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Adatok intézetünk 1902 1903. évi
történetéhez.

Az alakuló gyűlést augusztus 29.-én tartottuk meg. 
A tanári testület ezen alkalommal megállapította azon 
elveket, melyeket a tanításban és fegyelmezésben mind
nyájan követni fogunk, hogy eljárásunk lehetőleg egy
öntetű legyen. A tantárgyak felosztásában és az osztály
főnökök kijelölésében az előbbi évek megállapított elveihez 
híven arra törekedtünk, hogy lehetőleg mindenki tovább 
haladjon a maga tantárgyaival és a maga osztályával. 
Ebben a rendszeres előrehaladásban nagy segítségünkre 
szolgált az-a körülmény, hogy a tanári testületben személyi 
változás az utóbbi három esztendőben nem történt.

Augusztus 30.-án és szeptember 1.-én tartottuk a 
javító vizsgálatokat, mélyeken a következők javítottak:

Az I. osztályban Pergel Ignácz a latinból és Rosen
baum Elemér a számtanból. Piger Sándor felvételi vizs
gálatot tett a latinból.

A III., osztályban Fischmann József és Sipos János 
a latinból, Gyárfás Gyula a geometriából és Püspök Pál 
a számtanból.

A IV. osztályban Feleky Miklós és Rédey István a 
németből, Szarvas Béla a latinból és Brüll Albert a 
számtanból.

A bányai ág. h. cv. egyházkerületi püspök engedé
lyével javítottak:

Az I. osztályban Miklián Lajos. Plachy Péter és 
Tóth Adorján a latinból és számtanból; Jeszenszky Sán-
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dor a földrajzból és geometriából; Róth Ármin a számtan- 
és geometriából.

A II. osztályban Heimann Ernő a földrajzból és szám
tanból, Schwartz Gyula a latinból és számtanból.

A III. osztályban Némedy Imre és Tóth Pál a latin
ból és geometriából; Seres Géza a németből és szám
tanból.

A IV. osztályban Gold Andor a latinból és számtanból.
A tanulók beiratása szeptember 2-ikától 5-ikéig tar

tott. Fölvettünk összesen az egész év folyamán 104 rendes 
és 8 magántanulót, tehát 5-tel többet mint az előző évben.

A fölvett rendes tanulók között 26 helybeli és 78 
vidéki volt.

A vidéki tanulók közül naponkint vasúton bejárt 
Aszódra: Hatvanból 7, Túráról 2, Galgagyörkről 1, 
Püspökhatvanból 1, Galgamácsáról 6. Részint kocsin, 
részint gyalog bejárt Aszódra: Hévizgyörkről 3, Bagról 
3, Kartalról 5, Ikladról 2, Domonyból 8, Szilosról 2. Ezek 
az igazgató felügyelete alatt az előadási órák után is az 
iskola helyiségeiben tartózkodtak. Úgy látszik, hogy az 
iskolalátogatásnak ezt a módját évről-évre mind többen 
és többen veszik igénybe, pedig általában azt tapasztaltuk, 
hogy sem fegyelmi sem tanulmányi tekintetben nem válik 
ez a tanulónak javára. Úgy a gyalog, mint a vasúton 
való utazás fáradságos és különösen a téli hónapokban 
sok küzdelemmel jár, erkölcsi tekintetben is sok veszede
lemnek és kisértésnek van kitéve a gyermek utazás köz
ben. Azért nagyon kívánatos, hogy a szülők gyermekeiket 
lehetőleg itt, Aszódon helyezzék el.

A vidéki tanulók másik csoportját szüleik Aszódon, 
egyes családok gondjaira bízták. Ezeknek magaviseletét az 
iskolán kívül is állandóan figyelemmel kisértük, időközön
ként szállásaikon is meglátogattuk; általában nagy figyel
met fordítottunk arra, hogy ezen vidéki tanulóink úgy
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egészségügyi, mint erkölcsi tekintetben a kellő gondozás
ban részesüljenek szállásaikon.

Az iskola évet szeptember 6.-án nyitottuk meg. Ezen 
ünnepélyen a régi szokáshoz híven megjelent nt. Moravcsik 
Mihály lelkész, a gymnasiumi bizottság egyházi elnöke is. 
Ima és hazafias énekek után az igazgató évnyitó beszé
dében munkára, szorgalomra, kötelességeik hű, odaadó 
teljesítésére buzdította az ifjúságot. Szemeik elé igyekezett 
állítani az életet a maga sokféleségében, nagy igényeivel 
és nagy küzdelmeivel. Elősorolta azon kötelességeket, 
melyeket az iskola szab eléjük s melyeknek pontos, lelki- 
ismeretes teljesítése képesíteni fogja őket arra, hogy 
Isten, haza, családjuk s önmaguk iránt való magasztos 
hivatásukat minél jobban betölthessék.

A tanítás az egész év folyamán az állami tanterv- 
szabta irányban haladt. A középiskolai új tanterv reánk 
vonatkozó intézkedéseit iskel lő időben foganatosítottuk.

A tanítás rendes menetét megzavarta Dévény József 
tanártársunk betegeskedése. Már márczius havában gyön
gélkedett, de nagy önfeláldozással azért eljárt az iskolába 
mindaddig, a mig május elején a baja annyira sulyosodott, 
hogy kénytelen volt otthon maradni. Május elejétől kezdve 
tehát helyettesítettük és pedig úgy, hogy az ő tárgyait 
egymás között fölosztottuk. Az I. osztályban a magyar 
nyelvet Zuberecz Pál, a latin nyelvet Bolla Lajos, a II. 
osztályban a rajzoló geometriát Strompf László és a III. 
osztályban a latin nyelvet Szabó Lajos vette át. A taní
tási órák számát kénytelenek voltunk redukálni és igy 
folyt aztán a tanítás májusban és júniusban.

Egy másik zavaró körülmény volt a vörhenyjárvány, 
mely Ikladon, Aszód közvetlen közelében junius elején 
nagy erővel lépett fel. Iskolaorvosunk tanácsára fölöttes 
hatóságunktól, a bányakerületi ág. h. ev. püspök Úrtól 
fölhatalmazást kértünk arra, hogy szükség esetén rövidé-
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sen megtartott vizsgálatokkal az iskolai évet a rendes idő 
előtt bezárhassuk. Az engedély megjött, de mert Ikladon 
a járvány enyhült és Aszódon megbetegedés nem történt: 
az iskolaorvos tanácsára a tanítást tovább folytattuk, 
egyszersmind azonban a szükséges óvóintézkedéseket is 
megtettük. Így sikerült a vizsgálatokat a rendes' időben 
megtartani s óvatosságból csak éppen az ünnepélyeket 
nem tartottuk meg: u. m. junius 8.-án a koronázás év
fordulóján a tanítás szünetelt, de ünnepélyt nem tartottunk, 
ugyancsak elmaradt a tanuló ifjúság szokásos tavaszi 
mulatsága; a tornavizsgálat és a záróünnepély.

A tanulmányi előmenetel kielégítő volt. Erkölcsi maga
viselet tekintetében súlyosabb jellegű vétség nem forduit 
elő. Úgy a tanulmányi előmenetelt, mint a fegyelmet 
illetőleg azonban ezen iskolai évben is azt tapasztaltuk, 
hogy a gymnasiumba jövő tanulók szellemi fejlettség és 
fegyelmezettség tekintetében nem ütik meg a kívánt 
mértéket.

Ily viszonyok között fokozott mértékben igyekeztünk 
a családot és az iskolát egymáshoz közelebb hozni, hogy 
igy egyöntetű és czéltudatos munkával az óhajtott ered
ményt elérjük.

A módszeres, osztálytanári, ellenőrző: és osztályozó 
tanácskozásokat a rendes időben megtartottuk. Az ellenőrzi) 
tanácskozás eredményét az illetékes szülőkkel közöltük; 
másrészt megfelelő buzdítás kíséretében az osztásokban 
is kihirdettük.

A vallásos érzület ápolását mindnyájan legfőbb köte
lességünknek tekintettük. Protestáns ifjainkat a vallástanban 
Chugyik Pál ág. h. ev. segédlelkész, gymnasiumi vallás
tanár oktatta. A reformáczió emlékünnepét a többi taninté
zet protestáns növendékeivel együtt külön istentisztelettel 
ültük meg. 1903. év május hó 28.-án testületileg részt 
vettünk Iklad evang. egyház-községének templomszente-
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tési ünnepén. ltjaink a magyar istentiszteleteken testületi
leg mindenkor megjelentek. Szentháromság vasárnapján 
konfirmálkoztak: Brczovszky József III. oszt. és Némedy 
Imre IYr. oszt. tanulóink. Ugyancsak ezen év folyamán 
konfirmálkoztak: Dögéi Ferencz és Ubrankovits Jenő II. 
oszt., Kádár Béla III. oszt. ev. ref. valláséi növendékeink. 
A korfirmáczió alkalmával mindnyájan résztvettünk az 
úrvacsorában. Egyházj énekeinket Bolla Lajos vezetése 
mellett rendes órákon két szólamban tanulták ifjaink.

Kellő figyelemmel gondoskodtunk arról is, hogy más 
vallású tanulóink szintén megfeleljenek vallásukszabta 
kötelességeiknek.

Tanulóink egészségi állapota az egész év folyamán 
kedvező volt. Gál Adolf dr. iskolaorvosunk rendes időkö- 
zönkint meglátogatta iskolánkat, megvizsgálta egészségügyi 
szempontból intézetünk helyiségeit, megvizsgálta tanulóin
kat, és üdvös tanácsokkal látta el őket. Súlyosabb jellegű 
megbetegedés nem fordult elő tanulóink között.

Részben a tornaórák alatt, de azonkívül is nagy 
kedvvel űzték ifjaink különösen a magyar labdajátékokat. 
Télen bőséges alkalmuk volt a korcsolyázásra; a fürdésre 
eddig nem volt kellő időjárás.

Francsics Norbert budapestvidéki tankerületi kir. fő
igazgató, mint ministeri megbízott 1903. évi május hó 
1 Ö.-áp látogatta meg iskolánkat. Az egyes osztályokban 
különféle tárgyakból meghallgatta tanulóink feleleteit, meg
tekintette Írásbeli dolgozataikat és rajzaikat. Mindenre 
kiterjedő figyelemmel vizsgálta meg intézetünk helyiségeit, 
fölszereléseit. Látogatása végén értekezletet tartott a tanári 
testülettel, melyen részletes jelentést tétetett intézetünk 
minden ügye felől. Múzeumaink rendszetes fejlesztésére 
vonatkozólag figyelmünkbe ajánlotta, hogy a mennyiben 
az utóbbi években különösen az állattani és növénytani 
gyűjteményt .gyarapítottuk: jövőre a chemiai szertár fej-
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lesztését vegyük sorra. Több fontos tanügyi kérdésben 
bölcs útbaigazítást adott, különösen a gyakorlatias tanításra 
és a gyermeknek gondolkozásra való szoktatására vonatko
zólag. Lekötelező figyelméért és intézetünk iránt tanúsított 
jóindulatáért fogadja e helyen is halás köszönetünket.

Az 1902. évi pestmegyei esperességi közgyűlés meg
hízta a tanügyi esperest, hogy iskolánka tévenkint a vizs
gálatok alkalmával látogassa meg. Szeberényi Lajos 
tanügyi esperes junius 15.-én a vallásvizsgálaton meg
jelent s örömmel jelentette ki, hogy jtjaink feleleteiből 
meggyőződést szerzett arról, hogy buzgó vallásos és 
erkölcsös nevelésben részesülnek.

Moravcsik Mihály gymnasiumi bizottsági egyházi elnök 
állandóan figyelemmel kisérte iskolánk életét; évközben 
gyakran meglátogatta az egyes osztályokat s jelen volt 
valamennyi iskolai ünnepélyünkön és az évzáró vizsgá
latainkon.

Iskolai ünnepet ültünk :
I. Kossuth Lajos születésének százéves fordulójakor, 

szeptember 19-én a következő műsorral:
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. Kossuth, irta Zempléni Árpád, szavalta Székely 

István IV. oszt. tan.
4. Ének.
5. Kossuth születésének századik évfordulója, felol

vasta Ujjak Gyula IV'. oszt. tan.
6. A ledőlt szobor, irta Petőfi Sándor, szavalta Kohn 

Dezső IV. oszt. tanuló.
7. Ének.

II. Erzsébet királynénk emlékére november 19.-én:
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
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3. Erzsébet királyné halálára, irta Sajó Sándor, 
szavalta Sipiczky János IV. oszt. tan.

4. Ének.
5. Erzsébet királyné ravatalához, szavalta JakabfTy 

Kálmán III. oszt. tan.
6. Ének.
7. Megölték a királynét, felolvasta Keményt! Gyula

111. oszt. tan.
8. A hazáról, irta Petőfi Sándor, szavalta Zemling 

Győző 111. oszt. tan.
9. Ének.

I I I .  1848 márezius 15.-ének emlékére:
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. Talpra magyar, irta Petőfi Sándor, szavalta Zem

ling Győző III. oszt. tan.
4. Ének.
5. Tizenhárom, irta Váradi Antal, szavalta Székely 

István IV. oszt. tan.
b. Ének.
7. 1848 márezius 15., felolvasta Keményít Gyula 

III. oszt. tan.
8. Hymnus, irta Kölcsey Ferencz, szavalta Kohn 

Dezső IV. oszt. tan.
9. Ének.

I V .  1848 április 11.-ének emlékére:
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. Ének.
4. Honfidal, irta Petőfi Sándor, szavalta Sipiczky 

János IV. oszt. tanuló.
5. Ének.
6. Szózat, irta Vörösmarty Mihály, szavalta Zemling 

Győző III. oszt. tan.
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7. A ledőlt szobor, irta Petőfi Sándor, szavalta Fried
mann Szilárd III. oszt. tan.

8. ének.
A koronázás emlékünnepet a vörheny-járvány miatt 

nem tarthattuk meg.
Az 1902— 3. iskolai év gyászt is hozott intézetünkre. 

1902. augusztus 12.-én meghalt Micsinay János selmecz- 
bányai ág. h. ev. lyccumi tanár, a ki intézetünkben mint 
tanár és igazgató 14 évig működött. Intézetünk történet
írója : Petry Gyula az aszódi gymnasium virágzási kor
szaka egyik kiváló tanári alakjának nevezi Micsinay 
Jánost s többek között a következőket Írja felőle: 
«Micsinay János figyelemmel kisérte az országos 
tanügyi változásokat, az állami iskolák nyomában a mér
tani rajz oktatását ő is azonnal behozta gymnasiumunkba, 
1880/81-ben az állami tantervet fogadtuk el, míg azelőtt 
a protestáns iskoláknak egymástól eltérő tanterveit igye
keztünk saját czéljainkhoz alkalmazva, egymással össze
egyeztetni. Micsinay gondot fordított a tantermek helyes 
berendezésére s a gymnastikára, a melyet maga is siker
rel tanított, sűrű összeköttetést tartott fenn a gyermekek 
szülőivel s szállásadóival; mint nagyon ügyes kezű ember 
ajánlkozott, hogy a tavaszi hosszabb napok beálltával 
növendékeinket kisebb kézi munkákban, mint lombfürésze- 
lésben, szalmafonásban stb. ingyen oktatja; egy évben 
(1879/80) iskolai takarékpénztárt is sikerült létesítenie, a 
mely az év végén 40 tanuló részéről 108 frt 82 kr. 
betéteit mutatott föl.»

Koporsójára a hálás megemlékezés koszorúját tettük 
s temetésén a mi intézetünk is képviselve volt.

1902. szeptember 26.-án elhunyt Moravcsik Gyula 
dr., a kit sokszoros kötelék fűzött a mi iskolánkhoz. Mint 
a Moravcsik-családnak egyik költői ihletségű tagja, isko
lánk nagyobb ünnepeire alkalmi költeményeket irt s mint
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intézetünk tiszteletbeli ügyésze mindennemű ügyes-bajos 
dolgainkat készséges örömmel magára vállalta. Koporsó
jára kegyeletes szívvel koszorút tettünk s temetésén 
testületileg megjelentünk.

Ugyancsak részt vettünk azon gyászban is, a mely 
Podmaniczky Levehténé bárónő halálával a báró Podma- 
niczky-családra borult. Temntésén a tanuló ifjúsággal 
együtt testületileg megjelentünk.

Az iskolai év végén nyilvános vizsgálatokat tartot
tunk a következő sorrendben:
Junius 15.-én d. u. 2 órakor I IVÓ vallástan és egyházi ének.

»  16— 17. magánvizsgálatok.
)) 18-án d. c. 8 órakor III. latin, magyar.
)) »  » 8 » IV. számtan, geom., tölt.
)) » d. u. 2 )) I. lat., magy.
)) »  » 2 » 11. számú, geom.
)) 19.-én d. e. 8 III. számú, geom., földr.
)) » » 8 » IV. német, termr.
)) » d. u. 2 )> I. számú, földr.
)) » » 2 » II. lat., földr., termr.
)) 20.-án d. c. 8 )) 111. német, tört.
)) » » 8 )> IV. lat., magy.
)) ;; d. u. 2 )> I. termr. geom.
)) » » 2 » II. magyar.

Főhatóságunktól, a bányai ág. h. ev. egyházkerület
mélt. püspökétől a következő fontosabb hivatalos leiratok 
érkeztek:

2975— 1902. A nm. vallás-és közoktatásügyi m. kir. 
Minister 79260. leirata értelmében az 1902- 3. iskolai 
évben az állami főfelügyelet jogának gyakorlásával intéze
tünkben Francsics Norbert budapest-vidéki tankerületi kir. 
főigazgatót bízta meg.
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516— 1903. A nm. vallás- és közoktatásügyi Minister 
92862— 1902. sz. rendeleté kapcsán megküldi a magyar- 
országi vármegyék, törvhat. jogú és rendezett tan. váro
sok hivatalos névjegyzékét.

898--1903. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Minister 1134. ein. sz. leiratát közli a m. kir. honvéd 
hadapródiskolából a hazai iskolába való átlépés tárgyában.

913— 1903. A nm. vallas és közoktatásügyi m. kir. 
Minister 862. elr. sz. leiratát közli az iskolai magyar 
helyesírás tárgyában.

1 120— 1903. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Minister 28539. leiratát közli, mely szerint intézetünknek 
az 1903. évre 7000 (hétezer) korona fentartási állam
segélyt engedélyez.

ADATOK AZ INTÉZET TÖRTÉNETÉHEZ.
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G y m n a s i u m i  e l ö l j á r ó s á g .

a) G y m n a s iu m i bixottsáy.
Elnökök:

Podmaniczky, Géza br.. egyházi és gymnasiumi felügyelő. 
Moravcsik Mihály, ág. h. ev. lelkész.

Taf/ok:
Podmaniczky Gyula br., esperességi felügyelő, 
Podmaniczky Levente br.,
Bentsok János, gymnasiumi gondnok,
Bolla Lajos, igazgató,
Farkas János,
Haraszthy Mihály id.,
Krenkó József, egyházi gondnok,
Majoros Mihály,
Paraszkay János.
Sárkány László,
Strompf László, alumneumi ephorus, jegyző.

b) T a n á r i testü let.
Bolla Lajos, oki. rendes tanár, igazgató, a Luther-társaság és 

az országos középiskolai tanáregyesület rendes tagja, a régiségtár 
és történelmi szertár őre. Tanította az I. osztályban a természet
rajzot, a II. osztályban a földrajzot és természetrajzot, a III. 
osztályban a történelmet, a IV. osztályban a történelmet és termé
szetrajzot, heti 16 órában.

Chugyik Pál, ág. hitv. ev. segédlelkész. Tanította az 1—IV. 
osztályokban a vallástant, heti 4 órában.

Dévény József, a Luther-társaság, a k. m. természettudományi 
társulat és az orsz. magyar képzőművészeti társulat tagja, a tanári 
könyvtár őre, a III. osztály főnöke. Tanította az 1. osztályban a 
magyar és latin nyelvet, a II. osztályban a geometriát, a 111. 
osztályban a latin nyelvet, heti 20 órában.



Strompf László, oki. rendes tanár, az országos középiskolai 
tanáregyesületnek, a k. m. természettudományi társulatnak és a 
mathematikai és physikai társulatnak rendes tagja, az alumneum 
ephorusa, a gymnasiumi bizottság jegyzője, a geometriai szertár 
őre| az I. osztály főnöke. Tanította az I—IV. osztályokban a 
mennyiségtant, az I., III., IV. osztályban a geometriát, heti 2 1 órában.

Szabó Lajos, old. rendes tanár, az országos középiskolai 
tanáregyesületnek és a mathematikai és physikai társulatnak ren
des tagja, tanárértekezleti jegyző, a physikai szertár őre, a II. 
osztály főnöke. Tanította a II. osztályban a magyar és latin nyelvet 
és a szépírást, a III. osztályban a physikai földrajzot, a IV. 
osztályban a latin nyelvet, heti 20 órában.

Zuberecz Pál, a természetrajzi és a tornaszertár őre, a Petőfi
kor vezetője, a IV. osztály főnöke. Tanította az I. osztályban a 
földrajzot és szépírást, a. HL,, és IV. osztályban a magyar és 
német nyelvet, heti 19 órában.

Bejáró hitoktatók:
Huszár László, róm. kath. segédlelkész.
Schreiber József, kér. rabbi.

A tornái ■tanította:
Zuberecz Pál. gymn. tanálí

Az éneket' tanította .

Bolla Lajos, igazgató.

A  szabadkézi rajzot tanította:
Dévény József, g'ymn. tanár.

Gymnasiumi orvos:
Gál Adolf tlr., 1. járásorvos.

i 4  GYMNASIUM! ELÖLJÁRÓSÁG.



II.

V é g z e t t  t a n a n y a g .

I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: S tvom pf László.

Vallástan, heti 2 óra. A biblia nevei, felosztása, írói és 
fordítói. Az ó-szövetség általában és részletesen, különösen tar
talmi szempontból. Történeti, tanítói és jóslati könyvek. Az 
ó-testámentum olvasása. Kézi könyv: Bereczky Sándor: Biblia
ismertetés.

Tanította: Chugyilc Pál.
Magyar nyelv, heti 5 óra. Az egyszerű mondat és részei. 

Összetett mondat, fő- és mellék-mondat. A hangtan elemei, helyes
írás. Az olvasókönyv olvasmányainak értelmes olvasása és elmon
dása. Elemezés, szavalás. Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi 
könyv: Balassa: Kis magyar nyelvtan I. rész, Lehr—Riedl: 
Magyar olvasókönyv I. rész.

Tanította: Dévény József.
Latin nyelv, heti 6 óra. Összefüggő olvasmányok alapján a

névszók. A névragozás, a melléknevek fokozása, a névmások, a 
számnevek, a határozószó, az elöljárók, a cselekvő igeragozás. 
Szókincsgyűjtés. Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: 
Roseth: Latin nyelvtan I. és Latin olvasó- és gyakorlókönyv I. r.

Tanította: Dévény József.
Földrajz, heti 3 óra. Földrajzi alapfogalmak. Magyarország 

fizikai földrajza vidékek szerint és összefoglalva. Magyarország 
politikai földrajza röviden. Térképrajzolás. Kézi könyv: Körösi 
Albin: Földrajz, Lange -Cherven: Atlasz.

Tanította: Zuberecz Pál.
Természetrajz, heti 2 óra. Ősszel gyümölcsöző fák és bok

rok. Emlős állatok. Páratlan és páros ujjú patások, ormányosok,
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ragadozók, röpködök, rovarevők, rágcsálók. Házi szárnyasok. Tyúk
félék, úszók. Nyitvatermő növények. Tavaszi virágok. A virágos 
növények részeinek leírása. Kézi könyv: Körösi Albin: Természet
rajz 1.

Tanította: Holla Lajos.
Mennyiségtan, heti 4 óra. A tizes számrendszer, római szá

mok. A négy számolási művelet egész számokkal és tizedes 
törtekkel. Többnemű mennyiségekkel való műveletek. Mértékek 
megismertetése. A számok oszthatósága, a legnagyobb közös osztó 
és a legkisebb közös többes keresése. A tört elmélete; közönséges 
törtekkel való számolás. Időszámítás. Kézi könyv: Lutter: Közön
séges számtana.

Tanította: Slronrpf László.
Rajzoló geometria, heti 3 óra. Bevezetés a rajzszerek és 

eszközök használatába. Pont és vonal, a szög és az ív; művele
tek távolságokkal és szögekkel. A körvonal. A három-, négy- és 
sokszögek tulajdonságai. Az idomok hasonlósága, összeillősége és 
symmetriája. Kerület- és területszámítás. Szerkesztések és sik- 
diszítményi rajzok készítése. Kézi könyv: Fodor—Wagner: Rajzoló 
Geometria.

Tanította: Strompf László.
Szépírás, heti 1 óra. A magyar kis és nagy betűk, a római 

számjegyek. Mintafüzet: Vajda Pál Szépírási mintái.
Tanította: Zuherecz Pál.
Testgyakorlat, heti 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapokban 

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

Tanította: Zuherecz Pál.
Ének, heti 2 óra. Enekelmélet röviden. Kétszólamú énekek 

begyakorlása. A protestáns tanulók az egyházi énekeket szintén 
két szólamban tanulták.

Tanította: Bottá Lajos.
Szabadkézi rajz, kezdőknek és haladóknak heti 2—2 óra. A 

kezdők síkdiszítményeket, stilizált leveleket és virágokat rajzoltak 
és festettek mintalapokról; a haladók leveleket és virágokat stili
záltak természet után s magyar síkdiszítményeket festettek minta
lapok nyomán.

Tanította:

VÉGZETT TANANYAG.

Dévény József.
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II. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Szabó h a jó s .

Vallástan, heti 2 óra. A biblia nevei, felosztása, írói és for
dítói. Az ó-szövetség általában és részletesen, különösen tartalmi 
szempontból. Történeti, tanítói és jóslati könyvek. Az ó-testámen- 
tom olvasása. Kézi könyv: Bereczky Sándor Biblia ismertetése.

Tanította: Chugyilc Pál.

Magyar nyelv, heti 5 óra. Az egyszerű mondat tárgyalása 
folytatólag. Az összetett mondat. A szórend. A szóalkotás. Eleme
zés. Értelmes olvasás és az elolvasott darabok elmondása. Szavalás. 
Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Balassa: Kis magyar 
nyelvtan 11. rész, Lehr—Riedl Magyar olvasókönyv II. rész.

Tanította: Szabó Lajos.

Latin nyelv, heti 6 óra. Összefüggő olvasmányok alapján az 
alaktan ismétlése és befejezése. Az igék főalakjaik szerint való 
csoportosítása. A legszükségesebb mondattani szabályok alkalmi 
ismertetése. Az olvasókönyvből lefordították a Rómáról ez. olvas
mányt, A római királyok története ez. olvasmányból az öt első 
fejezetet, továbbá a Beszélgetések ez. három olvasmányt. Kétheten
kint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Roseth: Latin nyelvtan 
I. r. Alaktan, Roseth: Latin olvasó és gyakorlókönyv II. rész.

Tanította: Szabó Lajos.

Földrajz, heti 3 ónv , Európa országainak részletes leírása.
Ázsia és Afrika ismertetése', természeti viszonyai és politikai fel
osztása alapján. Kézi könyv: Körösi Albin: Födrajz li. rész és 
Lange—Cherven : Atlasz.

Tanította: Bottá Lajos.
Természetrajz, heti 2 óra. Őszi virágok. Melegövi virágok.

Majmok. Tengeri Emlősök. Éneklő-, kúszó- és ragadozó madarak.
Hüllők. Halak. Férgek. Erdei és gyümölcsfák. Termesztett növé
nyek. Növénygyűjtés, rovargyűjtés, far ügy gyűjtés, növénymag- 
gyűjtés. Kézi könyv: Körösi Albin: Természetrajz II. r.

Tanította: Holla Lajos.

Mennyiségtan, heti 4 óra. Számolási rövidítések, számtani 
műveletek korlátolt pontossággal, rövidített szorzás és osztás^.jKE*•*= -'iZSrf-v 
viszony és arány; egyszerű hármasszabály, olasz gyakbrlat,
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százalékszámítás alkalmazása. Kézi könyv: Lutter: Közönséges 
számtana.

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. Szerkesz
tések és síkdiszítményi rajzok. Kézi könyv: Fodor—Wagner : 
Rajzoló stereometria.

Tanította: Dévény József.

Szépírás, heti 1 óra. A magyar írás folytatólag, a német írás. 
Mintafüzet: Vajda Pál: Szépírási minták.

Tanította: Szabó Lajos.

Testgyakorlat, mint az I. osztályban.

Ének, mint az I. osztályban.

Szabadkézi rajz, mint az I. osztályban.

III. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: D évén y József.

Vallástan, heti 2 óra. A kér. egyház története. Jézus 
Krisztus, apostolok, pünkösd, ős-egyház. Üldöztetése és győzelme. 
Hanyatlás. Hitjavítás Németországban, a többi országokban és 
hazánkban. Ellenreformáció. Törvények. Apostolok cselekedeteinek 
olvasása. Kézi könyv: Bereczky Sándor: A kér. egyház rövid 
története.

Tanította: Chuyyilc Pál.

Magyar nyelv, heti 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan: 
hangtan, szótan, mondattan. Olvasmányok: Eötvös J. báró beszéde 
Körösi Csorna Sándor felett (elemezve és könyv nélkül). A feje
delem buzogánya. A magyar nép rokonai. Both bajnok özvegye. 
Egy gondolat bánt engemet. Pipás kántor. A hamis tanú. Családi 
kör. Hymnus. Szózat. Mátyás anyja. A költemények nagyobbrészt 
könyv nélkül is. Kéthetenkint egy dolgozat a végzett tanítási 
anyag köréből. Kézi könyv: Szinnyei: Rendszeres magyar nyelv
tan, Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv III. k.

Tanította: Zuberecz Pál.
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Latin nyelv, heti 6 óra. Az egyszerű mondat és részei az 
olvasmányokból kiszemelt példák alapján. Cornelius Neposból 
Miltiades és Themistocles, Phaedrusból a Prológus, Lupus et agnus, 
Ranae regem petierunt, Cervus ad fontem, Rana rupta et bos. A 
jambusi vers. Elemezés, szókincsgyűjtés, latinos kifejezések. Két- 
hetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Roseth: Latin nyelv
tan, II. r. Mondattan; Roseth: Latin olvasókönyv Cornelius 
Neposból; Roseth: Szemelvény Phaedrus meséiből.

Tanította: • Dévény József.
Német nyelv, heti 4 óra. A nyelvtanból: hangtan, szótan, 

alaktan. Olvasmányok (részben könyv nélkül): Der gehörnte 
Siegfried. Des Knaben Berglied. Der Schütz. Die kluge Maus. 
Der Hase und die Schnecke. Kéthetenkint egy dolgozat a végzett 
tanítási anyag köréből. Kézi könyv: Felsmann József: Német 
nyelvtan és Olvasókönyv I. r.

Tanította: Zuberecz Pál.
Történelem, heti 3 óra. Hazánk a magyarok beköltözése 

előtt. A fejedelmek és Árpád-házi királyok kora. A vegyesházi 
királyok kora a mohácsi vészig, különös figyelemmel a művelt
ségi állapotokra. Kézi könyv: Baróti—Csánki: Magyarország
története I.

Tanította: Holla Lajos.
Földrajz, heti 2 óra. Amerika és Ausztrália általános ismer

tetése a nevezetesebb országok és európai gyarmatok kiemelésével. 
Térképvázlatok készítése. A mathematikai és physikai földrajz 
alapismeretei. Physikai műszerek és kísérletek bemutatása. Kézi 
könyv: Körösi: Földrajz IL, r., Schmidt: Physikai földrajz.

Tanította: Szabó Lajos.
Mennyiségtan, heti 3 óra. Összetett viszonyok és arányok. Az 

összetett hármas-szabály megoldása következtetések alapján és ará
nyokkal. Kamat-, kamatláb-, tőke- és időszámítás. Az állami papírokra 
és részvényekre vonatkozó számítások. Váltóleszámítolás. Egyszerű 
és összetett társaságszabály. Vegyítés-szabály. Kamatos kamat- 
számítás. Az arany- és ezüst-ötvényekre és a pénzekre vonatkozó 
számítások. Lánczszabályok. Kézi könyv: Lutter Közönséges 
számtana.

Tanította: Strompf László.
Rajzoló geometria, heti 2 óra. A távolságok, szögek, három

szögek, négyszögek és sokszögek meghatározása. Távolságok
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arányossága. Hasonló, összeillő és symmetrikus sokszögek. Szer
kesztések és síkdiszítményi rajzok. Kézikönyv: Fodor—Wagner: 
Constructiv planimetria.

Tanította: Strnmpf László.
Testgyakorlat, mint az I. osztályban.
Ének, mint az I. osztályban.
Szabadkézi rajz, mint az I. osztályban.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Z u lterecz Pál.

Vallástan, heti 2 óra. A kér. egyház története: Jézus Krisztus, 
apostolok, pünkösd, ősegyház. Üldöztetése és győzelme. Hanyatlás. 
Hitjavítás Németországban, a többi országokban és hazánkban. 
Ellenreformáció. Törvények. Apostolok cselekedeteinek olvasása. 
Kézi könyv: Bereczky Sándor: A kér. egyház rövid története.

Tanította; Chugyik Pál.
Magyar nyelv, heti 4 óra. A stilus mint az egyéniség követ

kezménye. A stilus grammatikai sajátságai. Világosság, szabatos
ság, magyarosság. A stilus phonetikai sajátságai. A stilus aesthe- 
tikai sajátságai. A stilus árnyalatai. A stilisztikai jelenségek föl
ismerését Arany Toldiját elemezve gyakorolták. Olvasmányokul 
a Toldin kívül az olvasókönyv egyes darabjai és Ilosvai Tholdija 
szolgáltak. Dolgozatok a tanítási anyag köréből. Kézi könyv: 
Dengi János: Magyar Stilisztika és Olvasókönyv, valamint Lehr 
Albert: Arany Toldija.

Tanította: Zuberecz Pál.

Latin nyelv, heti 6 óra. Az egyszerű és összetett mondat. A 
kötőszók. Az igemódok és igeidők használata. Phrasisok gyűjtése. 
Elemezés. A hexameter. Curtiusból a következő részeket fordították: 
A gordiusi csomó, Nagy Sándor Tarsusban, Az issusi csata, Nagy 
Sándor és Darius családja, Darius békeajánlatai, Az Ovidiusból 
pedig, A világ teremtése, A világ négy korszaka. Kéthetenkint 
egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Roseth: Latin nyelvtan, II. r. 
Mondattan, Roseth: Szemelvények Curtiusból. Csengéit : Szemel
vények Ovidiusból.

Tanította: Szabó Lajos.
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Német nyelv, heti 3 óra. Az alaktan ismétlése és kiegészítése. 
Szóképzés. Rendszeres mondattan. Olvasmányok (részben könyv- 
nélkül): Der Wolf und der Kranich. — Herbstlied. — Der Bock 
und der Fuchs. — Astyages und Kyros. — Der gehörnte Siegfried. 
Kéthetenkint dolgozat az alaktan és mondattan begyakorlására. 
Kézi könyv: Felsmann: Német nyelvtan és olvasókönyv II. r.

Tanította: Zuberecz Pál.
Történelem, heti 3 óra. Magyarország története a mohácsi 

vésztől napjainkig. Az egyes korszakok művelődési viszonyai. 
Magyarország politikai földrajza. Hazánk viszonya Horvát-Szlavon- 
országhoz és Ausztriához. Kézi könyv: Baróti—Csánki: Magyar- 
ország története II.

Tanította: Hulla Lajos.
Természetrajz, heti 3 óra. Őszi növények leírása. A növény 

szervei. Ghemiai alapismeretek. A növény belső szerkezete, élet
jelenségei. A növények rendszertana. Közönségesebb tavaszi növé
nyek, fák, bokrok. Gazdasági növények. Rügygyűjtés, növéngyűj- 
tés, terménygyűjtés. Mikroskópikus megfigyelések. Kézi könyv: 
Szterényi: Növénytan.

Tanította: Holla Lajos.
Mennyiségtan, heti 3 óra. Összevonás, összeadás és kivonás 

algebrai egész mennyiséggel. A sokszor ozás kiterjesztve a két és 
három tagúak négyzete és köbére. Osztás és ennek kapcsán a 
geometriai haladvány összegezési képlete. Alapműveletek törtszá
mokkal. Elsőfokú egy ismeretlennel biró egyenletek és idevágó 
tárgyi föladatok. Kézi könyv: König: Algebra 1. rész.

Tanította: Strompf László.
Rajzoló geometria, heti 2 óra. A kör. A kúpmetszetek: az 

ellipsis, a hyperbola és a parabola. Az egyenes, a sík és a test
szög. Sík és téridomok projectioi egy és két képsíkon. Szerkesz
tések és sikdiszítményi rajzok. Kézi könyv: Fodor—Wagner: 
Constructiv planimetria.

Tanította: Strompf László.
Testgyakorlat, mint az I. osztályban.
Ének, mint az I. osztályban.
Szabadkézi rajz, mint az I. osztályban.



III.

Iskolaszerek gyarapodása.

a) T an ári Könyvtár.

Az idén a következő művekkel gyarapodott:
1. Vétel utján: Garcza György : Kossuth Lajos élete, működése 

és halála. 1 k. - Kemenes József: Homeros Iliasa 1 k. — Sout
hey—Reményi: Nelson élete. 1 k. — Némethy Géza: Vergilius 
élete. 1 k. — Dicey—Tárnái: Bevezetés az angol alkotmányjogba. 
1 k. — Friedjung—Zilahi Kis Béla: Harcz a német hegemóniáért.
I. k. — Heini'ich—Schlandt: Der menschliche körper. 1 k. — 
Daxer György: Az ev. egyház úrvacsorái tana a történetben és a 
jelenkor istentiszteletében. 1 k. — Nagy Lajos: Jelentés a kolozs
vári Mátyás király-szoborról. 1 k. — Szádeczky Lajos: Br. Apor 
Péter verses művei és levelei. I. II. k. — Thallóczy—Hodinka; 
Magyarország melléktartományainak oklevéltára. 1 k. — Katona 
Lajos: Alexandriai szent Katalin legendája középkori irodalmunk
ban. 1 k. •— König Gyula: Az algebriai mennyiségek általános 
elméletének körvonalai. 1 k. -— Földes Béla: A társadalomerkölcsi 
probléma. 1 k. — Hermann Ottó: A magyar nép arcza és jelleme. 
1 k. — Makay István: Fizikai repertórium. 1 k. — Pecz Vilmos: 
Ókori lexikon. I. k. — Brehm: Az állatok világa. III., IV.. V. k. 
—• Heinrich Gusztáv: Egyetemes irodalomtörténet. I. k .— Marczali: 
Nagy Képes Világtörténet. X. k. - -  Magyar Nyelvőr. XXIX. k .—• 
Természettudományi közlöny. XXI. k. — Szinnyei: Magyar Írók 
élete és munkái. IX. k. — Egyetemes philologiai közlöny. 1 k. — 
Irodalomtörténeti közlemények. 1 k. — Magyar paedagogia. 1 k.
— Protestáns egyházi és iskolai lap 1 k.

2. Ajándék utján: Timon Zoltán: Józan erkölcs. 1 k. — Carl 
Albrích: Die Lehre von der Bewegung fester Körper. 1 k. —• 
Egyetemes philologiai közlöny, két évfolyam. — Egészség 1 k.
— Hercules 1 k. — Hivatalos Közlöny 1 k.

E szerint a tanári könyvtár 37 művel gyarapodott, ide nem 
számítva az iskolai értesítőket. így a jelenlegi állomány 1009 mű 
1702 kötetben és 298 füzetben.
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b) I f jú sá g i kön yv tár.
A lefolyt iskolai évben a következő művekkel gyarapodott:
Ajándék utján: Dolinái Gy.: Történelmi arczképcsarnok, a 

kiadótól.
Vétel utján: Benedek Elek: Heted-hét ország ellen. — Bene

dek Elek: Székelyföldi mondák és mesék.— Benedek Elek: Állat
mesék. — Benedek Elek : Óriások és törpék. -— Benedekné : Mesék. 
— Hoffmann Ferencz: A tengeren túl. — Hoffmann Ferencz: A 
milyen az űr, olyan a szolgája. — Hoffmann Ferencz: A jó tett 
is meghozza kamatjait. — Hoffmann Ferencz: A munka jutalma.

Hoffmann Ferencz: Anyai szeretet. — Hoffmann Ferencz: 
Loangó. — Hoffmann Ferencz: Samuka. — Hoffman Ferencz: 
Áldás a jó tetten. — Hoffmann Ferencz: Gyermeki szeretet. — 
Hoffmann Ferencz: Mindenki a maga szerencséjének kovácsa. — 
Donászy Ferencz: Robinzon Cruzoe. — Radó Vilmos: Robinzon 
Cruzoe. — Gaal Mózes: Robinzon Cruzoe. — Schmid Kristóf: 
Eustachius Márton, az öreghegyi lakos. — Schmid Kristóf: Tannen- 
burgi Róza. — Schmid Kristóf: Genovéva. — Pósa L.: Kis arany
kert. — Pósa L.: Gyermekversek. — Arany J : Toldi estéje. —- 
Cooper: Vadölő. — Cooper: Az utolsó Mohikán. — Mikszáth K.: 
Huszár a teknőben és egyéb elbeszélések. — Jókai Mór: A med
vék országában. Gyermekszinház. — Madarassy L.: Az amérikai 
őserdőben. — Sas Ede: Munkácsi Mihály. - Hoffmann Ferencz: 
Elsárgult levelekből. -  Hoffmann Ferencz: Czigány Ferkó. — 
Hoffmann Ferencz: A hóban eltemetve. — Hoffmann Ferencz: 
Óvakodjál az első ballépéstől. — Hoffmann Ferencz: Megpróbálta
tások. — Jókai M.: És mégis mozog a föld. — Scipió Rudolf: Az 
inkák törzséből. — Vaday József: A protestáns lelkidet. — Vaday 
A protestáns jellem. — Evangélikus családilap.

c) U ren igyú jten tén y és rég iség tár.
Több tanuló ajándéka révén 18 drb régi pénzzel gyarapodott.

d) T erm észetra jzi sze rtá r.
Ez évi gyarapodás : Fáczánkakas és tyúk (Phasianus colchicus.)

Fáczánfészek és tojás.
Kék vércse (Falco rufipes.)
Seregély (Sturnus vulgaris.)
Haris (Crex pratensis.)
Gyurgyalag (Merops apiaster.)



IV.

Petőti-kör.

Intézetünkben, mint minden évben, az idén is megalakult és 
működött a Petőfi-gyakorlókör. A kör tagjai iskolánk két felső 
osztályának tanulói. A kör czéija, hogy a tanulók a rendes 
magyar órákon kívül is gyakorolhassák magukat a szavalásban, 
a szabad előadásban és a stilizálásban. A kör ifjúsági könyvtára 
csekély havi dij mellett mind a négy osztály tanulói rendelkezé
sére állott.

A Petőfi-kőr jutalomdijait (zárt helyen megtartott verseny 
alapján) Székely I. IV. o. t„ Markbreit I. IV. o. t. nyerték, egy-egy 
10 koronás aranyat. Dolgozataikat a kör emlékkönyvébe Írták.

Évközben a kör szorgalmasabb munkálkodói voltak: Békési 
R., Boldis I., Szigeti G., Giesz L„ Kohn D., Markbreit I., Székely 
I., Ujjak Gy., Sipiczky I.

Szavalatukért jutalomdijat kaptak: Kohn D. IV. o. t. (10 ko
ronás aranyat), Székely I. IV. o. t., Friedmann Sz. III. o. t. Zemling 
Gy. III. o. t. (6—6 koronát).

Mivelhogy az idén az évzáró ünnepély (a föllépett vörheny- 
járvány miatt) elmaradt, a kör tagjainak nem volt alkalmuk, hogy 
évi munkálkodásuk eredményéről a közönség előtt beszámol
hattak volna.



Ösztöndíjak és jutalmak.

1. Csernyánszky-féle 40 koronás ösztöndíjra a tanári testü
let Moravcsik Gyula 1. oszt. tanulót ajánlja. Ezen ösztöndíj végle
ges odaítélése a pestmegyei ág. hitv. ev. esperességi közgyű
lést illeti.

2. A Petőfi-kör jutalomdijait a IV. szakaszban ismertetjük.
3. A Petőfi-féle ösztöndíjból 20—20 koronát kapnak: Giesz 

Lajos és Kohn Dezső IV. oszt. tanulók.
4. A Petőfi—Podmaniczky-alap kamataiból Kovács István I. 

oszt. tan. 15 kor., Boczkó Kálmán II. oszt. tan. 20 kor. és Csjerni 
Lajos 11. oszt. tan. 20 kor. ösztöndíjban részesülnek.

5. A Masznyik-féle ösztöndíj kamataiból Petrovics Gyula II. 
oszt. tan. 10 kor. jutalmat kap.

6. A Földváry-féle ösztöndíj kamatait ezen évben nem adjuk 
ki, hanem a tőkéhez csatoljuk.

7. Az aszódvidéki tanítói kar ösztöndíjalap kamataiból Pitt- 
ner László II. oszt. tan. 20 kor. jutalmat kap.

8. A Deutsch-féle ösztöndíjalap kamataiból Szigeti Géza III. 
oszt. tan. 20 kor. jutalomban részesült.

9. Főtisztelendő Lévay Mihály báthmonostori apát, szolnok- 
ker. esperes, tanfelügyelő, abonyi plébános úr, a ki egykor inté
zetünk jeles tanulója volt, az iskolánkra való hálás visszaemléke
zése jeléül 2 drb. 10 koronás aranyat adott oly föltétellel, hogy 
az egyiket egy jó magaviseletű és szorgalmas tanulónak, a másikat 
pedig olyan jó magaviseletű tanulónak adjuk, a ki a magyar 
nyelv tanulásában kiváló szorgalmat fejtett ki. A tanári testület 
az első feltétel értelmében Nagy Pál I. oszt. tanulót, a második 
értelmében pedig Zsifcsák Tibor I. oszt. tanulót tartotta a juta
lommal való kitüntetésre érdemesnek.

%
V.



26 ö s z t ö n d í j a k  e s  j u t a l m a k .

10. Mint szorgalmas és jó magaviseletéi tanulók jutalom
könyvet kaptak : Beke Gyula, Mitnyákovics János I. oszt., Boczkó 
Kálmán, Csjerni Lajos, Leopold Jenő, Petrovics Gyula, Pittner 
László II. oszt., Székely István IV. oszt. tanulók.

Mint szorgalmas tornászok jutalomkönyvet kaptak: Szlatényi 
Ernő, Jakabbffy Kálmán, [Kádár Béla, Zemling Győző, Csjerni 
Lajos, Dögéi Ferencz, Fuchs Vilmos, Zatkalik Ferencz.



Alumneum.

Az 1902—1903. iskolai évben alumneumunkba felekezeti 
külümbség nélkül 23 tanulót vettünk föl. Ezek közül ebédre és 
vacsorára 12 járt, csak ebédre 11 és ezek közül évközben kilé
pett 4. A növendékek naponkint két tál ételből (húsleves és főzelék 
főtthussal) álló ebédet és egy tál ételből (főzelék) vacsorát kaptak. 
Az évi dij ebédért és vacsoráért 88 kor; havi dij csak ebédért 
5 kor. 20 fill.

Az alumneum számára adakozás utján befolyt:
1. Pénzben, supplicatióból: 677 kor. 27 fill., a ruszti ág. 

hitv. ev. egyházközség a supplicatió megváltása fejében 2 koronát, 
Pollacsek Henrik nagykartali tiszttartó űr 10 koronát küldött.

2. Terményekben: Ő nagy méltósága Podmaniczky Géza báró úr 
10 nyulat, Chugyik János űr pedig 1 zsák burgonyáit adományoz
tak. Nt. Moravcsik Mihály ág. h. ev. lelkész űr névnapján meg
vendégelte az alumneum növendékeit.

Fogadják a nemeslelkű adományozók hálás köszönetünket.



VII.

Adományok.

Ezen úton is hálás köszönetét mondunk mindazoknak, kik 
intézetünk iránt táplált jóindulatukat kegyes adományokkal is 
kifejezték:

1. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministerium
fentartási á llam segélye...........................................  7000 kor.

2. Aszód község s e g é ly e ........................................... 450 »
3. Nm. Podmaniczky Géza br. ajándéka 5 drb taka

rékpénztári részvény évi osztaléka............................. 80 »
4. Néhai Prokopiusz Zsigmond ajándéka 2 drb. takarék-

pénztári részvény évi osztaléka..................................32 »
5. Pestmegyei ág. h. ev. e sp e re s sé g ........................ 200 »
6. Aszódi Hitelbank és Takarékpénztár...................  300 »
7. Kiskőrösi ág. h. ev. egyház . . . . . . . .  12 »
8. Aszódi takarékpénztár...............................................150 »
9. Gál Adolf dr.................................................................... 20 »

Összesen: 8244 kor.



Vili.

A tanulók névsora

a vallás és a születés i  hely fe l tü n te té sév e l .

I. o s z tá ly .

1. Asbóth Sándor ág. h. ev. Pozsony.
2. Beke Gyula róni. kath. Aszód.
3. Borbély József ev. ref. Szentes.
4. Csandl Ödön róm. kath. Kartal.
5. Csudnai István róni. kath. Gödöllő.
(5. Fischer Nándor izr. Budapest.
7. Gavra Lajos (ismétlő) róm. kath. Babath.
8. Goldperger Győző ág. h.ev.Nagy-Libercse. Vizsg.nem tett.
9. Hajnáczki János róm. kath. Kartal.

10. Hegedűs Pál ág. h. ev. Galgagyörk.
11. Herdovics András róm. kath. Zsámbok.
12. Horváth Ferencz (ismétlő) róm. kath. Hatvan.
13. Kovács András róm. kath. Tápiószele.
14. Kovács Béla (ismétlő) róm. kath. Nógrád-Kálló.
15. Kovács István ág. h. ev. Fóth.
Ifi. Kovács József róm. kath. Aszód.
17. Matheidesz Ernő róm. kath. Aszód.
18. Mitnyákovics János róm. kath. Vámos-Gyürk.
19. Molnár Lajos róm. kath. Hatvan.
20. Moravcsik Gyula ág. h. ev. Budapest.
21. Nagy Pál róm. kath. Bag.
22. Némedy István ág. h. ev. Aszód.
23. Popper Alfréd (ismétlő) izr. Roszina.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1.
9

1.
2.

3.
4.

Schwarcz Ernő izr. Körtvélyes. 
Soltész Elemér róm. kath. Dány. 
Somogyi Ambrus izr. Monor. 
Szászi F'erencz róm. kath. Kartal. 
Székely Alfréd izr. Zsámbok. 
Vida János ev. ref. Budapest. 
Vöröskü Imre róm. kath. Padrag. 
Zsifcsák Tibor róm. kath. Bag.

M a g á n t a n u l ó k :

Berták János ág. h. ev. Maglód.)..., [ Vizs"Szeberényi István ág. h. ev. Fóth. ) nem tettek.

K i m a r a d t a k :

Czaich Imre róm. kath. Salgó-Tarján. 
Egerváry Ferencz (ismétlő) róm. kath. Aszód. 
Fischer Mihály izr. Domony.
Steinberger Andor izr. Túra.

Összesen: 37.
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I I .  osztály.

1. Bamberger László izr. Tápiószele.
2. Boezkó Kálmán ág. h. ev. Zsidó.
3. Brzobohaty Lajos róm. kath. Sopron.
4. Csjerni Lajos ág. h. ev. Zagyva-Szántó.
5. Deutsch Sándor izr. Iklad.
6. Dögéi Ferencz ev. ref. Aszód.
7. Fábry Ödön ág. h. ev. Jászfényszaru.
8. Fuchs Vilmos ág. h. ev. Péczel. Vizsgálatot nem tett.
9. Göőz József ev. ref. Budapest.

10. Grünbaum Gyula izr. Jász-Ladány.
11. Jeszenszky Sándor ág. h. ev. Aszód.
12. Jónás Károly ág. h. ev. Kis-Libercse.
13. Karvász János róm. kath. Krakkó.
14. Kemény fi Béla róm. kath. Kartal.
15. Kohn Oszkár izr. Domony.
16. Kovács István (ismétlő) róm. kath. Nógrád-Kálló.
17. Leopold Jenő izr. Galgamácsa.
18. Miklián Lajos ág. h. ev. Bag.
19. Mitnyákovics Kálmán róm. kath. Vámos-Györk.
20. Oó Lajos ág. h. ev. Nagy-Szécsény.
21. Orzechowsky Bódog ág. h. ev. Budapest.
22. Pergel Ignácz róm. kath. Hatvan.
23. Petrovics Gyula ág. h. ev. Szirák.
24. Pittner László ág. h. ev. Agáid.
25. Rosenbaum Elemér izr. Kisujfalu.
26. Róth Ármin izr. Domony.
27. Székely Gyula ág. h. ev. Iklad.
28. Szinberger Andor izr. Aszód.
29. Tóth Adorján ev. ref. Lugos.
30. Ubrankovits Jenő (ismétlő) ev. ref. Galgahéviz.
31. Viliimért Ernő róm. kath. Aszód.
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32. Weisz Géza izr. Bag.
33. Zatkalik Ferencz ág. h. ev. Bánk.
34. Zinner Samu izr. Tótgyörk.

M a g á n t a n u l ó k :

1. Árgyelán Antal gör. kath. Sikula. (I-
2. Fischer Béla izr. Mohora.

K i m a r a d t :

1. Piger Sándor ág. h. ev. Vaál.

II. oszt.)) Vizsg.
)nem tettek.

Összesen: 37.
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i r r .  osztá fi/ .

1. Balogh Béla róni. kath. Nyirbakta.
2. Békési Rezső róni. kath. Budapest.
3. Boldis János ág. h. ev. Aszód.
4. Brezovszky József ág. h. ev. Vaczhartyán.
5. Friedmann Szilárd izr. Hatvan.
6. Heimann Ernő izr. Budapest.
7. Jakabffy Kálmán róni. kath. Vácz.
8. Kádár Béla ev. ref. Nyirbakta.
9. Keményfi Gyula róm. kath. Kartal.

10. Ludszky Sándor róm. kath. Aszód.
11. Skrobák Endre róm. kath. Budapest.
12. Szászi Sándor róm. kath. Kartal.
13. Szigeti Géza izr. Aszód.
14. Zemling Győző róm. kath. Marczal.

M a g á n t a n u l ó  :

1. Kovács Endre izr. Tóalmás.

K i m a r a d i t

1. Schwarcz Gyula izr. Körtvélyes.
: ó  J ;; a . . .. .

összesen- 16.
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IV . osztály.

1. Giesz Lajos ág. h. ev. Kis-Semlak.
2. Gyárfás Gyula izr. Galgamácsa.
3. Hajner Gyula róm. kath. Budapest.
4. Jósa István ág. h. ev. Arad.
5. Kohn Dezső izr. Aszód.
6. Markbreit Imre izr. Aszód.
7. Némedy Imre ág. h. ev. Domony.
8. Popper Ernő izr. Roszina.
9. Püspök Pál róm. kath. Gödöllő.

10. Seres Géza róm. kath. Túra.
11. Sipiczky János ág. h. ev. Csiktarcsa.
12. Székely István izr. Kartal.
13. Szlatényi Ernő róm. kath. Szilágy.
14. Tér Mihály róm. kath. Aszód.
15. Tóth Pál róm. kath. Hatvan.
16. Ujjak Gyula róm. kath. Alsó-Petény.
17. Weiner Dezső (ismétlő) izr. Kisujfalu.
18. Weisz Rezső (ismétlő) izr. Aszód.

M a g á n t a n u l ó :

1. Rády Endre róm. kath. Budapest. (III—IV. oszt.) 

K i m a r a d t :

1. Sipos János róm. kath. Heréd.

Összesen: 20.



X.

Statisztikai kimutatás az 1902 1903. tanév végén.

A t a n u l ó k
L

A

II.

iZ

III. IV.

Ö
ss

ze
se

n

) s z t á 1 y b a "

felvétetett....................... 38 37 17 20 112
vizsgálatot tett . . . . 30 33 16 19 98
nyilvános........................ 30 33 14 18 95

N m a g án ............................ — 2 1 3
h a lad ó ............................ 26 31 16 17 90
ism étlő............................ 4 2 — 2 8

ej ágost. hitv. evang. . . . 5 12 2 4 23in evang. reform................... 2 4 j i — 7
róm. katholikus . . . . 18 7 9 8 42> izraelita............................ 5 10 4 7 26

<D
’S m a g y a r ........................ 28 33 15 17 93>> t ó t ................................. — — i — 1cÖ >> n é m e t ............................ 2 — — 2 4

0) magyar............................ 21 22 15 13 710)u. m a g y a r- tó t................... 4 5 i 4 14
magyar-német . . . . 4 3 — 1 8(/) magyar-német-tót . . . 1 — — 1 2

13 magyar-lengyel-tót . . . — 1 — — 1
>>c magyar-román . . . . — 1 — — 1

magyar-olasz . . . . 1 1

3
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Az 0)
A t a n u l ó k I. ii. III. IV. (DN

o s z t á1 y b a n o

»O<D nagybirtokos és bérlő 1 i _ 1
-
3s kisbirtokos és bérlő . 3 — — 3 6

cd cn alkalmazott . . . 2 _ _ 1 3
tn *o
'Cd
r~~'1 (SÍ nagyiparos . . . — — — — —
>eS kisiparos . . . . 7 9 3 2 21
— alkalmazott . . . — --- — -—

bß
■r.
5 n N£ O nagykereskedő . . i _ _ _ 1

o D ^ JJÍ 0j kiskereskedő . . . i 3 1 i 6
ex o ~ alkalmazott . . . — — — — —
K* Ó) >

12(D'S> állami vagy hatósági 7 6 3 2 18
<D N■Sl magán vagy társulati 4 4 3 1 12

N k a to n a ............................ín más értelmiségit . . . . 1 5 2 2 10
személyes szolgálatból élő — 2 3 2 7
magánzó és nyugdíjas . 3 3 1 4 ii

10 éves ....................... 6 1 7
11 » ....................... 11 5 — — 16

O 12 » ....................... 3 u 5 — 19
>y* 13 » ....................... 7 9 5 5 26

14 » ....................... 3 5 oó 4 15
<u 15 » ....................... — 2 2 8 12

16 — — i 1 2
‘Q) több » ....................... — — — 1 i

<D
bű helybeli............................ 9 7 oO 4 23

'CD
t/J megyebeli....................... 18 16 8 11 53

más megyebeli . . . . 3 10 5 4 22
külföldi............................

~ “
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Az r-;
CD

A t a n u l ó k I. 11. ni. IV. <VNm
o s z t á l y b a 1 o

bi) cä könnyű betegségi eset 45 49 22 30 146v ̂  f~)IT) XN 9- súlyos » » i 2 i 2 (5c/) GS 'D ZU járványos » » 3 — i i 5bC'cbd> m e g h a l t ........................ — — — — —

*<D
0) jú ................................. 23 24 7 ii 65
in szabályszerű................... (3 7 5 6 24

kevésbbé szabályszerű 1 2 2 1 (5bß rosqz ............................

CD
(DC/) igazgatói megrovás . . 1 — — — 1

tanárkari » . . 1 2 2 1 6
eltanácsolás................... 1 — — 1 2

>> k izárás............................. — — — — —
<2in — —'CÍ -♦—■Nc/) igazolt , , ................... 8(35 5(50 131 299 1855
3 nem ig a z o l t ......................

..
— 2 — ~ —

<L> minden tantárgyból jeles . 1 — 1 — 2
CD » » jó 5 7 — 3 15
*3 » » elégs. 15 18 13 10 56
3 egy tantárgyból elégtelen 4 5 1 4 14
£ két » » 4 i 1 1 7

-Z3
több » » 1 2 — l 4

’ Ezen rovatban a magántanulók nem szerepelnek.



Figyelm eztetés a jövő  iskolai évre.

1. A jövő iskolai év szeptember 1.-én kezdődik. Augusztus 
31.-én és szeptember 1.-én tartjuk a javító-, magán- és felvételi 
vizsgálatokat. Szeptember öt első napján tart a tanulók beiratása, 
7.-én kezdődnek a rendes előadások.

2. A gymnasium I.-ső ósztályába csak oly tanulók vétetnek 
föl, a kik kilenczedik életévöket betöltötték és az elemi iskola IV. 
vagy felsőbb osztályának sikeres elvégzését hiteles bizonyítvány
nyal tudják igazolni. Kellő bizonyítvány hiányában fölvételi vizs
gálatot tartoznak tenni, a melyért díjat nem fizetnek.

3. A gymnasium felsőbb osztályába való felvételre legalább 
elégséges bizonyítvány kell; ha a bizonyítvány gymnasiumi tan
tervűnk követelményeinek nem felel meg, a tanuló felvételi vizs
gálatot köteles tenni, mely vizsgálatnál csak a különbözeti tár
gyakért jár díj.

4. F elvéte lre  a  tanuló szülei, gyám ja  vagy ezeknek m egbízott
jai k íséretében tar toz ik  az igazgatóságnál je len tk ezn i; ez alkalom
mal a következő iratokat hozza magával: az első osztályba beirat
kozó vagy más iskolából jövő tanulók születési bizonyítványt, 
községi vagy körorvosi líjraoltási bizonyítványt és a megfelelő 
iskolai bizonyítványokat, a többiek csak az előző évi bizonyítvá
nyukat.

5. Az új tanulók jelentkezésük alkalmával 2 korona beiratási 
díjat fizetnek, egyébként minden tanuló fizet bizonyítvány-, könyv
tár-, értesítő- és orvosi díj czímén 6 koronát és félévi előleges 
részletekben a tandíjat. E díjakat az igazgatóságnál kell lefizetni. 
A helybeli protestáns tanulók tandíja egész évre 40 korona, vidéki 
protestánsok 48 koronát fizetnek, más vallásfelekezetűek pedig 
60 koronát.

6. Az alumneumi díj egész évre 88 korona, mely összeget 
szintén félévi részletekben előre kell az alumneumi ephorusnál 
lefizetni.
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7. Az olyan tanulót, a ki az iskolai év végén alapos okból 
vizsgát nem tehetett, a tanári kar pótvizsgálatra bocsátja.

8. Azon tanuló, ki kettőnél több tantárgyból bukott, az osz
tályt ismételni tartozik; a ki két tantárgyból kapott elégtelen jegyet, 
az a felekezeti hatóság (a bányai ág. h. ev. egyházkerület püspöke) 
engedelmével javíthat ;* a ki egy tárgyból bukott, az minden elő- 
leges engedelem nélkül javíthat.

9. A javító vizsgálatért fizetni nem kell, más intézetből jött 
tanulók azonban 10 koronát fizetnek.

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 számtanból 
írásbeli dolgozatot készítenek és a dolgozatok alapján szóbeli vizs
gálatra bocsájtatnak. A magánvizsgálat díja 80 korona, ezenkívül 
a tandíjat és a mellékdíjat is tartoznak megfizetni a nyilvános 
tanulókra kötelező időben.

11. Gymnasiumunk föntartó testületé kéri a t. szülő
ket, hogy a tanulók elszállásolása érdekében forduljanak 
először az igazgatóhoz, a ki szívesen szolgál minden tekin
tetben felvilágosítással.

* A püspök úrhoz intézett folyamodásokat l e g k é s ő b b  ju l iu s  10-iy kell a i  
igazgatósághoz benyújtani a bizonyítványnyat együtt.

A z i</az(/(itósáy
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