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Adatok intézetünk 1 9 0 3 -1 9 0 4 . évi 
történetéhez.

A lefolyt iskolai év a csöndes, zavartalan mun
kálkodás éve volt. Legkimagaslóbb eseménye gya
nánt jegyzem föl, hogy intézetünk felügyelői állására, 
amelyről Podmaniczky Géza báró az év folyamán 
lemondott, az aszódi ág. h. ev. egyház közgyűlése 
Podmaniczky Gyula bárót választotta meg.

Podmaniczky Géza báró 1901. augusztus 18-án 
foglalta el az aszódi ág. h. ev. egyház és gimnázium fel
ügyelői állását. Ezen állásáról, amelyre annak idejében 
az aszódi ág. h. ev. egyház és leányegyházai közgyűlése 
egyértelemmel és nagy lelkesedéssel választotta meg, az 
1904. február 28-án tartott egyházi közgyűlésen előre 
haladott korára való hivatkozással lemondott. Mind
nyájunkat nagy szomorúsággal töltött el e lemondás 
híre, de mégis mikor megértettük, hogy 0  Nagy
méltósága ezen elhatározásához minden tisztelettel 
teljes kérésünk mellett is ragaszkodik : megnyugod
tunk, mert tudtuk, hogy bár vezető állásáról lemon
dott, — egyházunk és gimnáziumunk ügyeit to
vábbra is a régi lelkesedéssel és buzgósággal fogja 
támogatni.

Felügyelői működésének eredményességét jelzi, 
hogy a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Mi
nister megbízásából 1901. október 11-én Fináczy 
Ernő dr. ministeri osztálytanácsos gimnáziumunk 
föntartó testületével megállapította az állandó állami 
segélyezés módozatait; a nm. kereskedelemügyi m.
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kir. Minister pedig Aszódon egy uj vásár tartását 
engedélyezte s ezen uj, valamint a régi vásárok jö
vedelme a mélt. Podmaniczky báró-család adomá
nyozása révén a gimnáziumot illeti.

Őszinte hálával mondtunk búcsút Ő Nagyméltó
ságának, midőn a felügyelői állásból távozott s 
örömmel értesültünk azon elhatározásáról, hogy a 
gimnáziumi bizottságnak továbbra is tagja marad.

A megüresedett felügyelői állásra 1904. február 
28-án az aszódi ág. h. ev. egyház s a leányegyházak 
közös közgyűlése az ősi tradícióhoz hűen a lelépő 
Podmaniczky helyett ismét Podmaniczkyt választott, 
midőn egy szívvel s lélekkel Podmaniczky Gyula 
bárót választotta meg felügyelőnek.

Az uj felügyelőt 1904. március 20-án iktatta be 
állásába az egyházi közgyűlés. Egyházunk érdemek
ben megőszült lelkésze mint régi vezérünket üdvözölte 
az újonnan megválasztott felügyelőt, ki még nem is 
régen kilenc évig vezette egyházunkat s iskoláinkat 
a haladás utján jaki  sokoldalú elfoglaltsága mellett, 
egy nagy működési körben: a pestmegyei ág. h. ev. 
esperesség élén elfoglalt magas állásában sem feled
kezett meg soha rólunk.

Az 1904. február 28-án megtartott egyházi köz
gyűlés Micsinay Ernő aszódi takarékpénztári igazgatót 
megválasztotta gimnáziumi bizottsági tagnak.

Az alakuló gyűlést augusztus 29-én tartottuk 
meg. A tanári testületben az utóbbi öt esztendőben 
változás nem történt s igy a tantárgyak felosztásában 
és az osztályfőnökök kijelölésében a régebben meg
állapított elvet követhettük, mely szerént mindenki 
tovább halad a maga osztályával mint osztályfőnök 
s ugyancsak halad a maga osztályaival mint szak
tanár. Behatóan tárgyaltuk a tanításban és fegyel
mezésben követendő eljárást.
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Augusztus 31-én és szeptember 1-én tartottuk 
a pótló, javitó és fölvételi vizsgálatokat. Ezen vizs
gálatokon javítottak:

Az I. osztályban Kovács József a számtanból, 
Schwarc Ernő, Soltész Elemér és Szászi Ferenc a 
latinból.

A II. osztályban Göőz József és Pergel Ignác a 
latinból, Keményfi Béla és Miklián Lajos a szám
tanból.

A III. osztályban Friedmann Szilárd a geomet
riából.

A IV. osztályban Gyárfás Gyula a latinból, Né- 
medy Imre a németből, Hajner Gyula és Tér Mihály 
a számtanból.

A bányai ág. h. ev. egyházkerületi ptispük en
gedélyével javítottak:

Az I. osztályban Popper Alfréd és Somogyi 
Ambrus a latinból és számtanból.

A IV. osztályban Seres Géza a németből és 
számtanból.

Pótvizsgálatot tettek : Goldperger Viktor I. oszt. 
és Fuchs Vilmos II. oszt. tanulók.

Fölvételi vizsgálatot tettek a latinból : Jalaksa 
János és Komenda Béla polgári iskolai I. oszt. tanulók.

A tanulók beiratása szeptember 1-től 5-ig tar
tott. Fölvettünk az egész év folyamán 110 rendes 
és 5 magántanulót.

A fölvett rendes tanulók között 30 helybeli és 
80 vidéki volt.

A vidéki tanulók közül naponként bejárt Aszódra: 
Hatvanból 4, Túráról 1, Galgagyörkről 3, Püspök
hatvanból 3, Galgamácsáról 4. — Részben kocsin, 
részben gyalog bejárt Aszódra: Hévizgyörkről 2, 
Bagról 4, Kartalról 4, Ikladról 3, Domonyból 2, 
Szilosról 2. — Tehát összesen 32 bejáró tanulónk 
volt. A szülőket e helyen is figyelmeztetjük, hogy 
az iskolábajáratás ezen módját lehetőleg kerüljék. A
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naponként való utazgatás alkalmával sokféle lelki és 
testi ellenség leselkedik a még lelkileg és testileg egy
aránt fejletlen ifjúra. A gyalogolás vagy utazás fáradal
mai kimerítik testi erejét, erkölcsi tekintetben pedig 
minden oltalom és ellenőrzés nélkül vihetik őt lelki 
züllésbe a rossz pajtások, az országutak csavargói 
s a műveletlen, trágár beszédű utasok. Itt, az isko
lában ugyan az előadási órák után is felügyelet alatt 
állanak, de a legéberebb felügyelettel sem tudjuk 
megakadályozni, hogy a pajtáskodás révén egymást 
a tanulásban ne zavarják s helytelen cselekedetekre 
ne csábítsák. Aszódon tisztességes családoknál elég 
olcsón el lehet helyezni a gyermekeket.

A vidéki tanulók másik csoportját szüleik Aszó
don, egyes családok gondjaira bízták. Ezeknek maga
viseletét az iskolán kívül is állandóan figyelemmel 
kisértük. Időnként szállásaikon meglátogattuk ; a szál
lásadóknak a gyermek gondozására nézve tanácsokat 
adtunk; általában nagy figyelmet fordítottunk arra, 
hogy ezen vidéki tanulóink úgy egészségügyi, mint 
erkölcsi tekintetben kellő gondozásban részesüljenek.

Az iskolai évet szeptember 7-én nyitottuk meg. 
Imával és hazafias énekkel kezdtük a megnyitó ünne
pélyt, majd az igazgató munkára, szorgalomra, köte
lességeik hű, odaadó teljesítésére buzdította az ifjakat. 
Ugyanakkor felolvastuk és megmagyaráztuk az iskolai 
törvényeket. Az évnyitó istenitiszteletet a bányakerületi 
ág. h. ev. polgári leányiskola és az ág. h. ev. nép
iskola növendékeivel együtt a templomban tartottuk.

A tanítás az egész év folyamán az állami tan
tervben megszabott irányban minden fönakadás vagy 
zavar nélkül haladt. Dévény József tanártársunk ugyan 
állandóan gyöngélkedett, de azért nemes, hivatás
szerető buzgósággal teljesítette kötelességét úgy, hogy 
a tanítási anyagot minden tárgyból és minden osz
tályban kellő időben elvégezte.

1903. junius havában a vörhenyjárvány vészé-
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delme fenyegette Aszódot. Ezt a veszedelmes beteg
séget sikerült községünktől távoltartani, bár az egész 
évben körülöttünk ólálkodott. 1904. tavaszán a közeli 
Bag községben ütött tanyát. Iskolaorvosunk taná
csára négy tanulónkat, a kik Bagról jártak be, köte
leztük, hogy Aszódon vegyenek maguknak lakást.

Tanulóink egészségi állapota állandóan ked
vező volt. Súlyosabb jellegű vagy járványos meg
betegedés az egész év folyamán nem fordult elő. 
Keményfi Béla III. oszt. tanulónk, ki nagy beteg
sége csiráját már régóta hordozta magában, 1904. 
április 1-én szülei házában Kartalon meghalt. Sokáig 
betegeskedett, nagyon sokat szenvedett. Korai halála 
mindnyájunkat mélyen meghatott. A húsvéti szün
időben temették el s igy nein kisérhettük el utolsó 
utján. Tanulótársai osztályfőnökük vezetése alatt áp
rilis 30-án fölkeresték és megkoszorúzták korán el
hunyt társuk sírját.

Gál Adolf dr. iskolaorvosunk rendes időközök
ben meglátogatta iskolánkat, megvizsgálta tanulóin
kat s egészségügyi tanácsokkal látta el őket.

A vallásos érzület ápolását mindnyájan legfőbb 
kötelességünknek tartottuk. Protestáns ifjainkat a 
vallástanban Chugyik Pál ág. h. ev. segédlelkész, 
gimnáziumi vallástanár oktatta. A reformáció emlék
ünnepét a többi tanintézet protestáns növendékeivel 
együtt külön istentisztelettel ültük meg. Ifjaink a 
magyar istentiszteleteken a zordonabb téli időszak 
kivételével mindég testületileg jelentek meg. Szent- 
háromság vasárnapján mindnyájan résztvettiink az 
urvacsoraban. Ugyanezen alkalommal konfirmálkoz- 
tak : Búth Károly, Szuchovszky Lajos I. oszt.; Gold- 
perger Viktor 11. oszt.; Fábry Ödön, Petrovics Gyula 
és Pittner László III. oszt. tanulóink.

Egyházi énekeinket rendes órákon két szólam
ban tanulták ifjaink.

Kellő figyelemmel gondoskodtunk arról is, hogy
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más vallásu tanulóink szintén megfeleljenek vallásuk- 
szabta kötelességeiknek.

A tanulmányi előmenetel az év első felében 
gyenge volt, a második félévben némileg javult. Ke
restük az okokat, amelyek megakadályozzák, hogy 
tanításunk az óhajtott előmenetelt eredményezze. Két 
aggasztó jelenség áll a haladás útjában : az egyik a 
kötelességérzet hiánya s evvel karöltve a hézagos, 
felületes tu d ás; a másik, hogy a gyermek nevelé
sében az iskola és a szülei ház nem egy úton ha
ladnak, nem értik meg egymást. Hazánkban a szel
lemi proletárok száma már ijesztő nagy s mégis azt 
tapasztaljuk, hogy gyermek és szülő csak bizonyít
ványra vágyik, hogy avval valami kis hivatalt sze
rezhessen magának. Hogy a családot és az iskolát a 
közös ügy érdekében egymáshoz közelebb hozhas
suk, elhatároztuk, hogy a jövő iskolai évben szülői 
értekezleteket fogunk tartani. A munka szeretetét, a 
becsületes törekvést és a szigorú kötelességérzetet 
óhajtjuk ifjaink leikébe csepegtetni s e magasztos 
cél felé a családnak és az iskolának együtt, egy 
úton haladva kell törekedni.

A módszeres, osztálytanári, ellenőrző és osztá
lyozó tanácskozásokat a rendes időben megtartottuk. 
Ellenőrző tanácskozásra négyszer jöttünk össze. Ta
nácskozásunk megállapodásait mindenkor közöltük 
az illetékes szülőkkel s megfelelő buzdítás kísére
tében az osztályokban is kihirdettük.

Francsics Norbert budapestvidéki tankerületi kir. 
főigazgató mint miniszteri megbízott 1904. április 
20-án látogatta meg iskolánkat. Mindegyik osztály
ban megjelent s meghallgatta tanulóink feleleteit. 
Megvizsgálta intézetünk minden helyiségét és fölsze
relését. Ezen látogatása idejében már tudtuk, hogy 
rendtársai bizalma s Ő Felsége kinevezése őt magas 
egyházi méltóságba emelte s hogy eszerént mint 
ministeri biztost ez alkalommal utólszor tiszteljük
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A lefolyt iskolai év a csöndes, zavartalan mun
kálkodás éve volt. Legkimagaslóbb eseménye gya
nánt jegyzem föl, hogy intézetünk felügyelői állására, 
amelyről Podmaniczky Géza báró az év folyamán 
lemondott, az aszódi ág. h. ev. egyház közgyűlése 
Podmaniczky Gyula bárót választotta meg.

Podmaniczky Géza báró 1901. augusztus 18-án 
foglalta el az aszódi ág. h. ev. egyház és gimnázium fel
ügyelői állását. Ezen állásáról, amelyre annak idejében 
az aszódi ág. h. ev. egyház és leányegyházai közgyűlése 
egyértelemmel és nagy lelkesedéssel választotta meg, az 
1904. február 28-án tartott egyházi közgyűlésen előre 
haladott korára való hivatkozással lemondott. Mind
nyájunkat nagy szomorúsággal töltött el e lemondás 
híre, de mégis mikor megértettük, hogy 0  Nagy
méltósága ezen elhatározásához minden tisztelettel 
teljes kérésünk mellett is ragaszkodik: megnyugod
tunk, mert tudtuk, hogy bár vezető állásáról lemon
dott, — egyházunk és gimnáziumunk ügyeit to
vábbra is a régi lelkesedéssel és buzgósággal fogja 
támogatni.

Felügyelői működésének eredményességét jelzi, 
hogy a nni. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Mi
nister megbízásából 1901. október 11-én Fináczy 
Ernő dr. ministeri osztálytanácsos gimnáziumunk 
föntartó testületével megállapította az állandó állami 
segélyezés módozatait; a nm. kereskedelemügyi m.



4 ADATOK AZ INTÉZET TÖRTÉNETÉHEZ.

kir. Minister pedig Aszódon egy uj vásár tartását 
engedélyezte s ezen uj, valamint a régi vásárok jö
vedelme a mélt. Podmaniczky báró-család adomá
nyozása révén a gimnáziumot illeti.

Őszinte hálával mondtunk búcsút Ő Nagyméltó- 
ságának, midőn a felügyelői állásból távozott s 
örömmel értesültünk azon elhatározásáról, hogy a 
gimnáziumi bizottságnak továbbra is tagja marad.

A megüresedett felügyelői állásra 1904. február 
28-án az aszódi ág. h. ev. egyház s a leányegyházak 
közös közgyűlése az ősi tradícióhoz hűen a lelépő 
Podmaniczky helyett ismét Podmaniczkyt választott, 
midőn egy szívvel s lélekkel Podmaniczky Gyula 
bárót választotta meg felügyelőnek.

Az uj felügyelőt 1904. március 20-án iktatta be 
állásába az egyházi közgyűlés. Egyházunk érdemek
ben megőszült lelkésze mint régi vezérünket üdvözölte 
az újonnan megválasztott felügyelőt, ki még nem is 
régen kilenc évig vezette egyházunkat s iskoláinkat 
a haladás utján; aki sok oldalú elfoglaltsága mellett, 
egy nagy működési körben: a pestmegyei ág. h. ev. 
esperesség élén elfoglalt magas állásában sem feled
kezett meg soha rólunk.

Az 1904. február 28-án megtartott egyházi köz
gyűlés Micsinay Ernő aszódi takarékpénztári igazgatót 
megválasztotta gimnáziumi bizottsági tagnak.

Az alakuló gyűlést augusztus 29-én tartottuk 
meg. A tanári testületben az utóbbi öt esztendőben 
változás nem történt s igy a tantárgyak felosztásában 
és az osztályfőnökök kijelölésében a régebben meg
állapított elvet követhettük, mely szerént mindenki 
tovább halad a maga osztályával mint osztályfőnök 
s ugyancsak halad a maga osztályaival mint szak
tanár. Behatóan tárgyaltuk a tanításban és fegyel
mezésben követendő eljárást.
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gálatokon javítottak:

Az I. osztályban Kovács József a számtanból, 
Schwarc Ernő, Soltész Elemér és Szászi Ferenc a 
latinból.

A 11. osztályban Göőz József és Pergel Ignác a 
latinból, Keményfi Béla és Miklián Lajos a szám
tanból.

A III. osztályban Friedmann Szilárd a geomet
riából.

A IV. osztályban Gyárfás Gyula a latinból, Né- 
medy Imre a németből, Hajner Gyula és Tér Mihály 
a számtanból.

A bányai ág. h. ev. egyházkerületi piispük en
gedélyével javítottak:

Az I. osztályban Popper Alfréd és Somogyi 
Ambrus a latinból és számtanból.

A IV. osztályban Seres Géza a németből és 
számtanból.

Pótvizsgálatot tettek : Goldperger Viktor I. oszt. 
és Fuchs Vilmos II. oszt. tanulók.

Fölvételi vizsgálatot tettek a latinból : Jalaksa 
János és Komenda Béla polgári iskolai I. oszt. tanulók.

A tanulók beiratása szeptember 1-től 5-ig tar
tott. Fölvettünk az egész év folyamán 110 rendes 
és 5 magántanulót.

A fölvett rendes tanulók között 30 helybeli és 
80 vidéki volt.

A vidéki tanulók közül naponként bejárt Aszódra: 
Hatvanból 4, Túráról 1, Galgagyörkről 3, Püspök
hatvanból 3, Galgamácsáról 4. — Részben kocsin, 
részben gyalog bejárt Aszódra: Hévizgyörkről 2, 
Bagról 4, Kartalról 4, Ikladról 3, Domonyból 2, 
Szilosról 2. — Tehát összesen 32 bejáró tanulónk 
volt. A szülőket e helyen is figyelmeztetjük, hogy 
az iskolábajáratás ezen módját lehetőleg kerüljék. A
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naponként való utazgatás alkalmával sokféle lelki és 
testi ellenség leselkedik a még lelkileg és testileg egy
aránt fejletlen ifjúra. A gyalogolás vagy utazás fáradal
mai kimerítik testi erejét, erkölcsi tekintetben pedig 
minden oltalom és ellenőrzés nélkül vihetik őt lelki 
züllésbe a rossz pajtások, az országutak csavargói 
s a műveletlen, trágár beszédű utasok. Itt, az isko
lában ugyan az előadási órák után is felügyelet alatt 
állanak, de a legéberebb felügyelettel sem tudjuk 
megakadályozni, hogy a pajtáskodás révén egymást 
a tanulásban ne zavarják s helytelen cselekedetekre 
ne csábítsák. Aszódon tisztességes családoknál elég 
olcsón el lehet helyezni a gyermekeket.

A vidéki tanulók másik csoportját szüleik Aszó
don, egyes családok gondjaira bízták. Ezeknek maga
viseletét az iskolán kívül is állandóan figyelemmel 
kisértük. Időnként szállásaikon meglátogattuk ; a szál
lásadóknak a gyermek gondozására nézve tanácsokat 
adtunk; általában nagy figyelmet fordítottunk arra, 
hogy ezen vidéki tanulóink úgy egészségügyi, mint 
erkölcsi tekintetben kellő gondozásban részesüljenek.

Az iskolai évet szeptember 7-én nyitottuk meg. 
Imával és hazafias énekkel kezdtük a megnyitó ünne
pélyt, majd az igazgató munkára, szorgalomra, köte
lességeik hű, odaadó teljesítésére buzdította az ifjakat. 
Ugyanakkor felolvastuk és megmagyaráztuk az iskolai 
törvényeket. Az évnyitó istenitiszteletet a bányakerületi 
ág. h. ev. polgári leányiskola és az ág. h. ev. nép
iskola növendékeivel együtt a templomban tartottuk.

A tanítás az egész év folyamán az állami tan
tervben megszabott irányban minden fönakadás vagy 
zavar nélkül haladt. Dévény József tanártársunk ugyan 
állandóan gyöngélkedett, de azért nemes, hivatás
szerető buzgósággal teljesítette kötelességét úgy, hogy 
a tanítási anyagot minden tárgyból és minden osz
tályban kellő időben elvégezte.

1903. junius havában a vörhenyjárvány vészé-
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delme fenyegette Aszódot. Ezt a veszedelmes beteg
séget sikerült községünktől távoltartani, bár az egész 
évben körülöttünk ólálkodott. 1904. tavaszán a közeli 
Bag községben ütött tanyát. Iskolaorvosunk taná
csára négy tanulónkat, a kik Bagról jártak be, köte
leztük, hogy Aszódon vegyenek maguknak lakást.

Tanulóink egészségi állapota állandóan ked
vező volt. Súlyosabb jellegű vagy járványos meg
betegedés az egész év folyamán nem fordult elő. 
Keményfi Béla III. oszt. tanulónk, ki nagy beteg
sége csiráját már régóta hordozta magában, 1904. 
április 1 -én szülei házában Kartalon meghalt. Sokáig 
betegeskedett, nagyon sokat szenvedett. Korai halála 
mindnyájunkat mélyen meghatott. A húsvéti szün
időben temették el s igy nem kisérhettük el utolsó 
utján. Tanulótársai osztályfőnökük vezetése alatt áp
rilis 30-án fölkeresték és megkoszorúzták korán el
hunyt társuk sírját.

Gál Adolf dr. iskolaorvosunk rendes időközök
ben meglátogatta iskolánkat, megvizsgálta tanulóin
kat s egészségügyi tanácsokkal látta el őket.

A vallásos érzület ápolását mindnyájan legfőbb 
kötelességünknek tartottuk. Protestáns ifjainkat a 
vallástanban Chugyik Pál ág. h. ev. segédlelkész, 
gimnáziumi vallástanár oktatta. A reformáció emlék
ünnepét a többi tanintézet protestáns növendékeivel 
együtt külön istentisztelettel ültük meg. ltjaink a 
magyar istentiszteleteken a zordonabb téli időszak 
kivételével mindég testületileg jelentek meg. Szent- 
háromság vasárnapján mindnyájan résztvettünk az 
urvacsoraban. Ugyanezen alkalommal konfirmálkoz- 
ta k : Búth Károly, Szuchovszky Lajos I. oszt.; Gold- 
perger Viktor II. oszt.; Fábry Ödön, Petrovics Gyula 
és Pittner László III. oszt. tanulóink.

Egyházi énekeinket rendes órákon két szólam
ban tanulták ifjaink.

Kellő figyelemmel gondoskodtunk arról is, hogy
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más vallásu tanulóink szintén megfeleljenek vallásuk- 
szabta kötelességeiknek.

A tanulmányi előmenetel az év első felében 
gyenge volt, a második félévben némileg javult. Ke
restük az okokat, amelyek megakadályozzák, hogy 
tanításunk az óhajtott előmenetelt eredményezze. Két 
aggasztó jelenség áll a haladás útjában : az egyik a 
kötelességérzet hiánya s evvel karöltve a hézagos, 
felületes tudás; a másik, hogy a gyermek nevelé
sében az iskola és a szülei ház nem egy úton ha
ladnak, nem értik meg egymást. Hazánkban a szel
lemi proletárok száma már ijesztő nagy s mégis azt 
tapasztaljuk, hogy gyermek és szülő csak bizonyít
ványra vágyik, hogy avval valami kis hivatalt sze
rezhessen magának. Hogy a családot és az iskolát a 
közös ügy érdekében egymáshoz közelebb hozhas
suk, elhatároztuk, hogy a jövő iskolai évben szülői 
értekezleteket fogunk tartani. A munka szeretetét, a 
becsületes törekvést és a szigorú kötelességérzetet 
óhajtjuk ifjaink leikébe csepegtetni s e magasztos 
cél felé a családnak és az iskolának együtt, egy 
úton haladva kell törekedni.

A módszeres, osztálytanári, ellenőrző és osztá
lyozó tanácskozásokat a rendes időben megtartottuk. 
Ellenőrző tanácskozásra négyszer jöttünk össze. Ta
nácskozásunk megállapodásait mindenkor közöltük 
az illetékes szülőkkel s megfelelő buzdítás kísére
tében az osztályokban is kihirdettük.

Francsics Norbert budapestvidéki tankerületi kir. 
főigazgató mint miniszteri megbízott 1904. április 
20-án látogatta meg iskolánkat. Mindegyik osztály
ban megjelent s meghallgatta tanulóink feleleteit. 
Megvizsgálta intézetünk minden helyiségét és fölsze
relését. Ezen látogatása idejében már tudtuk, hogy 
rendtársai bizalma s Ő Felsége kinevezése őt magas 
egyházi méltóságba emelte s hogy eszerént mint 
ministeri biztost ez alkalommal utólszor tiszteljük
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szerény intézetünkben; de mert ismertük minden 
nyilvános ünneplést kerülő szerénységét: nem ezen 
látogatásakor, hanem névnapján, levélben köszöntük 
meg azt a lekötelező figyelmet és jóakaratot, melyet 
intézetünk s a tanári testület minden tagja irányá
ban tanúsított. Az állami felügyelet jogát minden
ben nyílt és őszinte bírálattal gyakorolta. Útbaiga
zításaival és bölcs tanácsaival kitűnő elméleti és 
gyakorlati paedagogusnak, a tanári testület minden 
egyes tagjával szemben tanúsított magatartásával 
pedig a tanári állás nagyrabecsiilőjének és a tanár 
őszinte barátjának mutatta magát. Szívből jövő jó 
kívánságaink kisérik őt új állásába.

A pestmegyei ág. h. ev. esperesség közgyűlé
sének megbízásából Szeberényi Lajos tanügyi espe
res 1904. junius 16-án és 17-én meglátogatta isko
lánkat s jelen volt mind a négy osztály egy-egy 
vizsgálatán.

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

Iskolai ünnepet ültünk:
I. Deák Ferenc születésének százéves forduló

jakor, október 17-én a következő műsorral :
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. Deák Ferenc, költemény, szavalta Zemling 

Győző IV. oszt. tan.
4. Ének.
5. Szózat, irta Vörösmarty Mihály, szavalta 

Jakabffy Kálmán IV. oszt. tan.
6. Szilágyi Erzsébet, irta Tóth Kálmán, szavalta 

Friedmann Szilárd IV. oszt. tan.
7. Ének.
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II .  Erzsébet királynénk emlékére november 19-én:
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. Erzsébet királyné ravatalánál, irta Varga Gyula, 

szavalta Friedmann Szilárd IV. oszt. tan.
4. Hymnus, irta Kölcsey Ferenc, szavalta Zem- 

ling Győző IV. oszt. tan.
5. Erzsébet királyné, költemény, szavalta Boldis 

János IV. oszt. tan.
6. Ének.
III. ,1848. március 15-ének emlékére:
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. A legszebb nap, irta Ábrányi Emil, szavalta 

Boldis János IV. oszt. tan.
4. 1848. márczius 15., irta Petőfi Sándor, sza

valta Jakabffy Kálmán IV. oszt. tan.
5. Ének.
6. Március 15., fölolvasta Szászi Sándor IV. 

oszt. tan.
7. Március 15-én, irta Ábrányi Emil, szavalta 

Friedmann Szilárd IV. oszt. tan.
8. Nemzeti dal, irta Petőfi Sándor, szavalta 

Zemling Győző IV. oszt. tan.
9. Ének.
I V .  1848. április 11-ének emlékére.
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. 1848. április 11., irta Koltay Virgil, szavalta 

Boldis János IV. oszt. tan.
4. Meddig alszol még hazám . . ., irta Petőfi 

Sándor, szavalta Csjerni Lajos 111. oszt. tan.
5. Ének.
6. A vén zászlótartó, irta Petőfi Sándor, sza

valta Keményfi Gyula IV. oszt. tan.
7. Szilágyi Erzsébet, irta Tóth Kálmán, szavalta 

Zemling Győző IV. oszt. tan.



8. Ének.
V .  A koronázás emlékére, junius 8-án :
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. Szózat, irta Vörösmarty Mihály, szavalta Zem- 

ling Győző IV. oszt. tan.
4. Ének.
5. A hazáról irta Petőfi Sándor, szavalta Jakabffy 

Kálmán IV. oszt. tan.
6. Előre, irta Tóth Kálmán, szavalta Friedmann 

Szilárd IV. oszt. tan.
7. Ének.
A szokásos tavaszi mulatságot junius 1-én tar

tottuk meg a korona-uradalom kisbagi erdejében. 
A szülők és az iskolánk iránt érdeklődők köréből 
nagy közönség gyűlt egybe s gyönyörködött ifjaink 
játékaiban és mulatságában.

Az iskolai év végén nyilvános vizsgálatokat tar
tottunk a következő sorrendben:

Junius 14-én d. u. 2 órakor 1—IV. vallástan és egy
házi ének. 

magánvizsgálatok.
1. magyar, latin.

II. számtan, geometria.
III. magyar, német.
IV. algebra, geom., ter

mészetrajz.
I. földrajz, termrajz.

II. magyar, latin.
III. latin, történelem.
IV. latin, német.

I—IV. tornavizsgálat.
I. számtan, geometria.
II. földrajz, termrajz.
III. számtan, geometria, 

fizika.
IV. magyar, történelem. 
Záróünnepély.
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Főhatóságunktól, a bányai ág. h. ev. egyház- 
kerület méltóságos püspökétől a következő fontosabb 
hivatalos leiratok érkeztek:

2522— 1903. A nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Minister 3240. sz. leiratát közli a Deák-ünne
pély megtartása ügyében.

2551—-1903. A nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Minister 44123. sz. leiratát közli a szabad
kézi rajzoktatás eredményesebb tanítása ügyében.

3153— 1903. A nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Minister 82607. sz. leiratát közli, melynek 
értelmében intézetünknél az 1903—4. iskolai évre 
az állami főfelügyelet jogának gyakorlásával főtisz
telendő Francsics Norbert budapest-vidéki tankerü
leti kir. főigazgatót bizta meg.

1081 — 1904. A nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Minister 5130. sz. leiratát közli, melyben 
értesít, hogy a katonai intézetek parancsnokai kész
séggel megengedik, hogy a középiskolai tanárok a 
katonai iskolák berendezését megtekinthessék.

1161— 1904. A nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Minister 18253. sz. leiratát közli, mely sze
rint az 1894. XXVII. t. c. alapján szervezett nyugdíj
intézet javára egy iskolai évben minden tanuló — 
még akkor is, ha évközben intézetet változtat — 
csak egyszer fizeti meg a megállapított dijat.

1193— 1904. A nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Minister 24892. sz. leiratát közli, melyben 
értesít, hogy az 1903. évben kiutalványozott 7000 — 
hétezer — korona államsegitségnek az 1903. évi 
állami költségvetés értelmében való kiegészítéseként 
még 1000 — ezer — koronát utalványoz.

1662— 1904. A nm. vallás és közoktatásügyi 
m. kir. Minister 39597. sz. leiratát közli, melyben 
értesít, hogy intézetünknek 8000 — nyolcezer — 
korona államsegélyt engedélyez.



1705— 1904. Értesít, hogy a bányai ág. h. ev. 
egyházkerület közgyűlésének idevonatkozó határozata 
értelmében intézetünknek az 1903—4. iskolai évre 
a Német István tábornok-féle ösztöndíjból 84 — 
nyolcvannégy — koronát juttat.

1921— 1904. „A magyarországi evangélium sze
rént reformált és ágostai hitvallású evangélikus 
keresztyén egyházak emlékirata az 1848. XX. t. c. 
végrehajtásáról“ című művet küldi.
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I .

G im názium i elöljáróság.
a) Gimnáziumi bizottság.

Elnökök:
Podmaniczkjj G\jula br., egyházi és gimnáziumi felügyelő, 
ntoravcsik mihálvj, ág. h. ev. lelkész.

Tagok:
Podmaniczkjj Géza br., v. b. t. t.,
Podmaniczkj} bevente br.,
Bentsok üános, gimnáziumi és egyházi gondnok, 
Bolla bajos, igazgató,
Farkas 3ános,
Haraszthj; ITfiháljj id.,
Krenkó Dózsef, 
majoros mihálj, 
micsina\j Ernő,
Paraszkav; üános,
Sárkány bászló,
Strompf bászló, alumneumi ephorus, jegyző.

b) Tanári testület.
Bolla bajos, okleveles rendes tanár, igazgató, a Luther- 

társaság és az országos középiskolai tanáregyesület rendes 
tagja, a régiségtár és történelmi szertár őre. Tanította az I. 
osztályban a természetrajzot, a II. osztályban a földrajzot és 
természetrajzot, a III. osztályban a történelmet a IV. osztály
ban a történelmet és természetrajzot heti 16 órában.
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Chugvjik Pál, ág. liitv. ev. segédlelkész. Tanította a 
I—IV. osztályokban a vallástant, heti 4 órában.

Dévény űózsef, a kir. magy. Természettudományi Tár
sulat r. tagja, a tanári könyvtár őre és a IV. osztály főnöke. 
Tanította az 1. osztályban a geometriát, a II. osztályban a 
magyar és a latin nyelvet, a IV. osztályban a latin nyelvet, 
heti 20 órában.

Strompf László, okleveles rendes tanár, az országos 
középiskolai tanáregyesületnek, a k. m. természettudományi 
társulatnak és a mathematikai és physikai társulatnak rendes 
tagja, az alumneum ephorusa, a gimnáziumi bizottság jegy
zője, a geometriai szertár őre, a II. osztály főnöke. Tanította 
az I—IV. osztályokban a mennyiségtant, a II., 111., IV. osz
tályban a geometriát, heti 21 órában.

Szabó Lajos, okleveles rendes tanár, az országos közép
iskolai tanáregyesületnek és mathematikai és physikai társu
latnak rendes tagja, tanárértekezleti jegyző, a fizikai szertár 
őre, a III. osztály főnöke. Tanította az I. osztályban a magyar 
és latin nyelvet, a II. osztályban a szépírást, a III. osztályban 
a latin nyelvet és a fizikai földrajzot, heti 20 órában.

Zuberecz Pál, a természetrajzi- és a tornaszertár őre, a 
Petőfi-kör vezetője, az I. osztály főnöke. Tanította az I. osz
tályban a földrajzot és szépírást, a III. és IV. osztályban a 
magyar és német nyelvet, heti 19 órában.

Bejáró hitoktatók:

Huszár László, röm. kath. segédlelkész.
Schreiber űózsef, kér. rabbi.

A tornát tanította:

Zuberecz Pál, gymn. tanár.

Az éneket tanította:
Bolla Lajos, igazgató.

Gimnáziumi orvos:

Gál Adolf dr„ t. járásorvos.



II .

( \i  elvégzett tanítási anyag kimutatása osztályonként és
tárgyanként.

I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Zuberecz Pál.

Uallástan, heti 2 óra. Bibliai történetek. Olvasmányul 
szolgált az újszövetség könyve. Kézi könyv: Bereczky Sán
dor : Biblia-ismertetés.

Tanította: Chugyik Pál.
magyar nyelv, heti 5 óra. Az egyszerű mondat és 

részei. Az összetett mondatban a fő- és mellékmondat meg
különböztetése. Mondattani alapon alaktan ; a hangtan elemei; 
helyesírás. Az olvasókönyv olvasmányainak értelmes olvasása, 
elmondása, elemezése. Szavalás. Kéthetenkint egy iskolai dol
gozat. Kézi könyv: Balassa: Kis magyar nyelvtan I. rész, 
Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv 1. rész.

Tanította : Szabó Lajos.
Latin nyelv, heti 6 óra. Összefüggő olvasmányok alap

ján a névszók. A névragozás, a melléknevek fokozása a név
mások, a számnevek, a határozószó, az elöljárók, a cselekvő 
igeragozás. Az olvasó könyvből I. A római népről és Ró
máról, II. Róma alapítása, fordítása, elemezése, könyv nélkül 
való betanulása. Szókincs-gyűjtés. A latin olvasmányoknak 
megfelelő magyar fejezetek fordítása. Kéthetenkint egy iskolai 
dolgozat. Kézi könyv: Roseth : Latin nyelvtan I. Latin olvasó 
és gyakorló könyv I. r.

Tanította: Szabó Lajos.

Földrajz, heti 3 óra. Földrajzi alapfogalmak. Magyar- 
ország fizikai földrajza vidékek szerint és összefoglalva. Rö
viden Magyarország politikai földrajza. Térképrajzolás. Kézi 
könyv : Körösi Albin : Földrajz, Lange—Cherven : Atlasz.

Tanította: Zuberecz Pál.
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Természetrajz, heti 2 óra. Ősszel gyümölcsöző fák és 
bokrok. Emlős állatok. Páratlan és páros ujjú patások, or
mányosok, ragadozók, röpködök, rovarevők, rágcsálók. Házi 
szárnyasok. Tyúkfélék, úszók. Nyitvatermő növények. Tavaszi 
virágok. A virágos növények részeinek leírása. Kézi könyv : 
Körösi Albin : Természetrajz I.

Tanította: Bella Lajos.
rHennjjiségtan, heti 4 óra. A tizes számrendszer, római 

számok. A négy számolási művelet egész számokkal és ti
zedes törtekkel. Többnemű mennyiségekkel való műveletek. 
Mértékek megismertetése. A számok oszthatósága, a legna
gyobb közös osztó és a legkisebb közös többes keresése. A 
tört elmélete; közönséges törtekkel való számolás. Időszá
mítás. Kézi könyv : Lutter: Közönséges számtana.

Tanította : Strompf László.
Rajzoló geometria, heti 3 óra. Bevezetés a rajzeszközök 

használatába. A pont és a vonal, a szög és az ív, a távol
ságokkal és a szögekkel való műveletek. A háromszög, a négy
szög, a sokszög és a kör tulajdonságai. Az idomok hasonló
sága, egyenlősége, összeillősége és szimmetriája. Kerület- és 
terület-számítás. Szerkesztések és síkdiszitményü rajzok. Kézi 
könyv: Fodor-Wagner : Rajzoló planimetria.

Tanította: Dévény József.
Szépírás, heti 1 óra. A magyar kis és nagy betűk, a 

római számjegyek. Mintafüzet: Vajda Pál szépirási minták.
Tanította: Zuberecz Pál.
Testgjjakorlat, heti 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapok

ban csapat- és testgyakorlatok a szabadban. A szertornázást 
mind a négy osztály gyakorolta, úgy a nyári tornatéren, mint 
a tornacsarnokban.

Tanította: Zuberecz Pál.
Ének, heti 2 óra. A helyes éneklés szabályai. A vonalak, 

vonalközök és mellékvonalak ismertetése kapcsán az egész, 
fél, negyed, nyolcad és tizenhatod hangjegyek a violin 
kulcsban. A sziinjelek. A két-, három- és négynegyedes, 
három- és hatnyolcados iitenyek. Az ismétlő jel, a kötőiv, a 
pont stb. ismertetése. Másod-, harmad-, negyed- és ötöd- 
hangok éneklése. A c kemény hangsor. Ezen elméleti rész 
tanulása minden tanulóra kötelező. Az énekkar 2 és 3 hangra 
Írott énekeket tanult. A protestáns tanulók az egyházi énekeket 
2 hangon tanulták.

Tanította: Bolla Lajos.
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II. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Strompf László.

Uallástan, heti 2 óra. Bibliai történetek. Olvasmányul 
szolgált, az újszövetség könyve. Kézi könyv: Bereczky Sándor: 
Biblia-ismertetés.

Tanította: Chugyik Pál.

magyar nyelv, heti 5 óra. Az összetett mondat. A hang
súly és a szórend. A beszédrészek használata és a szóalkotás. 
Elemzés. Értelmes olvasás és az elolvasott darabok elmon
dása. Betanulták a következő költeményeket: Búcsú, Hazám
hoz, A lengyel anya, A tudós macskája, A Tisza, Szibinyáni 
Jank. Két hetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Balassa: 
Kis magyar nyelvtan. II. rész. Lehr-Riedl: Magyar olvasó
könyv. II. köt.

Tanította: Dévény József.

Latin nyelv, heti 5 óra. Összefüggő olvasmányok alap
ján az alaktan ismétlése és befejezése. Az igék főalakjaik 
szerint való csoportositása. A legszükségesebb mondattani 
szabályok alkalmi ismertetése. Szógyűjtés. Az olvasó és gya
korlókönyvből lefordították, elemezték és átdolgozták az I—XV. 
fejezet latin és az 1—6. fejezet magyar mondatait. Két heten
kint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Roseth : Latin nyelvtan. 
I. Alaktan. U. a. Latin olvasó és gyakorlókönyv. II. r.

Tanította: Dévény József

Földrajz, heti 3 óra. Európa országainak részletes leírása. 
Ázsia és Afrika ismertetése, természeti viszonyai és politikai 
felosztása alapján. Kézi könyv: Körösi Albin: Földrajz II. 
rész és Lange—Cherven : Atlasz.

Tanította: Bollu Lajos.

Természetrajz, heti 1 óra. Őszi virágok. Melegővi virá
gok. Majmok. Tengeri emlősök. Éneklő-, kúszó- és raga
dozó madarak. Hüllők. Halak. Férgek. Erdei és gyümölcsfák. 
Termesztett növények. Növénygyüjtés, rovargyűjtés, farügy- 
gyiijtés, növénymaggyüjtés. Kézi könyv: Körösi Albin: Ter
mészetrajz II. r.

Tanította: Bolla Lajos.

rHennyiségtan, heti 4 óra. Számolási rövidítések, szám
tani műveletek korlátolt pontossággal, rövidített szorzás és
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osztás, A viszony és arány; egyszerű hármasszabály, olasz 
gyakorlat, százalékszámítás alkalmazása. Kézi könyv: Lutter: 
Közönséges számtan.

Tanította: Strompf László.

Rajzoló geometria, heti 3 óra. A szögletes és gömbölyű 
testek alkotórészei, ábrázolása az axonometria alapján, fel
színe és térfogata; a tárgyalt testek elkészítése keménypapír
ból. Szerkesztések és síkdiszitményi rajzok. Kézi könyv: 
Fodor—W agner: Rajzoló stereometria.

Tanította: Strompf László.

Szépírás, heti 1 óra. A magyar irás folytatólag, a német 
irás. Mintafűzet: Vajda Pál szépirási minták.

Tanította: Szabó Lajos.

Testgjjakorlat, mint az 1. osztályban.

Ének, mint az 1. osztályban.

III. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Szabó Lajos.

Vallástan, heti 2 óra. Az összes hitágazatok és keresz
tyén kötelességek. A vallásórát egyházi énekkel kezdtük s 
azzal fejeztük be. Olvasmányul szolgált az ujtestámentoin 
könyve. Kézi könyv: Bereczky Sándor; Hit- és erkölcstan.

Tanította : Cluigyik Pál.

magyar njjelv, heti 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan : 
hangtan, szótan, mondattan. Olvasmányok: Eötvös J. báró 
beszéde Körösi Csorna Sándor felett (elemezve és könyv- 
nélkiil.) A fejedelem buzogánya. Egy gondolat bánt engemet. 
Pipás kántor. Himnusz. Szózat. Mátyás anyja. A hamis tanú. 
Vihar. Világos vára. A nagy ugrás. A befagyott Balaton. A 
peregrinus. Az első magyar komikus. A költemények nagyobb
részt könyvnélkül is. Kéthetenkint egy dolgozat a végzett 
tanítási anyag köréből. Kézi könyv: Szinnyei: Rendszeres 
magyar nyelvtan. Lehr-Riedl: Magyar olvásókönyv. III. k.

Tanította: Zaberecz Pál.

Latin njjelv, heti 6 óra. Az egyszerű mondat és részei 
az olvasmányokból kiszemelt példák alapján. Cornelius Nepos-
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bó l: Miltiades és Themistocles; Phaedrusból: Prológus, Lupus 
et agnus, Ranae regem petieruut. Graculus superbus et pavo. 
Canis per fluvium carnem ferens. Vacca, capella, ovis et 
leo. Vulpes ad personam tragicam. Lupus et gruis. A jam- 
busi vers. Elemezés, szókincsgyüjtés, latinos kifejezések. Két- 
hetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Roseth : Latin 
olvasókönyv Cornelius Neposból; Roseth : Szemelvény Phaed- 
rus meséiből; Fodor—Roseth : Stilus-gyakorlatok.

Tanította: Szabó Lajos.

német nyelv, heti 4 óra. A nyelvtanból: hangtan, szó
tan, alaktan. Olvasmányok (részben könyv nélkül): Der
gehörnte Siegfried. Des Knaben Berglied. Der Schütz. Die 
Perlen. Der Esel. Der Hase und die Schnecke. Die kluge 
Maus. Das Kätzchen. 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 mohácsi 
vészig, különös figyelemmel a műveltségi állapotokra. Kézi 
könyv: Baróti—Csánki: Magyarország története I.

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

ismertetése a nevezetesebb országok és európai gyarmatok 
kiemelésével. Térképvázlatok készítése. A mathematikai és 
fizikai földrajz alapismeretei. Fizikai műszerek és kísérletek 
bemutatása. Kézi könyv: Körösi: Földrajz 11. r., Schmidt: 
Fizikai földrajz.

Tanította: Szabó Lajos.
mennyiségtan, heti 3 óra. Összetett viszonyok és ará

nyok. Az összetett hármas-szabály megoldása következtetések 
alapján és arányokkal. Kamat-, kamatláb-, tőke- és időszá
mítás. Az állami papírokra és részvényekre vonatkozó számí
tások. Váltóleszámítolás. Időhatárszámolás. Egyszerű és össze
tett társaságszabály. Vegyítés-szabály. Kamatos kamatszámítás. 
Az arany- és ezüst-ötvényekre és a pénzekre vonatkozó szá
mítások. Láncszabályok, Kézi könyv: Lutter: Közönséges 
számtana.

Tanította: Strompf László.

Rajzoló geometria, heti 2 óra. A távolságok, szögek, 
háromszögek, négyszögek és sokszögek meghatározása. Tá-
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volságok arányossága. Hasonló, összeillő és symmetrikus sok
szögek. Szerkesztések és síkdiszitményi rajzok. Kézi könyv : 
Fodor—W agner: Constructiv planimetria.

Tanította: Strompf László.

Testgyakorlat, mint az I. osztályban.

Ének, mint az I. osztályban.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Dévény űózsef.

Vallástan, heti 2 óra. Az összes hitágazatok és keresz
tyén kötelességek. A vallásórát egyházi énekkel kezdtük s 
azzal fejeztük be. Olvasmányul szolgált az újtestámentom 
könyve. Kézi könyv: Bereczky Sándor: Hit- és erkölcstan.

Tanította : Chugyik Pál.

ÍTlagyar nyelv, heti 4 óra. A stilus mint az egyéniség követ
kezménye. A stilus grammatikai sajátságai. Világosság, szaba
tosság, magyarosság. A stilus fonetikai sajátságai. A stílus 
széptani sajátságai. A stílus árnyalatai. A stilisztikai jelenségek 
fölismerését Arany Toldiját elemezve gyakorolták. Olvasmá
nyokul a Toldin kívül az olvasókönyv egyes darabjai és 
Ilosvai Tholdija szolgáltak. Dolgozat kéthetenkint 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 olvasmányok alapján az 
egyszerű és az összetett mondat tárgyalása. A kötőszók, az 
igemódok és az idők használata. Elemzés. Frázis-gyűjtés. A 
hexameter ismertetése. Julius Caesarból I. Gallia Caeser ide
jében és II. A helvetiusokkal viselt háború (1—23.) c. része
ket fordították le, ez utóbbinak 1.—6. fejezetét be is tanulták. 
Ovidius Nasóból a Philemon és Baucis c. darabot fordították 
le és tanulták be. Két hetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi 
könyv: Roseth : Latin nyelvtan. II. Mondattan. U. a. Szemel
vények C. Julius Caesar Commentarii de bello Gallico c. 
müvéből. Csenged: Szemelvények Ovidiusból.

Tanította: Dévény József.

Rémet nyelv, heti 3 óra. Az alaktan ismétlése és kie
gészítése. Szóképzés. Rendszeres mondattan. Olvasmányok
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(részben könyvnélkiil): Der gehörnte Siegfried (folytatás).
— Der Wolf und der Kranich. — Der Rabe und der Fuchs.
— Der Rattenfänger von Hameln. — Schwert und Pflug. — 
Herbstlied. — Der rechte Barbier. — Gute Nacht. — Die 
Mücke und der Löwe. — 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- 
Szlavonországhoz és Ausztriához. Kézi könyv: Baráti—Csánki: 
Magyarország története II.

Tanította: Bolla Lajos.

Természetrajz, heti 3 óra. Őszi növények leirása. A 
növény szervei. Chemiai alapismeretek. A növény belső szer
kezete, életjelenségei. A növények rendszertana. Közönsége
sebb tavaszi növények, fák, bokrok. Gazdasági növények. 
Rügygyüjtés, növénygyüjtés, terménygytijtés. Mikroskópikus 
megfigyelések. Kézi könyv : Szterényi : Növénytan.

Tanította: Bolla Lajos.

mennyiségtan, heti 3 óra. Összevonás, összeadás és 
kivonás algebrai egész mennyiséggel. A sokszorozás kiter
jesztve a két és három taguak négyzete és köbére. Osztás 
és ennek kapcsán a geometriai haladvány összegezési kép
lete. Alapműveletek törtszámokkal. Elsőfokú egy ismeretlen
nel biró egyenletek és idevágó tárgyi föladatok. Kézi könyv: 
König: Algebra I. rész.

Tanította: Strompf László.

Rajzoló geometria, heti 2 óra. A kör. A kúpmetszetek: 
az ellipsis, a hyperbola és a parabola. Az egyenes, a sik és 
a testszög. Sík- és téridomok projectioi egy és két képsíkon. 
Szerkesztések és síkdiszitményi rajzok. Kézi könyv: Fodor— 
Wagner: Constructiv planimetria.

Tanította: Strompf László.

Testgyakorlat, mint az I. osztályban.

Ének, mint az I. osztályban.



Iskolaszerek gyarapodása.
a) Tanári könyvtár.

Az idén a következő művekkel gyarapodott:
1. Vétel utján:

Gróli Magyar stílusú rajzmintái. 1 k.
Brehm : Az állatok világa. III. és VI. k.
Nagy képes világtörténet. XI. k.
Tóth Ede Válogatott munkái. 1 k.
Schiller Költeményei. Ford. Dóczi. 1 k.
Makay; Fizikai laboratórium. II. és III. k.
Friedjung: Harc a német hegemóniáért II. k.
Aischylos Tragédiái. Ford. Csenged. 1 k.
Alniásy: Vándor-utam Ázsia szivébe. 1 k.
Darvin : A tengerjárás és rokon tünemények. 1 k.
Le Play: A munkásviszonyok reformja. 4 k.
Bryce: A római szent birodalom. 1 k.
Radó: Idegen szavak szótára. 1 k.
Természettudományi közlöny. 1 k.
Egyetemes philologiai közlöny.
Irodalomtörténeti közlemények- 1 k.
Magyar paedagogia. 1 k.
Protestáns egyházi és iskolai lap. 1 k.
Szinnyei: Magyar irók élete és munkái. 6 fűz.
A Magyar Tudományos Akadémia évi átalány fejében 

adott kiadványai. 7 k. 14 fiiz.
2. Ajándék utján:

Tóth Béla: Szájrul szájra. 1 k.
„ Mendemondák. 1 k.
„ Magyar ritkaságok. 1 k.

Huszka: Magyar ornamentika. 1 k.
(Mind a négy Haitsch Samu aj.)

I I I .
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Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról. 1 k. 
(Ujváry Sándor aj.)

Heller: A fizika története a XIX. században. II. k.
(Természettud. Társulat aj.)

Deésy: Apály és dagály, stb. 1 fűz.
„ A földsarki vonzás többlete. 1 fűz.

Balogh : A népfajok Magyarországon. 1 k.
(Vall. és közokt. minisztérium aj.) 

Magyarország selyemtenyésztése 1902-ben. 2 k.
(Földmiveléstigyi miniszt. aj.)

Horatius Tursellinus: Particulae Latinae orationis. 1 k. 
Christophorus W ahl: M. Tullii Ciceronis orationes 

selectae. I. k. (Mind a kettő Kohn Miksa aj.) 
Nagy : Jelentés a kolozsvári Mátyás király szoborról 1 fűz. 
Egészség. 1 k.
Hercules. 1 k.
Hivatalos Közlöny. 1 k.
E szerint a tanári könyvtár 35 művel gyarapodott 41 

kötetben és 23 füzetben, ide nem számítva az iskolai értesí
tőket. így a jelenlegi állomány 1029 mű 1743 kötetben és 
321 füzetben.

b) Ifjúsági könyvtár.

A lefolyt iskolai évben vétel utján a következő müvek
kel gyarapodott:

Arany L. Magyar népmese-gyűjtemény.
Hoffmann F. Barátság áldozata.
Gaál M. Mokandah vagy a fiatal indián főnök. 
Brankovics Gy. A magyar szabadságharc története. 
Verne Gy. A cetvadászok.

„ „ A lángban álló szigettenger.
„ „ Város a levegőben.
„ „ Várkastély a Kárpátokban.

Jósika M. Abafi.
Hoffmann F. Rossz lelkiismeret.

„ „ Jót jóért.
Pallagi J. Rajzok a természet köréből.
Mikszáth K. A jó palócok.

„ „ Tót atyafiak.
Jókai M. A magyar előidőkből.
Cooper F. Útmutató.
Gaál M. Kujak Andris keleti utazása.
Jakab Ö. Két imposztor.
Egész évben járt az Evangélikus Családilap.
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c) Éremg\jüjtemén\;.

Több tanuló ajándéka révén 22 drb pénzzel gyarapodott.

d) Természetrajzi szertár.

Ez évi gyarapodás: Nagyfülű denevér. (Plecotus auritus.) 
Fiirj. (Perdix coturnix.)
Kalangya varjú. (Coracias garrula.) 
Ugartyúk. (Oedicnemus crepitans.) 
Tengelice. (Fringilla carduelis.)



IV.

Petőfi-kör.

Intézetünkben, mint minden évben, az idén is megala
kult és működött a Petőfi-gyakorlókör. A kör tagjai iskolánk 
két felső osztályának tanulói. A kör célja, hogy a tanulók 
a rendes magyar órákon kivid is gyakorolhassák magu
kat a szavalásban, a szabad előadásban és a stilizálásban. 
A kör ifjúsági könyvtára csekély havi dij mellett mind a négy 
osztály tanulói rendelkezésére állott.

A Petőfi-kör jutalomdijait (zárt helyen megtartott ver
seny alapján) Békési R. IV. o. t., Boldis 1. IV. o. t., nyerték. 
Ezenkívül Fazekas Oszkár dr. budapesti ügyvéd úr magyar
történelmi tárgyú versenydolgozatra egy 10 koronás aranyat 
volt szives kitűzni, melyet Kovács I. III. o. t. nyert el. Dol
gozataikat valamennyien a kör emlékkönyvébe Írták.

Évközben a kör szorgalmasabb munkálkodói voltak: 
Békési R. IV. o. t., Brezovszki J. IV. o. t., Jakabffy K. IV.
o. t., Szászi S. IV. o. t., Zemling Gy. IV. o. t., Rosenbaum 
E. III. o. t.

Mint szorgalmas szavalok jutalomdijat nyertek: Fried
mann Sz. IV. o. t., Zemling Gy. IV. o. t., (10—10 kor. aranyat.)

fi záróünnepélv; programmja.
1. Búcsú a hazától, skót dal, előadja az énekkar.
2. Ki volt nagyobb? Tóth K. Szav. Ubrankovics J.

III. o. t.
3. Szózat. Vörösmarty M. Sz. Boczkó K. III. o. t.
5. Pályanyertes dolgozatát felolvassa Kováts I. III. o. t.
4. Csínom Palkó, kuruc dal, előadja az énekkar.
6. Második asszony. Győri V. Sz. Kováts I. III. o. t.
7. Szilágyi Örzsébet. Tóth K. Sz Friedmann Sz. IV. o t.
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8. Ebéd után. Petőfi S. Sz. Békési R. IV. o. t.
9. Pályanyertes dolgozatát felolvassa Békési R. IV. o. t. 

10 A király esküje. Petőfi S. Sz. Zemling Gy. IV. o. t.
11. Kedves vendégek. Petőfi S. Sz. Jakabffy K. IV. o. t.
12. Suhog a szél, Palotásytól. előadja az énekkar.
13. Pályanyertes dolgozatát felolvassa Boldis J. IV. o. t.
14. Nagybárdú Botond. Hettyei G. Sz. Zemling Gy. IV. o. t.
15. Báthori Gábor. Vida J. Sz. Boldis J. IV. o. t.
16. Nővér. Incédi L. Sz. Friedmann Sz. IV. o. t.
17. Igazgató beszédje és a jutalomdijak kiosztása.
18. Szózat, előadja az énekkar.



V .

Ö sztöndíjak é s  jutalmak.
1. A Csernyánszky-féle 40 koronás ösztöndíjra a tanári 

testület Moravcsik Gyula II. oszt. tanulót ajánlja. Ezen ösz
töndíj végleges odaítélése a pestmegyei ág. h. ev. esperességi 
közgyűlést illeti.

2. A bányai ág. h. ev. egyházkerület a kezelésében lévő 
Németh István tábornok-féle ösztöndíjat ezen iskolai évben 
a mi iskolánknak juttatta. Ezen ösztöndíjból Bockó Kálmán
III. oszt. tan. 50 koronát és Brezovszky József IV. oszt. tan. 
33 koronát kapott.

3. A Petőfi-kör jutalomdijait a IV. szakaszban ismer
tetjük.

4. A Petőfi-féle ösztöndijból egyenként 20 koronát kap
nak : Gyetven Pál I. oszt., Mitnyákovics János és Nagy Pál
II. oszt. tanulók.

5. A Petőfi-Podmanicky-alap kamataiból egyenként 20 
koronát kapnak: Lipkau Károly I. oszt és Csjerni Lajos III. 
oszt. tanulók.

6. A Masznyik-féle ösztöndíj kamataiból Petrovics Gyula
III. oszt. tan. 10 koronát kapott.

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

8. Az aszódvidéki tanítói kar ösztöndíjalapja kamataiból 
Pittner László III. oszt. tan. 20 korona jutalmat kap.

9. A Deutsch-féle ösztöndíjalap kamataiból Fischer Gusz
táv I. oszt. tan. és Leopold Jenő 111. oszt. tan. 10—10 koro
nát kap.

10. Mint szorgalmas és jó magaviseletű tanulók juta
lomkönyvet kaptak : Esztergályi Gyula L, Komenda Béla és 
Molnár Lajos II., Deutsch Sándor és Kondor Oszkár III. 
oszt. tanulók.

11. Mint szorgalmas tornászok jutalomkönyvet kaptak: 
Lipkau Károly I., Csjerni Lajos, Ubrankovits Jenő III., Bre
zovszky József, Jakabffy Kálmán, Zemling Győző IV. oszt. 
tanulók.



VI.

Ifjúsági gyám intézet.

Az evang. egyetemes gyámintézet alapszabályaiban kife
jezett áldásos céljait csak úgy érheti el, magasztos hivatá
sát csak akkor töltheti be, ha elegendő megfelelő jövedelmi 
forrásokkal rendelkezik.

Az aszódi ág. h. ev. algimnázium, a midőn folyó iskolai 
év junius hó 4-én tartott tanári gyűlésén az ifjúsági gyám
intézetet megalakította, az egyetemes gyámintézet jövedelmi 
forrásait kívánta gyarapítani.

A mi a létesült ifjúsági gyámintézet működése irányát 
illeti, ennek meghatározását helyi alapszabályzat által szük
ségesnek nem tartja; hanem e tekintetben az egyetemes 
gyámintézet alapszabályaihoz tartja magát. E szerint elvben 
kijelentette, hogy az ifjúsági gyámintézet élén mindenkor a 
gimnázium vallás-tanitója s mellette mint titkár és pénztáros 
a 4-ik osztály két arra alkalmas tanulója áll.

Jövedelmi forrásait a tagok tagsági dijai (havi 10 fill.), 
az évnyitó és záró istentiszteletek alkalmával összegyűlt áldo
zat s a vallásos estélyek bevételei képezik.

Jövedelme hovaforditásánál az egyetemes gyámintézet 
alapszabályzata szellemében jár el.

A tagságra nézve kimondotta, hogy a gimnázium min
den protestáns tanulója tagja az ifjúsági gyámegyesületnek.

Évenként feltétlenül megtartja alakuló — és az év végén 
beszámoló (köz) gyűlését.

Az igy megalakított ifjúsági gyámintézet az 1903—4. 
iskolai évre vonatkozólag kimondotta, hogy ez iskolai évben 
jövedelmének még szabad rendelkezése alá eső 3A-ed részét 
is összesen 5 kor. az egyetemes gyámintézet céljaira engedi át.



VII.

(fllum neum .

Az 1903—1904. iskolai évben alumneumunkba fele
kezeti különbség nélkül 31 tanulót vettünk föl. Ezek közül 
ebédre és vacsorára 18 járt, csak ebédre 13 és ezek közül 
évközben belépett 3, kilépett 3. A növendékek naponkint 
két tál ételből (húsleves és főzelék főtthússal) álló ebédet 
és egy tál ételből (főzelék) álló vacsorát kaptak. Az évi 
dij ebédért és vacsoráért 88 ko r; havi dij csak ebédért 
5 kor. 20 fill.

Az alumneum számára adakozás utján befolyt:
1. Pénzben, supplicatióból: 623 kor., a ruszti ág. 

hitv. ev. egyházközség a supplicatió megváltása fejében 2 
koronát, Bamberger Manó földbirtokos úr 8 koronát küldött.

2. Terményekben: Ő nagyméltósága Podmaniczky Géza 
báró úr 12 zsák burgonyát, Csjernyi János úr 3 zsák bur
gonyát és 20 icce babot, Petrovics Mihály úr Va zsák 
zöldséget adományoztak. Nt. Moravcsik Mihály ág. h. ev. 
lelkész úr nevenapján, Bamberger Manó földbirtokos úr 
pedig majáliskor megvendégelték az alumneum növendékeit.

Fogadják a nemeslelkü adományozók hálás köszö- 
netünket.



VIII.

A dom ányok.

Ezen úton is hálás köszönetét mondunk mind
azoknak, kik intézetünk iránt táplált jóindulatukat 
kegyes adományukkal is kifejezték.

1. A nm. vallás-és közoktatásügyi m. kir. 
Ministerium fentartási államsegélye 8000 kor.

2. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Ministerium fentartási államsegélye
az 1903. évi segély pótlásául . . 1000 ,,

3. Aszód község s e g é ly e ...................... 450 „
4. Nm. Podmaniczky Géza br. ajándéka

5 drb. takarékpénztári részvény évi 
o s z ta lé k a .................................................100 ,,

5. Néhai Prokopiusz Zsigmond aján
déka 2 drb. takarékpénztári részvény
évi o s z t a l é k a ....................................... 40 ,,

6. Pestmegyei ág. h. ev. esperesség . 200 ,.
7. Aszódi Takarékpénztár . . . .  200 „
8. Aszódi Hitelbank és Takarékpénztár 200 „
9. Hévizgyörk község adománya . . 100 ,,

Összesen : 10290 „



11 tanulók névsora
a vallás és a születési helj? feltüntetésével.

I. OSZTÁLY.

1. Balázs István róm. kath. Túra.
2. Buth Károly ág. h. ev. Tápiósüly.
3. Deutsch Ignác izr. Iklad.
4. Esztergály Gyula ág. h. ev. Hatvan.
5. Fein Jenő izr. Erdőtarcsa.
6. Ferentzy Lajos ág. h. ev. Bábolna.
7. Fischer Gusztáv izr. Aszód.
8. Fischer József izr. Budapest.
9. Forschner János izr. Budapest.

10. Gyetven Pál róm. kath. Aszód.
11. Hacker János izr. Aszód.
12. Hajnáczki Miklós (ismétlő) róm. kath. Kartal.
13. Jakabfy Zoltán róm. kath. Szeged.
14. Kádár Imre ev. ref. Nyirbakta.
15. Linkes Ágoston róm kath. Babath.
16. Lipkau Károly ág. h. ev. Budapest.
17. Mácsai Albert róm. kath. Vácszentlászló.
18. Néinedy István (ismétlő) ág. h. ev. Aszód.
19. Némedy János ág. h. ev. Aszód.
20. Polgár György izr. Solt.
21. Ruttkay Dezső ág. h. ev. Rákoskeresztúr.
22. Sárkány Sándor izr. Aszód.
23. Schwarcz Ernő izr. Alsósáp.
24. Spitzer Andor (ismétlő) izr. Püspökhatvan.
25. Stenczel János róm. kath. Soroksár.
26. Stern Menyhért izr. Gödöllő.
27. Szántó István izr. Aszód.
28. Szőllősy György ev. ref. Felsőtúr.

IX .
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29. Szuchovszky Lajos ág. h. ev. Káva.
30. Trojánovics Aladár róni. kath. Miskolc.
31. Záborszky Sándor ág. h. ev. Bag.
32. Zorkóczy József róni. kath. Csécse.

M a g á n t a n u l ó :

1. Kovács Sándor izr. Tóalmás.

Ki ma r a d t a k :

1. Garbovics Arnold izr. Vizkelet.
2. Kmety József ág. h. ev. Rád.
3. Zsigray Árpád róni. kath. Budapest.

3
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II. OSZTÁLY.

1. Beke Gyula róni. kath. Aszód.
2. Borbély József ev. ref. Szentes.
3. Csandl Ödön róni. katli. Kartal.
4. Csudnai István róni kath. Gödöllő.
5. Fuchs János izr. Bécs.
6. Gavra Lajos róni. kath. Babath.
7. Gemziczky Géza ág. h. ev. Apostag.
8. Goldperger Győző ág. h. ev. Nagylibercse.
9. Hegedűs Pál ág. h. ev. Galgagyörk.

10. Herdovics András róni. kath. Zsámbok.
11. jalaksa János róni. kath. Moór.
12. Konienda Béla róni. kath. Apc.
13. Kovács András róni. kath. Tápiószele.
14. Kovács István ág. h. ev. Fót.
15. Kovács József róni. kath. Aszód.
16. Matheidesz Ernő róni. kath. Aszód.
17. Mitnyákovics János róni. kath. Vámosgyörk.
18. Molnár Artur róni. kath. Túra.
19. Molnár Lajos róni. kath. Hatvan.
20. Moravcsik Gyula ág. h. ev. Budapest.
21. Nagy Pál róni. kath. Bag.
22. Popper Alfréd izr. Roszina.
23. Rosenfeld Miklós izr. Penc.
24. Schwarcz Ernő izr. Körtvélyes.
25. Soltész Elemér róni. kath. Dány.
26. Szászi Ferenc róni. kath. Kartal.
27. Székely Alfréd izr. Zsáinbok.
28. Urbán Mihály ág. h. ev. Kiskőrös.
29. Vöröskü Imre róni. kath. Padrag.
30. Zsifcsák Tibor róni. kath. Bag.

M a g á n t a n u l ó :

1. Szeberényi Iván ág. h. ev. Fót.

K i m a ra d t a k :

1. Kovács Béla róni. kath. Nógrádkálló.
2. Róth Ármin (ismétlő) izr. Domony.
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III. OSZTÁLY.

1. Béliéi Jenő róni. kath. Kishartyán.
2. Bamberger László izr. Tápiószele.
3. Boczkó Kálmán ág. h. ev. Zsidó.
4. Brzobohaty Lajos róm. kath. Sopron.
5. Csjerni Lajos ág. h. ev. Zagyvaszántó.
6. Deutsch Sándor izr. Iklad.
7. Dögéi Ferenc ev. ref. Aszód.
8. Erkner János róm. kath. Galgahéviz.
9. Fábry Ödön ág. h. ev. Jászfényszarú.

10. Fischer Béla izr. Mohora.
11. Jónás Károly ág. h. ev. Kislibercse.
12. Karvász János róm. kath. Krakkó.
13. Kőim Emil izr. Haláp.
14. Kondor Oszkár izr. Domony.
15. Kováts István róm. kath. Nógrádkálló.
16. Leopold Jenő izr. Galgamácsa.
17. Miklián Lajos ág. h. ev. Bag.
18. Mitnyákovics Kálmán róm. kath. Vámosgyörk.
19. Oó Lajos ág. h. ev. Nagyszécsény.
20. Pergel Ignácz róm. kath. Hatvan.
21. Petrovics Gyula ág. h. ev. Szirák.
22. Pittner László ág. h. ev. Agárd.
23. Rosenbaum Elemér izr. Kisujfalu.
24. Sárkány Andor izr. Aszód.
25. Székely Gyula ág. h. ev. Iklad.
26. Ubrankovits Jenő ev. ref. Galgahéviz.
27. Viliimért Ernő róni. kath. Aszód.
28. Zatkalik Ferencz ág. h. ev. Bánk.
29. Zimier Samu izr. Tótgyörk.

M a g á n t a n u l ó :

1. Árgyelán Antal gör. kath. Sikula.

M e g h a l t :

1. Keményfi Béla róm. kath. Kartal.
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IV. OSZTÁLY.

1. Balog Béla róni. kath. Nyirbakta.
2. Békési Rezső róni. kath. Budapest.
3. Boldis János ág. h. ev. Aszód.
4. Brezovszky József ág. h. ev. Váchartyán.
5. Friedmann Szilárd izr. Hatvan.
6. Jakabffy Kálmán róni. kath. Vác.
7. Kádár Béla ev. ref. Nyirbakta.
8. Keményfi Gyula róm. kath. Kartal.
9. Ludszky Sándor róm. kath. Aszód.

10. Skrobák Endre róm. kath. Budapest.
11. Szászi Sándor róm kath. Kartal.
12. Takács András róm. kath. Albertiirsa.
13. Zemling Győző róm. kath. Marcal.

M a g á n t a n u l ó :

1. Árgyelán Antal gör. kel. Sikula.
2. Kovács Endre izr. Tóalmás.
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Statisztikai kimutatás az 1903— 190^. tanév végén.

A t a n u l ó k I.

Az

ii. ; in. IV.

Ö
ss

ze
se

n

osztályban

felvétetett . . . . 36 33 31 15 115
vizsgálatot tett . . 33 31 29 14 107
nyilvános . . . . 32 30 29 13 104
magán ..................... 1 1 — 1 3
haladó ..................... 30 30 29 14 103
ismétlő..................... 3 1 — — 4

ágost. liitv. evang. . 9 7 10 2 28
evang. reform. . . 2 1 2 1 6
róni. katli. . . . 9 18 8 9 44
izraelita . . . . 13 5 9 2 29

magyar..................... 30 27 28 13 98
t ó t .......................... 1 — — 1 2
n é m e t ..................... 1 4 1 — 6
a n g o l ..................... 1 — — — 1

magyar . . . . 26 19 22 13 80
magyar-tót. . . . 3 3 4 1 11
magyar-német . . 2 7 2 — 11
magyar-német-tót . — 2 — — 2
magyar-lengyel-tót . — — 1 — 1
magyar-német-horvát 1 — — — 1
magyar-német-angol 1 1
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Az sCfi
A t a n u l ó k I. II. III. IV.

0JN(fi Cfi
osztályban o

*o
1 1aj nagybirtokos és bérlő — — —£ kisbirtokos és bérlő 4 6 2 2 14

to*0 alkalmazott . . 2 2 3 3 10

C0o nagyiparos . . _ _ _ _
03 kisiparos . . . 9 6 7 1 23

alkalmazott. . . — — — —
fi
*0 N TD P nagykereskedő . — — __ — —di kiskereskedő . . 3 1 1 — 5

alkalmazott . . 2 — 1 — 3s >
‘Oajoo állami vagy hatósági 4 5 5 4 18
N magán vagy társulati 1 — — — 1

katona...........................
más értelmiségű . . . 3 4 5 2 14

személyes szolgálatból élő 1 4 1 2 8
magánzó és nyugdíjas 4 3 3 10

10 éves ..................... 6 6
11 18 4 1 — 23
12 4 17 5 — 26
13 4 2 12 3 21
14 1 7 8 5 21
15 “ -- 1 2 2 5
16 — — 1 2 3
több „ ..................... I  -- — — 2 2

h e l y b e l i ..................... 10 7 8 2 27
megyebeli..................... 16 18 10 8 52
más megyebeli . . . 7 6 11 4 28
k ü l f ö l d i ...................... — — — —
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Az
A t a n u l ó k

könnyű betegségi eset 
súlyos
járványos „ 
meghalt . . . .

III. IV.
osztályban

<vN
o

J ° ......................•
szabályszerű . . .
kevésbbé szabályszerű 
rossz .....................

igazgatói megrovás 
tanárkari „ 
eltanácsolás . .
kizárás . . .

30
1

25
6
1

58
1
2

26
1
3

3 0
4
1
1

15
1
1

133
7
4
1

21
7
1

1
3

12
1

84
15
5

3
7

igazolt . .
nem igazolt

521 501

minden tantárgyból jeles ]| —

„ „ elégs. 1 19
egy tantárgyból elégtelen 3 
két »  n

több „ „

8 3 3  3 4 8
1 —

3
3

1
4

19
3
1
3

7
13
6
1
2

1
12

2203  
1

1
17
63
12
6
8

* Ezen rovatban a magántanulók nem szerepelnek.



X I .

K ézikönyvek az 190 4— 1905. iskolai
évre.

I. osztály.

Bereczky Sándor: Bibliai ismertetés.
Balassa: Kis magyar nyelvtan I. rész.
Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv 1. rész. 
Roseth: Latin nyelvtan I.
Roseth: Latin olvasó és gyakorló könyv I. r. 
Varga Ottó: Földrajz.
Lange— Cherven: Atlasz.
Szterényi: Kis természetrajz.
Latter: Közönséges számtan.
Fodor-Wagner: Rajzoló planimetria.
Vajda Pál: Szépirási minták.

II. osztály.
Bereczky Sándor: Biblia-ismertetés.
Balassa: Kis magyar nyelvtan 11. rész. 
Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv. II. köt. 
Roseth: Latin nyelvtan 1. Alaktan.
Roseth: Latin olvasó- és gyakorlókönyv II. r. 
Körösi Albin: Földrajz II. rész. 
Lange-Cherven: Atlasz.
Körösi Albin: Természetrajz. II. r.
Lutter: Közönséges számtan.
Fodor—Wagner: Rajzoló stereometria.
Vajda P á l: Szépirási minták.
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III. osztály.
Bcreczky Sándor. Hit- és erkölcstan.
Szárnyéi: Rendszeres magyar nyelvtan.
Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv. III. k. 
Roseth: Latin nyelvtan. II. Mondattan.
Roseth: Latin olvasókönyv Cornelius Neposból. 
Roseth: Szemelvények Phaedrus meséiből. 
Felsmann József: Német nyelvtan.
Felsmann: Német olvasókönyv 1. r.
Szigethy Lajos dr.: Magyarország története I. 
Körösi: Földrajz II. r.
Schmidt: Fizikai földrajz.
Lutter: Közönséges számtana.
Fodor—Wagner: Construedv planimetria.

IV. osztály.
Bcreczky Sándor: Hit- és erkölcstan.
Dcngi János: Magyar Stilisztika és Olvasókönyv.
Lehr Albert: Arany Toldija.
Roseth: Latin nyelvtan. II. Mondattan.
Roseth: Szemelvények C. Julius Caesar Commentarii 

de bello Gallico c. müvéből.
Csengeri: Szemelvények Ovidiusból.
Felsmann: Német nyelvtan.
Felsmann: Német olvasókönyv II. r.
Baráti—Csánki: Magyarország története II.
Szterényi: Növénytan.
König: Algebra I. rész.
Fodor—Wagner: Constructiv planimetria.



F igyelm eztetés a jövő iskolai évre.

1. A jövő iskolai év szeptember 1-én kezdődik. Augusz
tus 30-án és 31-én tartjuk a javító-, magán- és felvételi vizs
gálatokat. Szeptember öt első napján tart a tanulók beira- 
tása, 7-én kezelődnek a rendes előadások.

2. A gimnázium I-ső osztályába csak oly tanulókat 
veszünk föl, a kik kilencedik életévöket betöltötték és az 
elemi iskola IV. vagy felsőbb osztályának sikeres elvégzését 
hiteles bizonyítvánnyal tudják igazolni. Kellő bizonyítvány 
hiányában fölvételi vizsgálatot tartoznak tenni, a melyért 
dijat nem fizetnek.

3. A gimnázium felsőbb osztályába való felvételre leg
alább elégséges bizonyítvány kell: ha a bizonyítvány gimná
ziumi tantervűnk követelményeinek nem felel meg, a tanuló 
felvételi vizsgálatot köteles tenni, mely vizsgálatnál csak a 
különbözeti tárgyakért jár dij.

4. Felvételre a tanuló szülei, gyámja vagy ezeknek 
megbízottjai kíséretében tartozik az igazgatóságnál 
jelentkezni; ez alkalommal a következő iratokat hozza ma
gával : az első osztályba beiratkozó vagy más iskolából jövő 
tanulók születési bizonyítványt, községi vagy körorvosi újra- 
oltási bizonyítványt és a megfelelő iskolai bizonyítványokat, 
a többiek csak az előző évi bizonyítványukat.

5. Az új tanulók jelentkezésük alkalmával 2 korona 
beiratási dijat fizetnek, egyébként minden tanuló fizet bizo
nyítvány-, könyvtár-, értesítő- és orvosi dij czimén 6 koronát 
és félévi előleges részletekben a tandijat. E dijakat az igazgató
ságnál kell lefizetni. A helybeli protestáns tanulók tandija 
egész évre 40 korona, vidéki protestánsok 48 koronát fizetnek, 
más vallásfelekezetűek pedig 60 koronát.

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

8. Azon tanuló, ki kettőnél több tantárgyból bukott, 
az osztályt 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 tárgy
ból bukott, az minden előleges engedetem 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 tudo
mására adja. A kitüzütt időben a magyar, német, latin nyelv
ből és a számtanból Írásbeli dolgozatot készítenek és a dol
gozatok alapján szóbeli vizsgálatra bocsájtatnak. A magán- 
vizsgálat dija 80 korona, ezenkívül a tandijat és a mellék
díjat is tartoznak megfizetni a nyilvános tanulókra kötelező 
időben.

11. Gimnáziumunk föntartó testiilete kéri a t. szülőket, 
hogy a tanulók elszállásolása érdekében forduljanak először 
az igazgatóhoz, a ki szívesen szolgál minden tekintetben fel
világosítással.

Az igazgatóság.

* A püspök úrhoz intézett folyamodásokat legkésőbb julius 
10-ig kell az igazgatósághoz benyújtani a bizonyitványnyal együtt.








