhat meg soha. 
A vadcsapat, a zsarnokság ölé meg, 
Meghalt, hogy halhatatlanná legyen ;
Dicső nevének, tiszta szellemének 
Legyen oltár emelve e helyen !

Kiállt az eszméért meghalni bátran,
Úgy érezett, úgy élt, a hogy dalolt.
Petőfi életében és dalában 
Az igazság legszebb összhangja volt. 
Reménye, vágya nagy, nemes szivének 
A nemzet érzésével összenőtt . . .
Adjunk a magyarok nagy Istenének 
Hálát, hogy nemzetünknek adta öt 1

Mindnyájunkban van Isten egy paránya, 
Melyet jóságos leikéből adott;
De benned, magyar nemzet Messiása, 
Isten tüzéből örök láng lakott.
Dicső szived, hogy utóljára dobbant, 
Halálod megváltá e nem zetet;
Megörökítve érzését dalodban,
Népednek így adsz örök életet I
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Isten akarta! 0  küldött le hozzánk,
Hogy mindörökre éljen a magyar ;
Hogy sorsunk olykor bajt, viszályt ha hoz ránk, 
Össze ne törjön a dúló vihar;
Hogy lelked lelkünk mindég felemelje,
Hogy mindég itt légy libbennünk, velünk ;
Hogy égjen bennünk szived honszerelme, 
Mindég magyarok s —  szabadok legyünk !

Ugyanezen alkalommal fölavattuk a Petöfi-muze- 
umot is. A gymnasiumi bizottság az igazgató javaslatára 
már az előző iskolai évben elhatározta, hogy egy diszes 
szekrényt készíttet és abban elhelyezünk mindent, ami 
Petőfi aszódi tartózkodására vonatkozik. A jubiláns al
kalomra el is készült a diszes szekrény Némedy Béla 
helybeli derék asztalos-mester magyar stilü terve szerént.

E szekrénybe elhelyeztük azt a névkönyvet, melybe 
Petőfi bizonyítványai vannak bejegyezve. E bizonyítvá
nyokból kitűnik, hogy Petőfi mind a három évben, 
melyet az aszódi gymnasiumban töltött el (II., III. és 
IV. oszt.) a legelső tanulók közé tartozott. Ugyanezen 
könyvben olvashatjuk, hogy Petőfi az ifjúsági könyv
tárból gyakran vett ki könyveket, — sokat olvasott.

Igyekezni fogunk e kis múzeumban idővel össze
gyűjteni Petőfi müveinek összes kiadásait és lehetőleg 
minden irodalmi munkát, mely Petőfire vonatkozik.

Október 30-án egyházi ünnep keretében megültük 
a reformáczió emlékünnepét.

Ifjaink vallásos nevelésére minden alkalmat meg
ragadtunk. Protestáns vallásu ifjaink (a téli időszak ki
vételével) testületileg jelentek meg a vasár-és ünnepnapi 
magyarnyelvű istentiszteleteken, felügyelő tanár vezetése 
alatt. De gondoskodtunk arról is, hogy különböző fele
kezetű ifjaink pontosan eljárjanak a vallástani órákra 
és rendesen megjelenjenek az istentiszteleteken.
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Protestáns ttjainkat Henriczy Béla ág h. ev. segéd
lelkész tanította. A más felekezetek lelkészei szintén 
a gymnasium épületében tartották meg a vallásiam órákat.

Erkölcsi magaviselet tekintetében tanulóinknál semmi 
nagyobb fokú kihágást nem tapasztaltunk. A fegyelem 
fentartásában némi nehézséget okoz, hogy a vidéki tanu
lóink egy része bejár a szomszédos községekből s igy 
fölöttük őrködnünk kell egész nap, az előadáson kívül 
is. Egyébként városunk kisebb terjedelme lehetővé teszi, 
hogy tanulóink minden lépését figyelemmel kisérhetjük.

A tanításban elért eredményt mint már emlitém nagy
ban befolyásolja az a körülmény, hogy tanulóink nagyrésze 
igen hiányos ismeretekkel jön fel a gymnasiumba. E 
bajon segíteni az adott visszonyok között csak egy elő
készítő iskola fölállításával lehetne.

Módszeres, osztálytanári, ellenőrző és osztályozó 
tanácskozásokat rendes időben tartottunk. A fegyelme
zésben alkalmazandó eljárást és a tanítás egyöntetű 
vezetését gyakorta megbeszélés tárgyává tettük.

Igyekeztünk az ellenőrző tanácskozások határozatait 
a szorgalomra való buzdításra fölhasználni; anieuin iben 
az igazgató és az osztályfőnökök e határozatokat meg
felelő buzdítással a tanulóknak kihirdettek és egyszers
mind a szülőknek is tudomására adták.

Évharmadoiikónt értesítőt adtunk ki tanulóink ma
gaviseletéről és tanulmányaiban tanúsított előmeneteléről.

Az 1848-i nagy események emlékét a, régi szokás
hoz híven megöltük ez évben is. Márczius 15-én és ap- 
ril 11-ének emlékére a közbeeső húsvéti szünidő miatt 
ápril 7 én ünnepélyt rendeztünk, ltjaink hazafias dalokat 
énekeltek, alkalmi költeményeket szavaltak, az igazgató 
pedig tanulóink fölfogásához mért beszédben ismertette 
az 1848-i események és törvények jelentőségét,— haza
szeretetre, a törvények tiszteletére és fölkent királyunk 
iránt való hűségre buzdítva őket.

Krnnc.sis Norbert budapesí-vidéki tankerületi kir. 
főigazgató, mint ministeri megbízott 1900. ápril 24-én
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látogatta meg iskolánkat. Különféle tárgyakból minden 
•osztályban meghallgatta tanulóink feleleteit. Igyekezett 
ifjúink fel fogási és gondolkozási képességét szakavatott 
kérdésekkel kipuhatolni. Megvizsgálta, tanulóink iskolai 
•és házi Írásbeli dolgozatait, rajzait. Megtekintette inté
zetünk minden helyiségét, múzeumait. Figyelmeztetett a 
szertárak fokozatos fejlesztésének helyes módozataira. 
Bölcs tanácsaival, lelkes buzdításával fokozta bennünk 
magasztos hivatásunk, a nevelés-tanitásügy iránt érzett 
szeretetőnkét. Fogadja e helyen is hálás köszönetünket 
azon szives érdeklődésért, melyet szerény intézetünk 
mindennemű ügyei iránt ez alkalommal is tanúsított.

A szokásos tavaszi mulatságot junius 7 én tartottuk 
meg a kisbaghi korona,uradalmi erdőben. Az idén vala- 
hára kedvezett az időjárás és igy a nagy számmal 
egybegyült díszes közönség zavartalanul élvezhette ta
nulóinkkal együtt a tavaszi kirándulás örömeit.

Junius 8-át, a koronázás 33-ik évfordulóját szin
tén megünnepeltük.

Az őszi és tavaszi időszakban a tornaórák egy ré
szét játékkal töltötték ifjaink és nagy örömmel vettek 
részt a külön rendezett játékokban is.

Rendes korcsolyatér nincs Aszódon, de azért a Galga 
mellett fekvő vadvizes területeken kellő fölvigyázat 
mellett a korcsolyázásban is volt részük tanulóinknak.

Tanulóink egészségi állapota az egész év folyamán 
általában kitűnő volt. Az influenza elég nagy mérték
ben dühöngött ugyan vidékünkön, de tanulóink között 
ilyen jellegű megbetegedés is csak szórványosan for
dult elő. Ur. Grünberger Adolf iskolaorvosunk rendes 
időközökben megvizsgálta osztályonként ifjúinkat.

Szertáraink örvendetes gyarapodásával szükségessé 
vált, hogy azokat szakonként elkülönítve két teremben 
helyezzük el. Az alsó teremben vannak a természettani, 
vegytani és ásványtani gyűjtemények; a felső teremben 
az állatok, geometriai eszközök, térképek, archeológiái 
és numizmatikai gyűjtemények vannak elhelyezve.
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A főépület homlokzatán hat uj ablakot állítottak be. 
Általában igyekeztünk az épületeket nemcsak jó karban 
tartani, hanem fokozatosan egészségügyi vagy aesthe- 
tikai követelményeknek megfelelő ujjitásokat is tenni.

A nm. vallás- és közoktatásügyi minister az 1900. 
polgári évre 7000 korona államsegélyt ad iskolánknak. 
A mióta a nm. közoktatásügyi kormány magas támoga
tását élvezi intézetünk, azóta megszűnt a folytonos 
tanár változás, is.

Az 1894. XXVII. törvényezikk alapján létesített 
nyugdíjintézetbe iskolánk még nincs fölvéve. A gymna- 
siuini bizottság 1900. január havában felterjesztette kér
vényét ez ügyben a nm. vallás- és közoktatásügyi mi- 
nisterhcz. E kérvényünk kedvező elintézése megterem
tené valahára azt a régen óhajtott és várva-várt álla
potot, amelyben a tanári testület teljes megnyugvással 
szentelhetné minden erejét magasztos hivatásának lehe
tőleg tökéletes betöltésére.

Főhatóságunktól a bányai ág. h. ev. egyházkerület méltó- 
ságos püspökétől a következő fontosabb hivatalos leiratok ér
keztek :

2389-1899. A nm. vallás-és közoktatásügyi miniszter 78916 
-1899. sz. rendeleté értelmében az 1899-1900. iskolai évben az 
állami főfelügyelet, jogának gyakorlásával intézetünkben Francsics 
Norbert budapest-videki tankerületi kir. főigazgató bízatott meg.

2400-1899. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter 3660. 
ein. sz. alatt kelt leiratát közli a m. kir. honvéd föreáliskolák- 
ból a hazai középiskolákba való átlépésről.

2809-1899- A nagy méltóságú vallás- és közoktatásügyi mi
niszter 92443. sz. leirata, melyben ériesit, hogy a Hivatalos Köz
löny mellékletéül megküldi az „Útmutatás a középiskolai termé
szetrajzi, földrajzi, chemiai és phisikai eszközök beszerzéséhez“ 
czimü müvet.

911-1900. Ajánlja Palm János német-járfalus' ev. tanítót, 
aki kitömött állatokat árusít.

1036-1900. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter 20997 
sz. leirata, az országos tornaversenyekre való előkészületekről.

1100-1900. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter 10310.



sz. leírnia, melynek értelmében intézetünk az 1900. évben 7000 
('hétezer) korona államsegélyben részesül.

1107-1900. A nm. vallás-és közoktatásügyi miniszter 29954. 
sz. leirata, a játékdélutánok rendezéséről.

1141 1900. A nm. vallás-és közoktatásügyi miniszter 34579. 
sz. rendelete, mely szerént 1900. julius 1-étől Ö-áig tanfolya
mot szervez a tornatanitók számára.

Az iskolai év végén nyilvános vizsgálatokat tartottunk a 
következő sorrendben :

Junius 14-én d. e. 9 órakor I-—IV. vallástan.
i i 15-én 77 77 8 77 111. latin.
79 77 77 11 71 11 IV. számtan, geometria.
71 77 d. u. 2 79 I. földrajz, természetrajz.
i i 77 77 » n n 11. földrajz.
» 16-án d. e. 8 n Hl. számtan, geom., phisica.
n 77 77 n 11 i i IV. magyar.
7) 17-én d. U. 4 » i--IV. tornavizsgálat.
11 18-án d. e. 8 17 111. német.
77 11 71 » 71 79 IV. történelem, természetrajz,
» 77 d. u. 2 11 1. latin, magyar.
77 77 77 V 11 17 11. számtan, geometria.
V) 19-én d. e. 8 11 111. történelem, magyar.
V 77 77 » 11 79 IV. latin, német.
V 77 d. u. 2 11 1. számtan, geometria.
X 77 n V 17 11 11. latin, magyar.
V 23-áu d. e. 9 17 Záróünnepély.



Adományok.
E helyen is hálás köszönetét m indünk mindazoknak, kik 

szerény intézetünk iránt táplált jóindulatukat kegyes adományok
kal is kifejezték :

1. A írni. vallás- és  közoktatásügyi minisztérium fenn- Korona
tartási államsegélye az 1900. évre........................  7000 —

2. Aszód város évi segélye 1200 kor. a hátralékból
a lefolyt iskolai évben k if iz e tv e ........................  1800 —

3. Pestmegyei ág h ev. esperesség......................... 200 —
4. Nm. Podmaniczky Géza br. ajándéka, 5 drb. részvény

évi o sz ta lé k a .......................................  . . .  200 —
5. Néhai Prokopius Zsigmond ajándéka, 2 drb. részvény

évi o sz ta lé k a ...........................................................  80 —
6. Aszódi takarékpénztár............................................  200 —
7. Aszódi Hitelbank és Takarékpénztár..................  300 —
8. Kiskőrösi ág. h. ev. eg y h áz ................................... 14'86
9. Dr. Grünberger A d o lf ............................................  20 —

10. Brünauer Albert és Bursics L a j o s .....................  20 -
Összesen: 9834 86

Ide iktatjuk inég a Lumpéi Róbert (Wodíanner F. és Fiai) 
könyvkereskedő ezég ajándékát, (5 diszkötésű könyvet), melyet 
szorgalmas tanulóink jutalmazására küldött.

Fogadják mindnyájan hálás köszönetunket és kérjük ne 
vonják meg továbbra sem kegyes adományukat szegény intéze
tünktől.

1 .



II,

Gymnasumi elöjáróság.
a) G ym nasium ! bizottság.

E ln ö k ö k : Podmaniczky Gyula hr. egyházi és gyranasiumi 
felügyelő,
Moravcsilc Mihály ág. h. ev. lelkész.

T a g o k : Podmaniczky Géza br. esperességi felügyelő,
Podmaniczky Levente br.,
Bentsók János gymnasiumi gondnok,
Bolla Lajos igazgató,
Farkas János,
Haraszthy Mihály id.,
Krenkó József egyházi gondnok.
Majoros Mihály,
Paraszkay János,
Strompf László alumneumi ephorus, jegyző.

b) T an ári te stü le t.

BOLLA LAJOS, oki. rendes tanár, igazgató, az országos 
középiskolai tanáregyesület rendes tagja, a történelmi és termé
szetrajzi szertár őre. Tanította az I. osztályban a természetrajzot 
és földrajzot, a II. osztályban a geometriát, a III. osztályban a 
történelmet, a IV. osztályban a természetrajzot, heti 15 órában.

DÉVÉNY JÓZSEF, a Luther-társaság, a k. in. Természet
tudományi társulat és az orsz. m. Képzőművészeti társulat tagja, 
a tanári könyvtár és a geometriai szertár őre, a II. osztály főnöke. 
Tanította a II. osztályban a magyar és latin nyelvet, a III. osz
tályban a geometriát, a IV. osztályban a latin nyelvet, heti 20 
órában.



15

STROMPF LÁSZLÓ, oki. rendes tímár, az országos közép
iskolai tanáregyesület tagja, a k. m. természettudományi társulat, 
a mathematikai és physikai társulat és a Luther társaság tagja, 
az alumneum ephorusa. a gymnasiumi bizottság jegyzője, a IV. 
oszt főnöke. Tanította az I-IV. osztályokban a mennyiségtant, az 
I. és IV. osztályban a geometriát, heti 19 órában.

SZABÓ LAJOS, oki. rendes tanár, az országos középiskolai 
tanáregyesületnek és a m athematika-physikui társulatnak rendes 
tagja, tanári értekező ti jegyző, a Petöfi-kör vezetője, a, physikai 
szertár őre, az I. osztály főnöke. Tanította az I. osztályban a 
magyar és latin nyelvet, szépírást, a III. osztályban a latin nyel
vet és physikát, heti 2ü órában.

ZUBERECZ PÁL, a régiségtár és a tornaszertár őre, a III. 
osztály főnöke. Tanította a II. osztályban a földrajzot és szép
írást, a 111. és IV. osztályban a magyar és német nyelvet, heti 
19 órában.

HENRICZY BÉLA, ;ig. h. ev. segédlelkész, alapvizsgálatot 
tett a történelem-latinból. Tanította az i-ÍV. osztályokban a vallás- 
tant, a IV. osztályban a történelmet.

Bejáró hitoktatók:

MAGURÁNYI JÓZSEF, róm. kath. lelkész. 

SCHREIBER JÓZSEF, kér. rabbi.

A tornát tanította:

ZUBERECZ PÁL, gynm. tanár.

A szabadkézi rajzot tanította : 

DÉVÉNY JÓZSEF, gynm. tanár.

Az egyházi és világi éneket tanitolta : 

PERÉNYI REZSŐ ág. h. ev. tanító.

Gymnasiumi orvos:

GRÜNBERGER ADOLF dr. t. járásorvos.



111.

Végzett tananyag.
I. o sz tá ly .

O sztá ly főnök: bzabó Lajos.

Vallástan, heti 2 óra. Az ó-testamentum történeti, tanító 
és prófétai könyveinek ismertetése. A világ teremtése, a bűnbe
esés, a patriarchate és Izrael népének története. Kézi könyv: 
Varga János Bibliaismeret.

Tanította: HENRICZY BÉLA.
Magyar nyelv, heti 5 óra. Az egyszerű mondat és részei, 

a fő- és mellékmondat megkülömböztetése. Mondattani alapon 
alaktan; a hangtan elemei; hely esi r ás. Olvasmányok: elbeszélő, 
prózai és költői szemelvények a bún és magyar nemzeti mondá
ból s az Árpádok történetéből; válogatott darabok a klasszikus 
hősi mythos köréből; rajzok a magyar földről és népének életé
ből. Költemények. Szavalás. Két hetenként 1 iskolai dolgozat. 
Kézi könyv: Szörnyei: Iskolai magyar Nyelvtan. I. rész és Lehr- 
Riedl: Magyar olvasókönyv. I. k.

Tanította: SZABÓ LAJOS.
Latin nyelv, heti 6 óra. A névragozás, a melléknevek foko

zása, a névmások, a számnevek, a melléknévi határozók, a cse
lekvő igeragozás. Az olvasó- és gyakorlókönyv. I—XX. latin s a 
megfelelő magyar fejezet fordítása. 2 hetenként 1 iskolai dolgo
zat. Kézi könyv Roseth : Latin nyelvtan I. és Latin olvasó- és 
gyakorlókönyv. I. k.

Tanította: SZABÓ LAJOS
Földrajz, heti 3 óra. Földrajzi alapfogalmak. A magyar szent ko

rona országai. — A Nagy-Alföld. — A Kis-Alföld. — A Duna és Dráva
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küze. A Dráva és Száva köze és a Magyar Tengerpart. — Az Észak' 
nyugati-Felföld. Az Északkeleti-Felföld. Délkeleti Felföld. Tér
képrajzolás. Kézi könyv: Körösi Földrajzi. Lange-Cherven Atlasz,.

Tanította: BOLLA LAJOS,
Természetrajz, heti 2 óra. ősszel gyümölcsöző fák és bok

rok. Emlős állatok: páratlan ujjú pat isok, páros ujja palások, 
ragadozók. — Szárnyasok: tyúkfélék, úszók, Nyitvatermők. — 
Tavaszi virágok. A virágos növények részeinek leírása. Növény' 
gyűjtés. Kézi könyv ; Körösi T* rmészetrajz I.

Tanította: BOLLA LAJOS,
Mennyiségtan, heti 3 óra. A tizes számrendszer, római 

számok, a négy alapművelet egész számokkal és tizedes ti r-ele
kéi, a mértékek megismertetése, többnemü számok felhőmása és 
visszavezetése, a szamok oszthatósága., a legnagyobb közös osztó, 
és a legkisebb közös többes, a közönséges törtekkel való számolás, 
időszámítás. Kézi könyv : Lutter közönséges számtana.

Tanította: STROMPF LÁSZLÓ.
Rajzoló geometria, heti 3 óra. Bevezetés a rajzszerek és, 

eszközök használatába, az egyenes és görbe vonal, a s.zög és az. 
ív, alapműveletek távolságokkal és szögekkel, a háromszög, négy
szög, sokszög és a kör. kerület- éa terület,számítása összeiHőség, 
symmetrin, hasonlóság és egyenlőség, szerkesztések és sikdiszit- 
niényi rajzok készítése. Kézi könyv: Fodor—Wagner Rajzoló,
Geometria.

Tanította: STROMPF LÁSZLÓ.
S/v piras, heti 1 óra. A magyar kis és nagy betűk, a római, 

számjegyek. Mintafiizet: Vajda Pál szépirái mintái.
Tanította ; SZABÓ LAJOS,
Tesigynkorlat, heti 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapokban 

csapat és testgyakorlatok a torna téren; a szertonázást mind a 
négy osztály gyakorolta, úgy a nyári tornatéren, mint a torna
csarnokban.

Tanította: ZUBÉRECZ PÁL.
Szabadkézi rajz az önként jelentkezőknek mind a négy 

osztályban, kezdőknek és haladóknak heti 2 —2 óra. Geometriai 
idomok, sik és domború díszítmények, stilizált levelek, tájképek 
mintalapok után. rajzónnal, tussal vagy festékkel. Részt vett. ösz- 
szesen 22 kezdő és 8 haladó,

Tanította: DÉVÉNY JÓZSEF.

II. o sz tá ly .
O sztályfőnök : Dévény József.

Vallástan, heti 2 óra. Az uj-testamentum történeti, tanítói 
és prófétai könyveinek ismertetése, Jézus élete és tűni1 ása, Pé-.
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ter és Pál apostolok térítői munkája, a bibliának különböző nyel
vekre való fordítása, a biblia nevezetesebb magyar fordításai. 
Kézi könyv : Varga János Bibliai ismerete.

Tanította: HENRICZY BÉLA
Magyar nyelv, heti 5 óra. A rágós és névutós határozók, 

az összetett-, összevont-, rövidített- és többszörösen összetett 
mondatok : mindezeknek begyakorlása elemzés által, az olvasó
könyv olvasmányainak értelmes olvasása és elmondása. Betanul
ták a következő költeményeket. Hymnus, — Lengyel anya, — 
A tudós macskája, — Búcsú, — Hazámhoz, — Szent László 
füve, — Salamon. Két hetenként egy iskolai dolgozat. Kézi 
könyv : Szörnyei : Iskolai magyar nyelvtan II. rész és Lehr Riedl: 
Magyar olvasókönyv 11. rész.

Tanította: DÉVÉNY JÓZSEF.
Latin nyelv, heti 7 óra. Az első osztály anyagának tüzetes 

átismétlése után a körülírt igeragozás, a. tőváltoztató és hiányos 
igék ragozása. Az igék főalakjai a perfectum és supinum szerent 
■csoportosítva. Mondattani előismeretek. A megfelelő fordítási gya
korlatok latinról magyarra és magyarról latinra. Hetenként egy 
iskolai dolgozat. Kézi könyv : Roseth: Latin nyelvtan I. és La
tin olvasó és gyakorlókönyv II.

Tanította: ' , DÉVÉNY JÓZSEF.
Földrajz, heti 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália 

földrajza. Az egyes vidékek kiválóbb termékei. Térképrajzolás. 
Kézi könyv : Visontay—Borbás : Egyetemes földirat. II.

Tanította : ZUBERECZ PÁL.
Mennyiségtan, heti 4 óra. Az első osztály tananyagának 

teljes átismétlése, számolási rövidítések és rövidített, számtani 
műveletek korlátolt pontossággal, egyszerű arány és aránylat, 
egyszerit hármasszabály, vonalmódszer, olasz gyakorlat, száza
lékszámolás és alkalmazása. Kézi könyv : Lutter közönséges szám
tana.

Tanította: STROMPF LÁSZLÓ.
Rajzoló geometria, heti 3 óra. A szögletes és gömbölyű 

testek alkotórészei, ábrázolása az axonometria alapján, felszíne 
és térfogata; a tárgyalt testek elkészítése kemény papírból. 
Szerkesztések és sikdiszitményi rajzok. Kézi könyv : Fodor — 
W agner: Rajzoló stereometria.

Tanította: BOLLA LAJOS.
Szépírás, heti 1 óra. A német kis és nagy betűk megtanu

lása után összefüggő mondatok leírása.
Tanította: ZUBERECZ PÁL.
Testgyakorlat mint az I. osztályban.
Szabadkézirajz mint az I. osztályban.
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III. o sz tá ly .

O sztá ly főnök : Zuberecz Pál.

Valinstan, heti 2 óra. A kérésztyénség története a hitjavi- 
tásig. Luther elete. Zvingli Ulriek és Kálvin János. A reformáció 
Európa országaiban, a hitjavitás Magyarországban. Kézi könyv : 
Bereczky Sándor. A keresztyén egyház rövid története.

Tanította: “  HKNRICZY BÉLA.
Magyar nyelv, heti 3 óra. Rendszeres magyar nyelvtan: 

hangtan, szótan és mondattan. Olvasmányok: Éötvös J. báró 
beszéde Körösi Csorna Sándor fölött (elemezve és könyvnélkíil).
— A fejedelem buzogánya. — Peregrinus. — A magyar nép 
rokonai. — Both bajnok özvegye. — Egy gondolat bánt engemet.
— A szegény asszony könyve. — Pipás kántor. — A hamis 
tanú. — Családi kör. — Hymnus. — Szózat. — Mátyás anyja.
— Szülőföldemen. — A költemények nagyobbrészt könyvnélkül 
is. Dolgozatok a tanítási anyag köréből. Kézikönyv: Szárnyéi : 
Rendszeres magyar nyelvtan. Lehr — Riedl: Magyar olvasókönyv 
11.1. k.

Tanította: ZUBERECZ PÁL.
Latin nyelv, heti 6 óra. Az egyszerű mondat és részeg 

különösen ti határozók az olvasmányokból kiszemelt példák alap
ján. Olvasmányok: életrajzok Cornelius Neposból — Milt.iadesr 
Themistocles, Arisztides, Pausanias, Címon, Lysai.der, — mesék 
Phaedrusból: Lupus et agnus, Canis per fluviutn carnem ferens. 
Vacca, capellti ovis et leo. Lupus et grids. Vulpes ad personam 
tragictim. Többet közülük könyvnélkül is. A jambusi versmérték. 
Szótanulás, phrasisok. Hetenként 1 Írásbeli ilolgozat. Kézi könyv: 
Roseth: Mondattan. Roseth : Latin olvasókönyv Cornelius Nepos
ból. Roseth : Szemelvény Phaedrus Meséiből.

Tanította: SZABÓ LAJOS.
Német nyelv, heti 4 óra. A nyelvtanból : hangtan, szótan, 

alaktan. Olvasmányok: (részben könyv nélkül) Der gehörnte 
Siegfried. — Des Knaben Berglied. — Der Schütz. — Das Kätz
chen. — Die kluge Maus. — Der Esel. — Dolgozatok az alak
tan kellő begyakorlására. Kézi könyv: Felsmann József: Német 
nyelvtan és Olvasókönyv I. r.

Tanította: ZUBERECZ PÁL.
Történelem, heti 4 óra. A magyar nemzet történőm* az 

1867. kiegyezésig, különös tekintettel tíz egyes korszakok mű
veltségi állapotaira. A magyar állam jelen viszonyainak rövid 
áttekintése. Kézi könyv: Baróti-Csánky Magyarország története.

Tanította; BOLLA LAJOS.
9 *
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Fizikai földrajz, heti 2 óra. Hevezető előismeretek után a 
Fizika főid) törvényei. A föld mint világtest. — A földgőinb szá
raza, vize és légköre. Kézi könyv : Smidt Fizikai földrajz

Tanította: SZABÓ LAJOS.
Mennyiségtan, heti 3 óra. A II. oszt, tananyagának teljes 

átismétlése után az összetett aránylat. — Összetett hármassza
bály. — Kamat és határidő számítás. — A váltókról. — A vál
tók leszámolása. — Egyszerű és összetett arányos osztás. — Az 
elegyjtési és lánczszabály. — A nevezetesebb mértékek és pénz
nemek. Kézi könyv: Lutter közönséges számtana.

Tanította: STROMPF LÁSZLÓ.
Rajzoló geometria, heti 2 óra. A távolság és a szög. A há

romszög. a négyszög a sokszög és a kör. Kézi könyv : Fodor— 
Wagner: Constructivplanimetria.

Tanította: DÉVÉNY JÓZSEF.
Testgyakorlat mint az I. osztályban.
Szabadkézi rajz mint az I. osztályban.

IV. o sz tá ly .

O sztályfőnök : Strompf László.
Vallástan, heti 2 óra. A keresztyén vallástan hittani és 

erkölcstani része. — A tiz parancsolat részletes fejtegetése. Kézi 
könyv: Bereczky Sándor Keresztyén hittan és erkölcstan.

‘ Tanította : ‘ HENRICZY BÉLA.
Magyar nyelv, heti 4 óra. A stilus mivolta. A stilus gram 

matikai sajátságai, világossága, szabatossága és m agyarossága- 
A stilus phonetikai sajátságai, A stilus aesthetikai sajátságai. A 
stilus árnyalatai. A stilisztikai fogalmakat Arany Toldiját elemezve 
tanultak. Olvasmányokul a Toldin kívül az Olvasókönyv egyes 
darabjai és Ilosvai Tholdia szolgáltak. Dolgozatok a tanítási anyag 
köréből. Kézi könyv: Dengi János: Magyar Stilisztika és Olvasó
könyv és Lehr Albert: Arany Toldija.

Tanította : ‘ ZUBERECZ PÁL
Latin nyelv, heti 6 óra. Az összetett mondat. A kötőszók, 

az igemódok és idők használata a megfelelő fordítási gyakorla
tokkal mag,\arról latinra. Az olvasókönyvből latinról magyarra 
a következő darabokat fordították : De bel ló Tarentino. De hello 
Punico Primo. De hello Punico secundo. Az idő hatalma. Gabii 
capti. A két utóbbit be is tanulták. A prosodia és a distichon 
tárgyalása. Hetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv : Pirchala 
Latin nyelvtan, Latin gyakorlókönyv és Remin Romanarum liber'

Tanította: DÉVÉNY JÓZSEF.
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Német nyelv, heti 3 óm. Az alaktan ismétlése és kiegészí
tése. Szóképzés. A rendszeres mondattan. Olvasmányok : (részben 
könyvnélkiilj Herbstlied — Moi\onlied. - -  Gute Nacht. — Der 
trojanische Krieg. — Csontos Siegfried. - A gyermek szülei. 
Dolgozatok az alaktan és mondattan heg >'tkor! isár.t Kézikönyv 
Felsniann Nemet nyelvtana és Olvasó köuvve 11. r.

Tanította: ZUBERECZ PÁL.
Történelem heti 3 óra. A keleti népek, a görögök és ró

maiak történe e a császárságig. Kézi könyv: Varga Ottó : Világ- 
történet 1. rész. Htdinar : Iskolai atlasz az ókori történelem ta
nításához.

Tanította: HENRICZY BÉLA.

Természetrajz, heti 3 óra. A jelentékenyebb ásványok che- 
miai és fizikai tulajdonságai. - A sók és savak. Megfelelő 
ásványokon a kristályrendszer ismertetés'1. A viz chemiai és me
chanikai működése. — A Vulkanismus — Egyszerű és összetett 
kőzetek. — Szerves vegyületek. - Geológiai korszakok. — A 
jellemzőbb kövületek bemutatása. - Kézi könyv: Szterényi H. 
Ásványtan.

Tanította: BOLLA LAJOS.
Mennyiségtan, heti 3 óra. Összevonás, összeadás és kivonás 

algebrai egész mennyiséggel. — A sokszorozás kiterjesztve a két 
és három tagnak négyzete és köbére. Osztás és ennek kapcsán 
a geometriai huladvány összegezesi képlete. — Alapműveletek 
tőrt számokkal. — Elsőfokú egy ismeretlennel biró egyenletek 
és idevágó tárgyi föladatok. Kézi könyv : König Algebra. 1, rész.

Tanította : ' STROMPF LÁSZLÓ.
Rajzoló geometria, heti 2 óra. A kúpmetszetek : az ellipsis, 

a hyperbola és a parabola. Sik és télidomok proiectiói egy és 
két kepsikon. Modern házak tervei és a különféle épitőstiíusok 
ismertetése. Szerkesztések. Kézi könyv: Fodor-Wagner: Con- 
structiv platómétria.

Tanította: STROM PF LÁSZLÓ.
Testgyakorlat mint az I. osztályban.
Szabadkézi-rajz min az 1. osztályban.

i



IV.

Tanszerek gyarapodása.
a) Tanári könyvtár.

Az idén a következő művekkel gyarapodott:
1. \ étel utján: Marczali: Nagy k-’-pes világtörténet 1—3 k. 

Huber — Baróti : Ausztria története. 1. k .—- Bodley — Darvay : 
Francziaország 1. k. — Jánosi : Az aesthika története 1. k. — 
Dante — Szász : A paradicsom 1. k. —Laufenauer: Előadások 
az idegélet világából 1. k. — Alföldi: A meteorologiai miisze
rek és elemek I. k — Szinnyei : Magyar írók élete és munkái
4. f. — Szinnyei: Magyar tájszótár 4. f. — Egyetemes philolo- 
giai közlöny 1. k. -— Irodalom-történeti közlemények 1 k. — 
Természettudományi közlöny a pótfüzetekkel 1. k. —magyar pae- 
dagogia 1. k. — Kvangélikus egyház és iskola 1. k. -  Protestáns 
egyhazi,;és iskolailap 1. k. — Az akadémia évi általány fejében 
adott munkái : 3 k. (5. fűz.

II. Ajándék utján : Az akadémiától: Archeológiái közlemények 
XXI. XXII. k. — Szász: Attila halála 1 k. - Szász : István ve
zér 1. k. — Gabányi : Pogány magyaros I k. - -  Vá adi : Cha
ritas 1 k. — Endrei : Ilona királyné I k. — |Somló : István I 
k. Margalits : Horvát történelmi repertórium 1. k. Akadémiai ér
tesítő 1 k. — Akadémiai almanach 1899. 1 k. Klein Lipót, úrtól: 
Magyarorsz. vármegyéi. 1. k. — Bolle: A ^selyenueuyésztés Ja
pánban 1 k. — Dezső : Comenius Amos János nagy oktatástana 
1 k. — A mensa akademika egyesület diszkönyve 1898—1899. 
1 k. — Hivatalos közlöny 1 k. — Egészség. 1 k. Hercules 1 k.

E szerént a tanári könyvtár 32 művel gyarapodott 36 kö
tetben és 14 füzetben, ide nem számítva az iskolai értesítőket, 
így a jelenlegi állomány 1192 mű 2039 kötetben és 213 füzetben.

b) Ifjúság i könyvtár.
A ifjúsági könyvtár a lefolyt iskolai évben a következő 

művekkel gyarapodott:
Vétel utján: Kempf József, A trójai háború. Kempf József,
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Odysseus kalandozásai. Jakab Ödön, Argirus. Rudyard Kipling, 
A dsungel könyve. Amieis Edm. Szív. Cervantes, Don Quixote de 
la Manche. Bársony J. Szabad ég alatt. Bársony J. Vadász tör
ténetek.

Rupp. Tanulók lapja. Paulik, Evangélikus családilap.
Az ifjúsági könyvtár számára vettünk egy díszes magyar 

stilü szekrényt 50 korona értékben.

c) É rem gyüjtem ény  és rég iség tár.

1. db. bronz-korsznkbeli nyílhegy. Horváth Mihály úr aján
déka. (Találták. Isaszeghen szántás közb m.) I db. bronz kor- 
szakbeli dárdahegy. Jenes Zoltán körjegyző úr ajándéka (Talál
ták Ecseghen állítólag egy av; r sírban.)

A csurgói ev. ref. főgymnasium százéves fönnállásának em
lékére vert bronzérem.

d) A te rm é sz e tta n i szertá r.

Czentrifugálgép mellékkészülékekkel. Schmidt-féle pörgettyű 
tányérral. Pascal-féle fenéknyomási készülék. Közlekedő csövek. 
Hajcsövek rendszere. Cartesius búvár. Aneroidbarometer szabad- 
gépezettel. Egy kézi nagyitó. Stereószkóp. Thermométer három
féle beosztással. Vízkalapács. Bűvös tölcsér. Planetarium. Schmidt, 
a mennyiségiáni földrajz faliképéi. A csillagos ég képe.

e) R ajzszertár.

Schweitzer Rezső II. oszt. tan. 26 db., Micsinay Dezső II 
oszt. tan. 6 db. szabadkézi rajzmintát ajándékozott.



Peíöfi-köi
Intézetünk két felső osztályának tanulói a Petőfi-kör üléseit 

ez idén is szorgalmasan megtartották. A kör főczélja a szava
latban, szabad előadásban való gyakorlása az ifjaknak A munkás
ság súlya erre is eseH. E mellett gondos munkásságot fejtettek 
ki a kör tagjai a műfordítás terén. Nevesebb német szerzők ap
róbb elbeszéléseit, kisüléséit iparkodtak magyarosan, néha sza
badon, de mindig önállóságra törekvő felfogással fordítani le. 
Majd könnyebb tárgyú leírásokat, elbeszéléseket meséket igye
keztek szerkeszteni. Ügyanesak a kör tagjai látták el a vezető 
tanár szigorú ellenőrzése mellett az ifjúsági Könyvtár kezelését 
is. A vezető-tanár tervszerű felügyelete oda irányult, hogy a kör 
minden munkássága az iskolában tanultaknak kísérője, kibőví
tése, gyakorlása legyen.

A körnek egész éven át 15 ülése volt. Felolvastatott 24 
dolgozat, köztük 5 dicséretesen sikerült. Szavalat 60. volt.

Működésének eredményéről a kör nyilvánosan junius hó 
23-án, az évzáró ünnepélyen számolt be, melynek műsora a kö
vetkező volt:

1. Ifjúságom terem tője, két szólamú ének.
2. Az angyal és ördög Szász Károly tói, szavalja Szilárd Mik

lós IV. oszt. tan.
3. Rákóczi kesergője, két szólamú ének.
4 A ledőlt szobor, Petőfi Sándortól szavalja Kohn Armin IV. 

oszt. tan.
5. A pályanyertes munka felolvasása.
6. A fogoly lengyel, Csengey Gusztávtól, Szavalja Sehvartz 

Hugó IV. oszt. tan.
7. Tavaszi dal, két szólamú ének.
8. A csárda romjai Petőfi Sándortól, Szavalja Stiglincz András 

IV. oszt. tan.



0. Az obsitos Garay Jánostól, Szavalja Batta István IV. oszt. tan.
10. Szózat.

A l’etőfi-kör jutalomdijait (zárt helyen megtartott verseny 
alapján) Kolm Armin IV. o. t., Szilárd Miklós IV. o. t., Stiglincz 
András IV. o. t. nyerték, egy-egy 10 koronás aranyat. Dolgozatukat 
szerzöjk a kör emlékkönyvébe Írták.

Éven át a kör szorgalmasabb dolgozói a következők voltak: 
Bukovszky Jenő, Farkas Nándor, Kolm Ármin, Kurzreiter Frigyes 
Schwarcz Hugó, Szilárd Miklós, Stiglincz András.

Szavalataikért jutalomkünyvet kaptak : Bukovszki Jenő III.
o. t. Bankos Lajos IV. o. t. Batta István IV. o. t. Kölni Annin 
IV. o. t. Schwartz Hugó IV. o. t. Szilárd Miklós IV. o. t. Stig- 
lincz András IV. o. t.
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VL

Ösztöndíjak és jutalm ak.
L. A Cseniyánszky-féle 40 —40 koronás ösztöndíjra a tanári 

testület a következőket ajánlotta.- Stiglincz András IV. oszt. 
tan., Szilárd Miklós IV. oszt tan. és Micsinay Dezső II. oszt. tan. 
Ezek a pestmegyei esperességi közgyűléshez intézett folyamodá
sukat évvégi bizonyítványukkal felszerelve még junius hó folya
mán terjeszszék be az igazgatósághoz.

2. A Petőfi-kör jutalomdijait az V. szakaszban ismertetjük.
3. A Petőfi-féle ösztöndíjalapból 10—10 koronát kapnak : 

Török Zoltán II. oszt tan. és Zádor István I. osztályú tanuló.
4. A Petőfi- Podmaniczky alapból Mrázik Károly II. oszt. 

tan. és Súlyán Márton III. oszt. tan. 24—24 korona ösztöndíj
ban részesülnek.

5. A Masznyik-féle ösztöndíjat Weisz Lajos IV. o. tan. nyerte.
0. Földváry-féle ösztöndíjat Giesz Lajos I. oszt. tan. kapta,

ki mint német ajkú jött intézetünkbe és buzgó szorgalmával a 
a lefolyt év alatt dicséretes előmenetelt tett a magyar nyelvben.

7. Az aszód vidéki tanítói kar 10 koronás ösztöndíját Szar
vas Béla IL oszt tanulónak adtuk.

8. Mint szorgalmas és jó nuigaviseletü tanulók egy-egy ju
talomkönyvet kaptak : Kölni Dezső, Schwartz István, Új jak Gyula, 
Zádor István, 1. oszt.., Mrázik Károly, Taub Ignácz, Weiner Jó
zsef, II. oszt.. Farkas Nándor, Kovács Béla 111. oszt., Bentsik 
■Géza, Kölni Ármin, Szántó Zoltán IV. oszt. tanulók.

9. Mint szorgalmas tornászok jutalomkönyvet kaptak a kö
vetkezők : Pászkay László, Schwartz Hugó, Kurzreiter Frigyes, 
Bankos Lajos. Bentsik Géza IV. oszt. tanulók. Krenkó Gyula, 
Tesbér József, Urbán Iván 111. oszt. tanulók. Micsinay Zoltán, 
Mrázik Károly II, oszt tanulok.

1(1 A szabadkézi-rajzban tanúsított szorgalmukért és ügyes
ségükért jutalomkönyvet kaptak: Bankos Lajos, Rémi Róbert 
IV. oszt. tanulók. Schiffer Géza III. oszt. tanuló mint haladók ; 
Mrázik Károly 11 oszt. tanuló pedig mint kezdő.



Alumneum.
Az 1899—1900. iskolai évben alumiieumuiikban felekezeti 

külömbség nélkül 24 tanuló kapott ebédet és vacsorát; ezek kö
zül volt bárom ingjenes, 4 évközben kimaradt, 3 pétiig belépett. 
3 vidékről bejárót ebéddel láttunk el. A növendékek naponkint, 
két tál ételből (húsleves és főzelék, lőthussal) álló ebédet és 
egy tál ételből (főzelék) álló vacsorát kaptak. Az évi dij ebé
dért és vacsoráért 88 kor.; a havi dij csak ebédért 5 kor. 20 fill.

Az alumneum számára adakozás utján befolyt:
1.) Pénzben, supplicátióbóí: 654 kor 22: fill.
2 ) Terményekben : Súlyán Mártott űr, Sztrharszkv János úr 

1-t zsák burgonyát, Nagytiszteletű Szilárd János, domonyr ág. h. 
ev. lelkész úr 2. zsák burgonyát es Némeily Imre úr 1 zsák bur
gonyát és 15 liter babot adományoztak. Nagytiszteletű. Morav- 
csik Mihály ág. h. ev. lelkész úr névnapján megvendégelte az 
alumneum növendékeit.

Fogadják a nemes lelkű adományozók hálás köszönetünkeL



VIII.

A tanulók névsora.
A  vallás ós a  szü le tési hely  fe ltü n te tésév e l.

I. osztály.

1. Bukovszky Gusztáv ág. h. ev. Tápió-Süly.
2. Erdőteleky László ev. ref. Budapest.
3. Giesz Lajos ág. h. ev. Kis-Senilak.
4. Gyárfás Gyula izr. Mácsa.
5. Hajner Gyula róni. kath. Budapest.
6. Hering Gyula ág. h. ev. Szilák.
7. Jósa Isiván. ág. h. ev. Arad.
8. Kőim Dezső ízr. Aszód.
9. Kovács Endre ízr. Tó-Almás.

10. Markbreit Imre ízr. Aszód.
11. Némedy Imre ág. li. ev. Domony.
12. Püspök Pál róm. kath. Gödöllő.
13. Rausz István ág. h. ev. Aszód.
14. Schvartz István ízr. Nagy-Kartal.
15. Seres Géza ismétlő, róm. kath. Túra.
16. Sipíczki János ág. h. ev. Csík-Tarcsa.
17. Spin her György róm kath. Pásztó.
18. Sratnko János ismétlő ág. h. ev. Puszta-Kengyel.
19. Tér Mihály róm. kath. Aszód.
20. Ujjak Gyula ismétlő róm. kath. Alsó-Petény.
21. Zádor István róm. kath. Abád-Szalók.
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M agántanulók.

1. Dukesz Artur izr. Aranyos-Maróth.
2. Tóth Gyula ev. ref. Romliány.

K im arad tak .

1. Braun Ferencz izr. Heréd.
2. Foutányi Hugó ág. h. ev Nagy Kürtös.
3. Szabó József róni. kath. Budapest.

Összesen : 26.
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1. Búzás József róm. katli. Aszod.
2. Dukesz Artur izr. Aranyos-Maróth.
3. Gold Andor izr. Gödöllő.
4. Ivanovich Oszkár ág. h. ev. Pozsony.
5. Kahn a József ág. h. ev. Fóti).
6. Kiss Ernő ismétlő róni. kath. Tisza-Beő.
7. Krácsala István ág. h. ev. Héviz-Györk.
8. Lehoczky Béla ev. ref. Mikola.
9. Mészáros Lajos ev. ref. Budapest.

10. Micsinay Dezső ág. h. ev. Doinony.
11. Micsinay Zoltán ág. h. ev. Acs;i.
12. Miázik Károly ág. h. ev. Bérezel.
13. Pintér Sándor róm. kath. Babath.
14. Ködei István ev. ref. Bia.
15. Schvartz Sándor izr. Nagy-Kar tál.
1(>. Schvartz Oszkár ízr. Nagv-Kartal.
17. Schweitzer Rezső izr. Kóka.
18. Sípos János róm. kath. Heréd.
19. Szalay Gyula róm. kath. Bérezel.
20. Szarvas Béla ág. h. ev. Hévíz Györk.
21. Taub Ignácz izr. Dány.
22. Tóth Pál róm. kath. Hatvan.
23. Török Zollán ág. h. ev. Szirák.
21. Weíner József izr. Vácz-Harlyán.
25. Weísz Rezső ízr. Aszód.

M agántanulók.

1. Divald Imre ág. h. ev. Urai-Újfalu.
2. Szabó Andor ev. ref. Csővár.

K im arad t.

1. Sztrhárszky András ág. h. ev. Bér.
Összesen : 28-.

li. osztály.



III. osztály.

1. Bukovszky Jenő ág. h. ev. Tápíó Süly.
2. Csáky Ferencz róni. kath. Kétbely.
3. Csorba Miklós ev. ref. Fenyő-Haraszt.
4 . Diamant Ferencz izr. Nagy-Kartal.
5. Fari <as Nándor ismétlő, róni. kath. Bérezel.
6. Fucskó Béla ág. h. ev. Szendehely.
7. Hajnal Endre róni. kath. Újpest.
8. Katona István róm. kath. Bagh.
9. Kossuth Sándor ág. h. ev. Tápíó-Ságh.

10. Kovács Béla izr. Salgó-Tarjün.
11. Krenko Gyula ág. h. ev. Aszód.
12. Lanstják Dezső ág. h. ev. Legénd.
13. Podhradszky Jenő ág. h. ev. Tordas.
14. Schiffer Géza ízr. Keszeg.
15. Súlyán Márton ág. h. ev. Bér.
1(>. Sztrelko Lípót ág. h. ev. Nag\-Röcze.
17. Tesbér József róni. kath. Orosháza.
18. Urbán Iván ág. h. ev. Aszód.

M agántanulók.

1. Bohus Tivadar róni. kath. Sátoralja-Ujhely,
2. Díváid Imre ág. h. ev. Urai-Újfalu.
3. Rémi Róbert róm. kath. Budapest.

Összese" •
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T: Bankos Lajos ev. ref. Péczel.
2. Balta István rórn. kath. Gödöllő.
3. Bentsik Géza ev. ref. Aszód.
4. Blau Sándor izr. Sz.-Lörincz-Káta.
5. Diamant László izr, Nagy-Kartal.
6. Bördögh Tibor ev. ref. Kóka,
7. Kaufmann Ödön róm. kath. Aszód.
8. Kohn Ármin izr. Túra.
9. Kohn Miksa izr. Ercsi.

10. Kurzreiter Frigyes róm. kath. Gödöllő.
11. Lanstják Béla ág. h. ev. Legénd.
12. Pászkay László róm. kath. Túra.
13. Rab Győző róm. kath. Héviz.
14. Rémi Róbert róm. kath. Budapest.
15. Schwartz Hugó izr. Tó-Almás.
16. Spinher János róm. kath. Bruck.
17. Sramkó Kálmán ág. h, ev. Budapest.
18. Sliglincz András ág. h. ev. Szada,
19. Szántó Lajos izr. Ujszász.
20. Szántó Zoltán izr.Ujszász.
21. Szilárd Miklós ág. h. ev. Felső-Szeli.
22. Szlabey Ferencz ág. h. ev. Tápió-Szele,
23. Weisz Ignácz izr. Aszód.
24. Weisz Lajos ág. h. ev. Aszód.

M agántanuló.

1. Szabó Károly ev. ref. Csővár.

M eghalt.

1, Fiika Jakab róm. kath. Károlyfalva.

IV. osztály.

Összesen: 26.



IX.

NtatlsztiKai liiumtntás

Az 1899—1900. tanév végén.

a) osztályonként.

O s z t á l y 1. II. i n. IV. Ö ssz c -  
1 s e n

Egész év folyamán felvétetett 26 28 21 26 101
Vizsgálatot t e t t .................... 23 27 20 25 95
Megvizsgált ismétlő volt . . 3 1 1 ■— 0

b )  vallás szerént

Ag. liitv. evang........................ 9 10 10 6 35
Ev. r e f . ................................... 2 4 1 4 11
Rom Ív cl till. • • • • « . 8 6 7 8 29
Izraelita .............................. 7 8 3 8 26

c) anyanyelv szerént

M a g y a r.................................. 25 27 20 25 97
Tót — 1 1 — o

Cl

N é m e t ................................... 1 — — 1 2

d) nyelvismeret szerént

-4-3 csupán magyarul . . . 22 25 18 23 88
N magyarul és németül 1 — — 2 3
D
CQ magyarul és tótul . . 3 3 3 I 10

Összesen 26 DC ce 21 26 i 101
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e) éleílcor szeréül.

A tanulók életkora az iskolai év végén

O sz tá ly 10 11 12 13 14 15 16 több Összesen

1 10 7 4 2 3 — — — 26
II — 4 12 7 4 1 — — 28

III — — 5 4 10 2 — — 21
IV — — — 5 11 4 6 — 26

1— IV 10 11 21 18 28 7 6 - 101

f) előmenetel szerént. *)

* A rendes tantárgyakat véve

I. II. III. IV.é 8 p e d i g Ö sszesen

o s z t á l y b a n
Minden tantárgyból jeles . . 1 1 — 1 3
Minden tantárgyból jó . . . 3 6 2 3 14
Minden tantárgyból elégséges . 9 8 9 16 42
Egy tantárgyból elégtelen 3 6 4 2 15
Két tantárgyból elégtelen . . 4 4 2 2 12
Több tantárgyból elégtelen . 1 — 1 — 2

Összesen 21 25 18 24 88

‘) E rovatban a magántanulók nem szerepelnek.



Figyelmeztetés a  jövő iskolai évre
1. A jövő iskolai év szeptember 1-eit kezdődik. Augusztus 

30-31-érc tartjuk a javitó, magán- és felvételi vizsgálatokat. Szep
tember négy első napján tart a tanulók beiratása, 5réu?kezdődnek 
a rendes előadások.

2. A gymnasium I-ső osztályába csak oly tanufók vétetnek 
föl. a kik kilenczedik életévöket, betöltötték és az elérni iskola 
i\'. osztályának sikeres elvégzését hiteles bizonyitványnyal tud
jak igazolni. Kellő bizonyítvány hiányában fölvételi vizsgálatot 
tartoznak tenni, a melyért dijat nem fizetitek.

3. A gymnasium felsőid) • szxálynibu való felvételre- lega
lább elé’té 'es bizonyítvány kell;. In a  bizonyítvány gyiimiasiüniil 
tantervűnk követelményeinek nem felel meg: a  tanuló fölvételi 
vizsgálatot köteles tenni, mely vizsgálatnál csak a különbözető 
tárgyakért jár dij.

4. F ö lv é te lre  a tan u ló  szülei, gyám ja vagy ezeknek 
m eg b ízo ttja ik  séretében  ta rto z ik  az igazgatóságnál je len t
kezn i; ez alkalomat.il a következő iratokat hozza magával: az; 
első osztályba beiratkozó vagy más iskolából jövő tanulók szü
letési IszonyáváuytT községi vagy kőrorvosi ujruoltási Iszonyá
vá nyt és a megfelelő iskolai bizonyitványokat, — a töldsek csak 
az előző évi bizonyítványukat.

ő. .Az aj tamil >k jelentkezésük a I led mával 2  kor. beinitásS 
dijat fizetnek, egyébként, minden tanuló tizet bizonyítvány-,, könyv
tár-. értesítő- és orvosi-dij czítnén f>körömit és fékévi eTöfeges 
résaleteklten a tandíjat. Ií (Ifjakat, az igazgatóságtól kell lefizetni. 
Helylieli protestáns tanulók tandíja egész évre r 4;>kor.r vidéki 
protestánsok 48 koronát fizetnek, más valló «felekezetitek pedig; 
(óO koronát.

(V .Az alumneumi drj egész évre 8 8 kor.r m*4v összeget szintéin 
féléin részlet, éld hui előre kell az. alusnueu ni ejf iwtm il lefizetni.

7. Az olyan tanulót, Id az iskolai év végén alapos- okból 
vizsgát nem teltetett, a tanári kar pót,vizsgálatra Itocsátja.

8 . Azon tanuló, ki kettőnél tnlj-b tan'árgyból bukott, az osz
tályt ismételni tartozik • a ki két tantárgyitól kapott elégtelen jegyet,



az a felekezeti hatóság (a bányai ág. h. ev. egyházkerület püs
pöke) engedelniével javíthat,*) a ki egy tárgyból bukott az min
den előleges engedély nélkül javíthat. A javító vizsgálatok 
ideje augusztus 29—31.

9. A javító vizsgálat dija tárgyankint 4 kor., más intézet
ből jött tanulók részéről 10 kor.

10. A magántanulók beiratkozásra szintén szeptember első 
napjain jelentkezzenek. A vizsgálat idejét a tanári kar határozza 
meg és az igazgató kellő időben a szülőknek tudomására adja. 
A kitűzött időben a magyar, német, latin nyelvből és a számtan
ból Írásbeli dolgozatot készítenek és a dolgozatok alapján szó
beli vizsgálatra bocsájratnak. A magánvizsgálat dija 80 korona, 
ezenkívül a tandijat és mellékdíjat is tartoznak megfizetni a nyil
vános tanulókra kötelező időben.

11. Gymnasiumunk föntartó testületé kéri a t. szülőket, 
hogy a tanulók elszállásolása érdekében forduljanak először az 
igazgatóhoz, ki szívesen szolgai minden tekintetben felvilágosí
tással.

Az igazgatóság.

*1 A püspök úrhoz intézett folyamodásokat legkésőbb  ju liu s 10-ig 
kelj a;; igazgatósághoz benyújtani a bizonyitványnyal együtt.



Ú tm utatás
tanulóink szá l l á sad ó i  s z á m á r a .

A szállásadó szerepe a szüléket helyettesíteni. Azt, termé
szetesen hiába kívánjuk, lmgy a szállásadó szülői szeretettel vi
seltessék kosztos deákja iránt. A szüléi szereteiet nem lehet meg
tanulni, utánozni ; az ónönmagától születik bennünk, de azért a 
szállásadó jól helyettesítheti a szülőt, sőt esetleg leszoktathatja 
a gyermeket oly Ilmákról, melyek előtt a szülői szeretet kényez- 
tetoleg szemet hunyt, dől fölhasználhatja a gyermek vágyakozá
sát a szülői ház után a szorga inas tanulásra és a jó magaviseletre 
való serkentésnél.

Első és tő kellék, hogy szeressük a gyermeket. A szeretet 
révén könnyen szerezhetjük meg bizalmat, vonzódását; ezek pe
dig lmtalas tényezők a gyermek cselekedeteinek irányításánál. 
Ahány ember, annyiféle természet, tehát ugyanazon eljárással 
nem mindegyiknél erünk őzéit; de a melyik gyermeket szeretettel 
nem lehet megnyerni, akire a szeretet nincs semmi hatással 
annál semmiféle ölj ras sem biztathat azzal a reménnyel, hogy 
javulás lesz az eredménye.

Figyelmünket egyaránt ki keil terjeszteni a gyermek lelki 
s testi, erőinek kifejlesztésére.

Óvjuk a gyermeket erkölcstelen dolgok hallásától és látá
sától. A rossz példa ímgy hatással van a. gyér műkre, mert még 
nincs kifejlődve az egyeld jelleme a mi visszatartaná őt a rossz 
példa utánzásától.

Legyt n a szállásadónak gondja arra, hogy a tanuló rossz 
társaságba ne keveredjék; olyan helyekre ne járjon, hol hozzá 
nem illő társasagot, t dal, valamint jól válogassa meg azokat is, 
akik a tanulóhoz jartiak.

Ne engedje a tanulót az utezákon ezMtahmul bolyongunk 
Nyáron fél 8, télen pedig tél 7 órán túl nem s abad a tanulónak 
kiséret nélkül hazulról távozni; Mulatságra., vendéglőbe csak úgy 
viheti a szállásadó, ha előzetesen az ősz tál., főnökétől elkéredz- 
kedett. Hason!ó!ag a varos terül.dót. el nem hagyhatja a tanuló 
még az évközi) ■ í el »forduló szünetkor sem, hacsak arra enge
délyt az osstalyfőnöktől nem kapott.
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Figyelemmel kell kisérni, hogy :i tanuló házi írásbeli dolgo
zatait,, rajzait elkészíti, — leczkéit megtanulja-e ? Engedjünk a 
játékra is időt, de az iskolai kötelesség teljesítését szigorúan 
ellenőrizzük.

A kötelességérzetet lehetőleg nagyra keH nevelni a gyer
mekben, mert annak úgy ö, mint a társadalom nagy hasznát veszi.

Vannak tanulók, kik egész szenved'fylyet esnek neki az 
olvasásnak; a mi kezökügyébe esik, válogatás nélkül mindent 
mohón olvasnak. Elhanyagolják tanulmányaikat, abbahagyják 
játékaikat, minden szórakozásukat,. Ezt is meg kell akadályozni, 
mert ez testi és szellemi természetes fejlődésének rovására tör
ténik. Az ifjúsági könyvtárból kellő időközökben megfeLelö olvas
nivalókat kapnak; — érjék be avval.

Pénz kezelését nem kell a tanulóra bízni. A leghelyesebb’ 
eljárásnak tartom, ha a tanuló a szükséges dolgok beszerzésére 
pénzt minden alkalommal a szállás-adótól kér és ezen kiadásait 
pontosan feljegyzi. Így szüleinek mindig számot tud adui a ki
adásairól és megszokja a pénzkezelésben a rendet.

A tanuló könyveit, ruháit és minden holmiját tartsa mindég 
rendben. Időnként, meg kell vizsgálni, hogy nincs e idegen tárgy 
a holmia között, vagy nem hiányzik-e az övéiből valami? így 
könnyen ellenőrizhetjük a tanulót, hogy nem vesztett-, adott-, 
vagy kölcsönzött-e el a saját jószágából és- viszont, hogy nincs-e 
idegen jószág az ó holmija között? E tekintetban a keik),ellen
őrzés könnyen ráviszi a tanulót a pazarlásra esetleg a lopásra.

Nagy gondot, kell fordítani a tanuló egészségügyi viszonyaira. 
A gyermek teste éppen ebben az időben van a legnagyobb fej
lődésben, ennek a fejlődésnek utjából tehát el kell bántani min
den akadályt. Minden reggel vagy este mosakodjék meg a gyermek 
derékig és lehetőleg minden héten legalább egyszer fúródjék meg.

Az általánosan ismeri, egészségügyi szabályokra folytono 
san figyelmeztetni kell ot

A szobák kellő szellőztetése a mint általában mindenkinek, 
úgy különösen a fejlődésben lévő gyermeki testnek szükséges. 
A fölvállalt tanulók száma arányban legyen a szoba nagyságával.

Figyelni kell, hogy a tanuló ruházatát mindég tisztán, rend
ben tartsa.

Ilyen eljárással meg lessz a szükséges összhang a házi és 
iskolai nevelés között,: a család és az iskola támogatja, mege
rősíti egymást, ama nemes törekvésben, hogy a gyermeket testi 
és szellemi fejlődésében a helyes utón vezessék.

Ezeket ajánljuk a szálas-adók figyelmébe. A gondjaikra 
bizott gyermekek jövője érdekében egyöntetűen kell eljárnunk a 
nevelésben és tanításban egyaránt.






