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MORAVCSIK MIHÁLY
1824. dec. 24. — 1904. szept. 26.

Kegyelettel és hálával emlékezünk meg e sorokban arról 
a férfiúról, a k i,36 éven keresztül egyházunknak buzgó pász
tora, iskoláinknak pedig törhetetlen kitartásu vezetője és párt
fogója volt.

Gimnáziumunk alapítása és föntartása első sorban a 
báró Podmaniczky-család érdeme, de, hogy dicső emlékű 
halottunk az utolsó évtizedekben milyen buzgósággal és milyen 
eredménnyel fáradozott iskolánk ügyeiben, legjobban bizo
nyítja ezen magas gondolkozásu főúri családunk több kiváló 
tagjának azon sokszor hangoztatott nyilatkozata, hogy isko
lánkat Moravcsik Mihály lankadatlan buzgósága mentette meg 
a bukástól.

Egyházunk hívei közös, egyértelmű bizalommal hívták 
őt meg az aszódi lelkészi állásra. Ezen hivó szóra 1868. 
márc. 15-én előbbeni állomásáról, a nőgrádmegyei Bér-röl 
Aszódra jött s itt mint lelkész elfoglalta az iskolai bizottság 
egyházi elnöki állását is.

Gimnáziumunk abban az időben sok, különféle okból, 
leginkább pedig szegénysége miatt igen siralmas állapotban 
volt. Kicsiny, nádfedeles házban szorongtak a tanuló ifjak 
és tanáraik, a tanulás szent munkáját gyakran megzavarta a 
rozoga tetőn becsurgó eső. A tanárok fizetése oly csekély 
volt, hogy a legmélyebb tisztelettel hajolhatunk meg azon 
lelkes elődeink előtt, akik ily szerény viszonyok közt oly ön
feláldozó buzgósággal munkálkodtak szent hivatásuk betöl
tésében.

Intézetünk ezen szomorú viszonyai között is hamar 
meglátta az ő gyakorlott szeme azokat az értékes tényezőket, 
amelyekkel újra fel lehet virágoztatni pusztulásnak induló
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iskolánkat. E tényezők vo ltak : elsősorban ismét a báró Pod- 
maniczky-család áldozatra kész lelkesedése minden egyházi és 
iskolai ügyben; azután ott voltak a hivatásos, buzgó tanárok. 
Ezekre támaszkodva teljes bizalommal fogott munkájához. 
Meggyőzőleg hirdeti, hogy ezt az intézetet, amely oly hosszú 
időn keresztül szerény viszonyai mellett is híven megfelelt 
magasztos hivatásának s szép eredménnyel terjesztette nem
csak a Galgavölgy, de távolabbi vidékek ifjai között is a 
műveltséget, minden szépnek és jónak szeleteiét, — hogy 
ezt az intézetet, amely igy egy nagy vidék szellemi közép
pontjává fejlődött, meg kell menteni a pusztulástól. Fölcleve- 
nitette egyszersmind legnagyobb büszkeségünknek: Petőfi 
aszódi deákoskodásának emlékét is.

így kezdte el a mentés munkáját. Lelkesítő és kérő 
szavával fölkereste a gazdagokat és szegényeket egyaránt. 
Igyekezett mindenkit megnyerni a szent ügynek s az ered
mény azt mutatta, hogy iskolánk benne megtalálta igazi 
apostolát.

Többszöri gyűjtései révén olyan összeget hozott össze, 
hogy az 1871-ik év nyarán már hozzáfoghattak a régi épület 
átalakításához. Az építés munkájában az ő példáján fellel
kesedve igen sokan buzgólkodtak, úgy hogy az uj falak az 
áldozatkészség nemes példái gyanánt állnak ma is mindnyá
junk szemei előtt.

Iskolánk szellemi munkájában is ott látjuk őt mint ve- ' 
zetőt, buzditót és tanácsadót a tanári testület élén. Széles
körű ismeretsége révén az eltávozó tanárok helyébe mindég 
sikerül egy-egy derék uj tanárt hozni. A tanári testület min
den tagját úgyszólván családi körébe vonja. Velők együtt 
tanácskozik és tervezget az iskola mindennemű ügyeiben. 
Három derék fia, akik iskolánk legkiválóbb tanulói voltak, 
még újabb és erősebb szálakkal fűzik őt intézetünkhez. Mint 
szerető atya jár a tanárok és a tanuló ifjúság között.

Nagy pártfogója volt a szegény, de szorgalmas tanu
lóknak. Ő maga is szegény gyermek volt s csak az iskolá
jától nyert scgitséggel tudta tanulmányait elvégezni. Hálával 
gondolt vissza az iskolanyujtotta segítségre s nagy öröme 
tellett abban, ha egy-egy szorgalmas szegény tanulót segít
hetett, vagy segítséget eszközölhetett ki számára, sőt lehetőleg 
gondoskodott arról is, hogy az ilyen szegény tanuló valamelyik 
evang. intézetben a felsőbb osztályokban szintén megfelelő 
támogatásban részesüljön. Ugyanezen magasztos cél érde
kében működött közre, mindjárt Aszódra jövetelekor az alum- 
neum megalapításában. Ezen humánus intézményünk is igen 
sokat köszönhet az ő nemes szivének. Iskolánk egykori hálás
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tanítványa Nikodém János néhai aradi ág. h. ev. lelkész 
szintén az ő buzdítására hagyományozott végrendeletileg 
alumneumunknak 9000 koronát. Sajnos, a végrendelkezés 
formai hibája miatt ezen nemes szívvel fölajánlott jótéteményt 
alumneumunk nem kapta meg.

1875-ben a tanári testület az iskolai bizottsággal együtt 
„Petőfi aszódi iskolázásának emlékére“ fényes ünnepet ren
dezett. Ezen alkalommal az ő kezdeményezésére egy Petőfi- 
ösztöndij-alapot gyűjtöttek, melynek kamataiból a Petőfi-tinnep 
emlékére gimnáziumunk növendékei közül a legjobb stilisz
tát jutalmazzuk.

Az 1883-ik évi középiskolai törvény alapján a közok
tatásügyi kormány olyan követeléseket állított fel iskolánkkal 
szemben, amelyeknek szegénységünk miatt nem tudtunk meg
felelni. A kínos vergődés napjai következtek ezután. Mindenki 
azt hitte, hogy elérkeztünk a vég kezdetéhez, csak egyedül 
ő bízott tovább is rendületlenül és nem ok nélkül, mert a 
közoktatásügyi kormány méltányolva azt a szolgálatot, melyet 
iskolánk majdnem másfél századon keresztül a magyar nem
zeti művelődésnek tett és a jelen viszonyok alapján is elis
merve létjogosultságát: államsegitséget adott intézetünknek.

1893. okt 25-én az aszódi egyház és iskolái, nem- 
kiilömben községünk és környékének közönsége fényesen 
megünnepelte aszódi lelkészségének 25-éves fordulóját. Az 
ünneplésnek melegsége és a mindenünnen megnyilvánuló 
szeretet csak a hála köteles adója volt azért a sok fáradsá
gos küzdelemért, amellyel egyházunk, iskoláink és a társa
dalom javára itt Aszódon 25 éven keresztül munkálkodott.

Mint aggastyán is, erős testi szervezettel és ép lelki 
erővel a törekvés és sohasem csüggedő bizalom példájaként 
járt előttünk.

Az Úr kegyes volt iránta, mert hosszú életet adott neki 
és elhalmozta őt, a jó családatyát a legtisztább boldogsággal 
családjában. Megérte, hogy egyháza és iskolái érdekében ki
fejtett munkálkodása megtermetté a várt gyümölcsöt.

Emlékét nagy tisztelettel fogjuk megőrizni.



Adatok intézetünk 1904—1905. évi 
történetéhez.

Az alakuló gyűlést augusztus 29-én tartottuk. 
A tantárgyak felosztásában és az osztályfőnökök ki
jelölésében a már régebben megállapított elvet kö
vettük, amely szerint mindenki tovább halad az osz
tályaival mint szaktanár s ugyancsak tovább vezeti 
mindenki a maga osztályát mint osztályfőnök. A ta
nításra és a fegyelmezésre vonatkozólag a régebbi 
határozatok alapján pontosan megállapítottuk az el
járási módozatokat.

Augusztus 31-én és szeptember 1-én tartottuk 
a pótló, javító és föivételi vizsgálatokat. Ezen vizs
gálatokon javítottak :

Az 1. osztályban Búth Károly a latinból, Sten- 
czel János a számtanból.

A II. osztályban Csandl Ödön, Gemziczky Géza 
és Molnár Artúr a latinból.

A III. osztályban Brezobohaty Lajos a történe
lemből, Mitnyákovics Kálmán és Oó Lajos a né
metből, Székely Gyula a számtanból.

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

Az 1. osztályban Trojánovics Aladár és Záborszky 
Sándor a számtanból és geometriából.

A II. osztályban Gavra Lajos a latinból és föld
rajzból.

A III. osztályban Bahel Jenő a latinból és tör
ténelemből, Kohn Emil a latinból és németből.
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Pótló vizsgálatot tettek a la tinbó l: Nagy Zsig- 
mond az I. osztályból, Schreiber Ferenc a II. osz
tályból.

A tanulók beiratása szeptember 1-től 6-ig tar
tott. Fölvettünk az egész év folyamán 118 rendes és 
4 magántanulót.

A fölvett rendes tanulók közül 37 helybeli volt 
és 81 vidéki.

A vidéki tanulók közül naponként bejárt Aszódra 
vasúton: Flatvanból 4, Túráról 4, Galgagyörkről 2, 
Püspökhatvanból 1, Galgamácsáról 4, Zsidóról 1 .—  
Részben kocsin, részben gyalog: Bagról 3, Kartalról 
3, ikladról 3, Domonyból 4, Szilosról 2. összesen 
31 bejáró tanulónk volt. Ezek a tanítási órák után 
levő szababidejöket az osztálytermekben töltötték, de a 
rend fentartása közöttük ilyenkor annyi bajjal jár, 
hogy a gimnáziumi bizottság kénytelen lesz ez ügy
ben valami más megoldási módot keresni.

A vidéki tanulók másik csoportját a szülők 
Aszódon egyes családoknál helyezték el. Ezeknek 
magaviseletét az iskolán kivid is állandóan figye
lemmel kisértük. Időnként szállásaikon meglátogattuk. 
A szállásadóknak a gyermek testi és lelki gondo
zására tanácsokat adtunk s ebbeli eljárásukat lehe
tőleg ellenőriztük.

Az iskolai évet szeptember 7-én nyitottuk meg. 
Imával és hazafias énekkel kezdtük a megnyitó ün
nepélyt, majd az igazgató munkásságra, szorgalomra, 
kötelességeik hű, odaadó teljesítésére buzdította az 
ifjakat. Ugyanakkor felolvastuk és megmagyaráztuk 
az iskolai törvényeket. Az évnyitó istentiszteletet a 
bányakerületi ág. h. ev. polgári leányiskola és az ág. 
h. ev. népiskola növendékeivel együtt a templomban 
tartottuk.

A tanítás az egész év folyamán az állami tan
tervben megszabott irányban minden mulasztás vagy 
zavar nélkül haladt. Dévény József tanártársunk az
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iskolai év elején két hónapig gyöngélkedett; tárgyait 
majdnem teljes óraszámmal osztottuk föl egymás 
között és pontosan helyettesitettük.

Tanulóink egészségi állapota az egész évfolya
mán kedvező volt. A vörheny ugyan szórványosan a 
mi vidékünkön is jelentkezett, de tanulóink közül 
csak egy kapta meg s annak baja is enyhe lefo
lyású volt.

Gál Adolf dr. iskolaorvosunk havonként meglá
togatta iskolánkat; megvizsgálta tanulóinkat s nagy 
készséggel adott tanácsot minden egészségügyi in
tézkedésünkben. Október 15-én himlő ellen ujra- 
oltotta 20 tanulónkat.

A vallásos érzület ápolását mindnyájan legfőbb 
kötelességünknek ismertük. Protestáns ifjainkat a 
vallástanban Clmgyik Pál ág. h. ev. segédlelkész, 
majd lelkészünk halála után mint lelkészhelyettes s 
1905. ápr. 30-a óta mint megválasztott lelkészünk 
oktatta. A reformáció emlékünnepét a többi tanin
tézet protestáns növendékeivel együtt külön isten- 
tisztelettel ültük meg. ltjaink a magyar istentisztele
teken a zordonabb téli időszak kivételével mindég 
testületileg jelentek meg. Szentháromság vasárnap
ján résztvettünk az úrvacsorában. Ugyanakkor kon- 
firm álkoztak: Esztergály Gyula II. oszt., Moravcsik 
Gyula és Urbán Mihály III. oszt., Kaszner Lajos és 
Zatkalik Ferenc IV. oszt tanulók.

Egyházi énekeinket rendes órákon két szólam
ban tanulták ifjaink.

Megfelelő figyelemmel gondoskodtunk arról is, 
hogy más vallása növendékeink szintén eleget te
gyenek vallásukszabta kötelességeiknek.

A tanulmányi előmenetel tekintetében minden 
buzdításunk és serkentésünk mellett is sajnosán azt 
tapasztaltuk, hogy növendékeink között sok hanyag 
és kötelességmulasztó tanuló van. Nagyon hiányos, 
felületes és zavaros előismeretekkel jönnek a gim-
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náziumba s itt lelkiismeretes törekvés hiányában 
csak tengődnek. Szép és nemes feladatunknak te
kintettük azt, hogy ezen bajokat legyőzzük, de az 
adott viszonyok között sikerre csak úgy számítha
tunk, ha a közös cél érdekében a szülői ház az is
kolával együtt működik. Hogy a szülői ház és az 
iskola egymást jobban megérthesse, a közös mun
kában egymást célirányosan támogathassa, e helyen 
is készséggel kijelentjük, hogy szívesen szolgálunk 
fölvilágositással tanulóink iskolai ügyeiben az érde
kelt szülőknek és szállásadóknak.

A módszeres, osztálytanári, ellenőrző és osz
tályozó tanácskozásokat a rendes időben megtar
tottuk. Ellenőrző tanácskozásra négyszer jöttünk 
össze. Tanácskozásunk megállapodásait mindenkor 
közöltük az illetékes szülőkkel s megfelelő buzdítás 
kíséretében az osztályokban is kihirdettük.

Spitkó Lajos kir. tan., budapestvidéki tanke
rületi kir. főigazgató mint miniszteri megbízott 1905. 
márczius 19-én és 20-án látogatta meg iskolánkat. 
Mindenre kiterjedő figyelemmel tekintette meg inté
zetünk helyiségeit és fölszereléseit. Az egyes osz
tályokban különféle tárgyakból meghallgatta tanu
lóink feleleteit, megvizsgálta Írásbeli dolgozataikat 
és rajzaikat. Látogatása végén értekezletet tartott a 
tanári testülettel, melyen részletes jelentést tétetett 
intézetünk minden ügye felől. A szertárak kiegészí
tésére és egyes tárgyak tanítására vonatkozólag üd
vös tanácsokat adott. Iskolánk és tanári testületünk 
ügyei iránt tanúsított lekötelező figyelméért fogadja 
e helyen is hálás köszönetünket.

A pestmegyei ág. h. ev. esperesség közgyűlé
sének megbízásából Szeberényi Lajos tanügyi es
peres 1905. junius 19-én és 20-án meglátogatta is
kolánkat és jelen volt mind a négy osztály egy-egy 
vizsgálatán.
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Iskolai ünnepet ültünk :
I. Erzsébet királynénk emlékére november 19-én :
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. „Erzsébet királynénk temetésekor“ , irta : Sza

bolcsiba Mihály, szavalta : Csjerny Lajos IV. oszt. tan.
4. Nyolcadik tőr, irta Ábrányi Emil, szavalta: 

Kováts István IV. oszt. tan.
5. Ériek.
6. Erzsébet királyné emlékezete, irta és felol

vasta : Szászi Sándor IV. oszt. tan.
7. Erzsébet, irta: Sajó Sándor, szavalta: Ubran- 

kovits Jenő IV. oszt. tan.
8. Szózat, ir ta : Vörösmarty Mihály, szavalta: 

Boczkó Kálmán IV. oszt. tan.
9. Ének.
II. 1848. március 15-dikének emlékére :
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. A szabadsághoz, irta : Petőfi Sándor, szavalta: 

Csjerny Lajos IV. oszt. tan.
4. Honfi-sóhaj, ir ta : Bajza József, szavalta: 

Rósenfeld Miklós III. oszt. tan.
5. Ének.
6. A ledőlt szobor, irta: Petőfi Sándor, szavalta: 

Kováts István IV. oszt. tan.
7. Március 15-dikén, felolvasta: Szászi Sándor 

IV. oszt. tan.
8. A hazáról, irta : Petőfi Sándor, szavalta Ub- 

rankovits Jenő. IV. oszt. tan.
9. Március 15, irta: Jakab Ödön, szavalta: 

Dögéi Ferenc IV. oszt. tan.
10. Petőfi, irta : Pósa Lajos, szavalta Moravcsik 

Gyula III. oszt. tan.
11. A magyarok Istene, irta: Petőfi Sándor, 

szavalta: Boczkó Kálmán IV. oszt. tan.
12. Ének.



III. 1848. április 11 -dikénck emlékére:
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. A nemzeti zászló, szavalta: Ubrankovits Jenő

IV. oszt. tan.
4. Jöjj el végre valahára, irta: Petőfi Sándor, 

szavalta: Petrovits Gyula IV. oszt. tan.
5. Honfi dal, irta: Petőfi Sándor, szavalta Sze- 

berényi Iván III. oszt. tan.
6. Ezer év, irta: Móra István, szavalta: Dögéi 

Ferenc IV. oszt. tan.
7. Ezer év, irta : Incédi László, szavalta: Boczkó 

Kálmán IV. oszt. tan.
8. Ének.
IV. Koronázási emlékünnep június 7-dikén if

júsági kirándulás kapcsán:
1. Ének.
2. A magyar nemzet imája, irta: Dalmady 

Győző, szavalta Ubrankovits Jenő IV. oszt. tan.
3. Király-ének, irta Komócsi József, szavalta : 

Rosenfeld Miklós 111. oszt. tan.
4. Az igazgató beszéde.
5. Búcsú, irta: Eötvös József báró, szavalta 

Dögéi Ferenc IV. oszt. tan.
6. Árpád sírja, irta: Tóth Kálmán, szavalta 

Boczkó Kálmán IV. oszt. tan.
7. Ének.
A szokásos tavaszi mulatságot június 7-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 13., 14. d. e. 8 órakor magánvizsgálatok.

„ 14-én „ „ 9 „ 1— IV. vallástan és egy
házi ének.
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Junius 15-én d. e. 8 órakor 1. magyar, latin.
V y y y y  y y  yy y y 11. számtan, geometria.
V 16-án » * 8 y y 111. magyar, német.
V y y y y  y y  y y yy IV. algebra, geometria,

természetrajz.
y y 17-én » „ 8 y y 1. földrajz, termrajz.
y y yy y y  y y  y y y y 11. magyar, latin.
y y 18-án d. u. 4 n  1--IV. tornavizsgálat.

y y 19-én d. e. 8 y y 111. latin, történet.
y y y y „ „ 8 y y IV. latin, német.
y y 20-án „ * 8 n 1. számtan, geometria.
y y y y y y  y y  y y y y II. földrajz, termrajz.
y y 21-én „ * 8 y y 111. számtan, geom.

fizika.
y y y y y y  y y  y y y y IV. magyar, történet.
y y 24-én 9

y y  y y  ^ y y Záróünnepély.

Főhatóságunktól, a bányai ág. h. ev. egyház- 
kerület méltóságos püspökétől a következő fontosabb 
hivatalos leiratok érkeztek:

3077— 1904. A nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Miniszter 718600. sz. leiratát közli, melyben 
értesít, hogy az 1904 évben kiutalványozott 8000 
— nyolcezer — korona államsegitségnek az 1904. 
évi állami költségvetés értelmében való kiegészítése
ként még 1000 —  ezer — koronát utalványoz.

3701 — 1904. A nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Miniszter 93887. sz. a. megengedte, hogy 
Jakabffy Károly az 1904/5. iskolai év végén a 111. 
és IV. osztály tárgyaiból intézetünkben összevont 
magánvizsgálatot tehessen.

3929— 1904. Értesít, hogy a nm. vallás-és köz- 
oktatásügyi ni. kir. Miniszter 105725. sz. leirata ér
telmében intézetünknél az 1904—5. iskolai évre az 
állami főfelügyelet gyakorlásával Spitkó Lajos kir. tan., 
budapest-vidéki tankerületi kir. főigazgatót bízta meg. 

3991 — 1904. Értesít, hogy a négy ág. h. ev.
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egyházkerület közösen egy hivatalos egyházi lapot ad 
ki s a rendeletek, körlevelek abban fognak megjelenni.

743— 1905. nm. vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. Miniszter 3201. sz. leiratában ajánlja a magyar 
készitményü rajzeszközöket s egyszersmind értesít, 
hogy az illető gyárak és védőjegyeik felől a m. kir. 
kereskedelmi múzeum igazgatósága megkeresésre 
készséggel ad tájékozást.

962— 1905. A nm. vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. Miniszter 30586. sz. leiratát közli, melyben ér
tesít, hogy intézetünknek az 1905. évre a múlt évi 
állami költségvetés alapján 9000 — kilencezer — 
korona államsegélyt engedélyez.



I.

Gimnáziumi elöljáróság.
a) Gimnáziumi bizottság.

Elnökök :

Podmaniczk\j Gjjula br., egyházi és gimnáziumi felügyelő, 
Chug\;ik Pál, ág. li. ev. lelkész.

Tagok:

Podmaniczkjj Géza br.. v. b. t. t.
Podmaniczkjj Levente br.,
Bentsok dános, gimnáziumi gondnok,
Bolla Liaios, igazgató,
Farkas dános,
Haraszthjj ITZiháljj id.,
Krenkó dózsef, 
ntaioros mihálvj, 
rnicsinas Ernő,
Paraszkax dános,
Sárkány László,
Strompf László, alumneumi ephorus, jegyző.

b) Tanári testület.

Bolla Lajos, 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 földrajzot és a természetrajzot, a II. osztályban 
a természetrajzot, a III. osztályban a történelmet, a IV. osz
tályban a történelmet és természetrajzot heti 16 órában.
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Chug^ik Pál, ág. hitv. ev. lelkész. Tanította a I—IV. 
osztályokban a vallástant, heti 4 órában.

Dévény Oózsef, a kir. magy. Természettudományi Tár
sulat r. tagja, a tanári könyvtár őre és az I. osztály főnöke. 
Tanította az I. osztályban a magyar és latin nyelvet 
és a geometriát, a III. osztályban a latin nyelvet, heti 20 
órában.

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

Szabó Lajos, okleveles rendes tanár, az országos kö
zépiskolai tanáregyesületnek és a matematikai és fizikai tár
sulatnak rendes tagja, tanárértekezleti jegyző, a fizikai szer
tár őre, a IV. osztály főnöke. Tanította az I. osztályban a 
szépírást, a II. osztályban a magyar és latin nyelvet, a 111. 
osztályban a fizikai földrajzot, a IV. osztályban a latin nyel
vet, heti 20 órában.

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

Bejáró hitoktatók:

Lihoszith Ignác, róni. katli. segédlelkész.
Schreiber József, kér. rabbi.

A tornát tanította:

Zuberecz Pál, gimn. tanár.

Az éneket tanította:

Bolla Lajos, igazgató.

Gimnáziumi orvos:

Gál Adolf dr., t. járááorvos.



f\z  elvégzett tanítási anyag kimutatása osztályonként és
tárgyanként.

. I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Dévény üózsef.

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

Tanította: Chugyik Pál.

ÍTlagxjar n\jelv, heti 5 óra. Az egyszerű mondat. Az 
összetett mondatban a fő és a mellékmondát megkülönböz- 
tetésev A mondatrészek. A beszédrészek. A hangok. Helyes
írás. Értelmes olvasás. Az olvasmányok elmondása. Elemzés. 
Több költemény betanulása. Kéthetenkint egy iskolai dolgo
zat. Kézi könyv: Balassa: Kis magyar nyelvtan 1. r., Lehr- 
R ied l: Magyar olvasókönyv I. k.

Tanította: Dévény József.

Latin n\;elv, heti 6 óra. Összefüggő olvasmányok 
alapján a névragozás, a melléknevek fokozása, a névmások, 
a számnevek, a határozószók, a praepositiók, a cselekvő ige
ragozás. A gyakorlókönyvből 15 latin s a megfelelő magyar 
fejezet fordítása. Elemezés. Szógyűjtés. Kéthetenkint egy 
iskolai dolgozat. Kézi könyv: Roseth: Latin nyelvtan 1. r. 
és Latin olvasó- és gyakorlókönyv 1. r.

Tanította: Dévény József.

Földrajz, heti 3 óra. A térkép olvasása és rajzolása. 
Tájékozás a földgömbön. Magyarország leírása vidékenként 
hegy- és vízrajzi alapon. Magyarország összefoglaló leírása.

II.
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Térképrajzolás. Kézi könyv: Varga Ottó: Földrajz I. kötet, 
Lange—Cherven : Atlasz.

Tanította: Bolla Lajos.

Természetrajz, heti 2 óra. Gyümölcsfák. Házi állatok. A 
közönségesebb fenyők. Az ember lakása közelében, a mezőn 
és az erdőn élő emlős állatok. Egyes, tavaszkor virító növé
nyek. Házi szárnyasok. A virágos növények részeinek leírása. 
Növény- és rügygyiijtés. Kézi könyv: Szterényi Hugó: Ter
mészetrajz I. kötet.

Tanította: Bolla Lajos.

flfennjjiségtan, heti 4 óra. A tizes számrendszer, római 
számok. A négy számolási művelet egész számokkal és ti
zedes törtekkel. Többnemü 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, a vonal, a szög és az iv. A távolsá
gokkal és a szögekkel való alapműveletek. A háromszög, a 
négyszög, a sokszög és a kör tulajdonságai. A hasonlóság, 
az egyenlőség, az összeillőség és a szimmetria. Kerület- és 
teriiletszámitás. Szerkesztések és sikdiszitményi rajzok. Kézi 
könyv: Fodor-Wagner: Rajzoló planimetria.

Tanította : Dévény József\

Szépírás, heti 1 óra. A magyar kis és nagybetűk, a 
római számjegyek. M intafiizet: Vajda Pál szépirási minták.

Tanította: Szabó Lajos.

Testgvjakorlat, heti 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapok
ban csapat- és testgyakorlatok a szabadban. A szertornázást 
mind a négy osztály gyakorolta, tigy 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 vjpljn 
kulcsban. A szünjelek. A két-, három és négynegyedes, hárotn-

2
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és hatnyolcados ütenyek. Az ismétlő jel, a kötőiv, a pont stb. 
ismertetése. Másod-, harmad-, negyed- és ötödhangok ének
lése. 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.

Szabadkézi rajz, kezdőknek és * haladóknak heti 2—2 
óra. Részint növényi leveleket, virágokat s egyébb tárgyakat 
rajzoltak le, vagy stilizáltak és azokat ki is festették ; részint 
mintalapok után rajzoltak, irónnal és tollal. Részt vett 19 
kezdő és 15 haladó.

Tanította: Dévény József.

II. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Zuberecz Pál.

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

Tanította: Chugyik Pál.

magyar nyelv, heti 5 óra. Az összetett mondat. A 
hangsúly és a szórend. A beszédrészek használata és a szó
alkotás. Elemzés. Értelmes olvasás és az elolvasott darabok 
elmondása. Szavalás. Két hetenkint egy iskolai dolgozat. 
Kézi könyv : Balassa Kis magyar nyelvtan. 11. rész. Lehr— 
Riedl Magyar olvasókönyv. II köt.

Tanította: Szabó Lajos.

Latin nyelv, heti 6 óra. Összefüggő olvasmányok alap
ján az alaktan ismétlése és befejezése. Az igéknek föalakjaik 
szerint való csoportosítása. A legszükségesebb mondattani 
szabályok alkalmi ismertetése. Szógyűjtés. Az olvasó és gya- 
korlókönyvből lefordították, elemezték és átdolgozták az 
1.—XI. fejezet latin és a megfelelő fejezetek magyar mon
datait. Két hetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Ro- 
setli Latin nyelvtan. I. Alaktan. U. a. Latin olvasó és gya
korlókönyv. II. r.

Tanította: Szabó Lajos.

Földrajz, heti 3 óra. Európa országainak részletes le
írása. Ázsia és Afrika ismertetése, természeti viszonyai és
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politikai felosztása alapján. Kézi könyv : Körösi Albin : Föld
rajz II. rész és Lange-Clierven: Atlasz.

Tanította: Zuberecz Pál.

Természetrajz, heti 2 óra. Őszi virágok. Melegövi virá
gok. Majmok. Tengeri emlősök. Éneklő-, kúszó- és ragadozó 
madarak. Hüllők. Halak. Férgek. Erdei és gyümölcsfák. Ter
mesztett növények. Növénygyüjtés, rovargyűjtés, farügygyiij- 
tés, növénymaggyüjtés. Kézi könyv: Körösi A lb in : Termé
szetrajz II. r.

Tanította: Bolla Lajos.

mennyiségtan, heti 4 óra. Számolási rövidítések, szám
tani műveletek korlátolt pontossággal, rövidített szorzás és 
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 
♦estek alkotórészei, ábrázolása az axonometria alapján, fel
színe és térfogata ; a tárgyalt testek elkészítése keménypapír
ból. Szerkesztések és síkdiszitményi rajzok. Kézi könyv: 
Fodor—Wagner: Rajzoló stereometría.

Tanította : Strompf László.

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

Tanította: Szabó Lajos.

Testgyakorlat, mint az I. osztályban.

Ének, mint az 1. osztályban.

III. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Strompf László.

Vallástan, heti 2 óra. A keresztyén egyház története a 
reformáció előtt, a németországi hitújítás s a magyar protes
táns egyház története. Kézi könyv: Bereczky Sándor: A 
keresztyén egyház története.

Tanította: Cliugyik Pál.

magyar nyelv, heti 4 óra. Rendszeres magyar nyelvtan: 
hangtan, szótan, mondattan. Olvasmányok: Eötvös J. báró

2*
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beszéde Körösi Csorna Sándor felett. A fejedelem buzogánya. 
Pipás kántor. Hymnus. Mátyás anyja. A hamis tanú. A pe
regrinus. Az első magyar komikus. A bölcs dervis. Keresz
tény és török. A körtefa. A magyar nép rokonai. A költe
mények nagyobbrészt könyv nélkül is. Kéthetenkint egy dol
gozat a végzett tanítási anyag köréből. Kézi könyv : Szinnyei : 
Rendszeres magyar nyelvtan. Lehr—R ied l: Magyar olvasó
könyv 111. k.

Tanította: Zuberecz Pál.

Latin nyelv, heti 6 óra. Olvasmány alapján az egyszerű 
mondat és részei. Cornelius Neposból Miltiades, Aristides és 
Cimon életrajzát, Phaedrusból a Prológus, a Lupus et agnus, 
a Ranae regem petierunt, a Cervus ad fontéin, a Rana rupta 
et bos, a De vulpe et uva és a Taurus et vitulus c. meséket 
fordították. Aristidest, Cimont és a Lupus et agnus-t be is 
tanulták. Elemzés, szógyűjtés. Prosodiai alapismeretek, a 
iambusi vers. Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: 
Roseth: Latin nyelvtan II. r., Latin olvasókönyv Cornelius 
Neposból és Szemelvény Phaedrus meséiből.

Tanította: Dévény József.

Rémet nyelv, heti 4 óra. A nyelvtanból: hangtan, szó
tan, alaktan. Olvasmányok (részben könyv nélkül) : Der ge
hörnte Siegfried. Des Knaben Berglied. Der Schütz. Das 
Kätzchen. Der Igel und der Maulwurf. Kéthetenkint egy dol
gozat a végzett tanítási anyag köréből. Kézi könyv : Fels- 
mann József: Német nyelvtan és olvasókönyv. 1. r.

Tanította: Zuberecz Pál.

Történelem, heti 3 óra. Magyarország a magyarok be
költözése előtt. A pogányság kora. A keresztyénség elterjesz
tése és a királyság megalapítása. Magyarország alkotmányá
nak kifejlődése. A királyság újjászervezése hűbéri alapon. A 
Hunyadyak kora. A hanyatlás évei. Kézi könyv: Szigethy 
Lajos: Magyarok története 1. rész.

Tanította: Bállá Lajos.

Földrajz, heti 2 óra. Amerika és Ausztrália általános is
mertetése a nevezetesebb országok és európai gyarmatok 
kiemelésével. Térképvázlatok készítése. A matematikai és fi
zikai 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 hárrnas-szabály megoldása következtetések
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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 eziist-ötvényekre és a pénzekre vonatkozó szá
mítások. Láncszabályok. Kézi könyv: Lutter: Közönséges 
számtana.

Tanította: Strompf László.

Rajzoló geometria, heti 2 óra. A távolságod, szögek, 
háromszögek, négyszögek és sokszögek meghatározása. Tá
volságok arányossága. Hasonló, összeillő és symmetrikus sok
szögek. Szerkesztések és sikdiszitményi rajzok. Kézi könyv: 
Fodor—Wagner: Constructiv planimetria.

Tanította: ' Strompf László.

Testgxjakorlat, mint az I. osztályban.

Ének, mint az I. osztályban.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Szabó bajos.

Vallástan, heti 2 óra. A keresztyén egyház története a 
reformáció e lő tt; a németországi hitújítás s a magyar pro
testáns egyház története. Kézi könyv : Bereczky Sándor: A 
keresztyén egyház története.

Tanította: Chugyik Pál.

ITlagjjar n\jelv, heti 4 óra. A stilus mint az egyéniség 
következménye. A stilus grammatikai sajátságai. Világosság, 
szabatosság, magyarosság. A stilus fonetikai sajátságai. Á 
stilisztikai jelenségek fölismerését Arany Toldiját elemezve 
gyakorolták. Olvasmányokul a Toldin kiviil az olvasókönyv 
egyes darabjai és Ilosvai Tholdija szolgáltak. Dolgozat két- 
hetenkint a tanítási anyag köréből. Kézi könyv: Dengi János: 
Magyar Stilisztika és Olvasókönyv, valamint Lehr Albert: 
Arany Toldija.

Tanította: Zubcrccz Pál.

Latin n^elv, 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
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hexameter ismertetése. Julius Caesarból 1. Gallia Caesar ide
jében és 11. A helvetiusokka! viselt háború c. részeket for
dították le, helyenkint a latin szöveget könyv nélkül is beta
nulták. Ovidius Nasóból A világ teremtése. A világ négy kor
szaka, Phaéthonból fordítottak egyes részeket, helyenkint 
könyv nélkül is betanulva. Két hetenkint egy iskolai dolgozat. 
Kézi könyv: Roseth Latin nyelvtan. 11. Mondattan. U. a. Sze
melvények C. Julius Caesar Commentarii de bello Gallicoc. 
művéből. Csengeti Szemelvények Ovidiusból.

Tanította: Szabó Lajos.

Rémet n\jelv, heti 3 óra. Az alaktan ismétlése és ki
egészítése. Szóképzés. Rendszeres mondattan. Olvasmányok: 
Der gehörnte Siegfried (folytatás). — Der Hirsch, der sich 
im Wasser sieht. Herbstlied. — Der Herbst. — Der Fuchs 
und der Bock. — Der Mücke und der Löwe. — Der Apfel 
der Eris. — Az elsőt kivéve valamennyi könyv nélkül is. 
Kéthetenkint dolgozat az alaktan és a mondattan begyakor
lására. Kézi könyv: Felsmann: Német nyelvtan és olvasó
könyv 11. 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: Baróti—Csánki: 
Magyarország története 11.

Tanította: Bolla Lajos.

Természetrajz, heti 3 óra. Őszi növények leírása. A 
növény szervei. Chemiai alapismeretek. A növény belső szer
vezete, életjelenségei. A növények rendszertana. Közönsége
sebb tavaszi növények, fák, bokrok. Gazdasági növények. 
Riigygyüjtés, növénygyüjtés, terménygyüjtés. Mikroskópikus 
megfigyelések. Kézi könyv; Szterényi: Növénytan.

Tanította: Bolla Lajos.

rnennjjiségtan, 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: 
K ön ig : Algebra I. rész.

Tanította: Strompf László
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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 képsikon. 
Szerkesztések és sikdiszitményi rajzok. Kézi könyv: Fodor— 
Wagner: Conslructiv planimetria.

Tanította: Strompf László.

Testg^akorlat, mint az I. osztályban.

Ének, mint az 1. osztályban.



Iskolaszerek gyarapodása.
a) Tanári könyvtár.

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

Pecz: Ókori Lexikon. 11. k.
Kurt Lampert: Az édesvizek élete 1 k.
Brehm : Az állatok világa VII. és V ili k.
Ráth : Az iparművészet könyve I. és II. k.
Friedjung: Harc a német hegemóniáért 111. k.
Ferenczi: Deák élete 3 k.
Luther Márton Egyházreformáló iratai I. k.
Heinrich : Egyetemes irodalomtörténet II. k.
Nagy képes világ-történet VI. és Xll.
Szendrei: A magyar viselet történeti fejlődése 1 k. 
Makay: Fizikai laboratórium IV. k 
Boros: A művészeti rajz és tervezés elemei 1 k. 
Természettudományi közlöny 1 k.
Egyetemes philologiai közlöny 1 k.
Magyar nyelv. 6 f.
Irodalomtörténeti közlemények 1 k.
Magyar paedagogia 1 k.
Evangélikus őrálló 1 k.
Protestáns egyházi és iskolai lap 1 k.
Szárnyéi: Magyar irók élete és munkái 6 f.
A Magy. Tud. Akadémia és a Természettud. Társulat 

évi átalány fejében adott kiadványai 8 k. 12 f.
2. Ajándék u tján:

Magyarország selyemtenyésztése 1903-ban 3 k.
(A földmivelésügyi miniszt. &\.)

Kiss: Emlékkönyv a budapesti IV. kér. főreáliskola fél
százados évfordulójára 1 k.

(Budapest aj.)
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Magyar vendéglős- és kávés-ipar VII. évf. 8. sz. 1 f.
(Szilárd J., domonyi lelkész, aj.)

Németh: A Quarnero vizein 1 f.
Egészég 1 k.
Hercules 1 k.
Hivatalos közlöny 1 k.
E szerint a tanári könyvtár 35 művel gyarapodott 38 

kötetben és 20 füzetben, ide nem számítva az iskolai érte
sítőket. Így a jelenlegi állomány 1040 mű 1781 kötetben és 
341 füzetben.

b) Ifjúsági könyvtár.

A lefolyt iskolai évben vétel utján a következő müvekkel 
gyarapodott:

Arany J.: Toldi estéje.
Flammarion: Csillagos esték.
Gaal Mózes: Virág Palkó.

„ „ Hűséges mind a sírig.
„ „ Petőfi Sándor élete.
„ „ Két deák levelezése.

,, József: Rontó Pál élete és viszontagságai.
Goethe F. J , : Egmont.
Jókai M ó r: A legvitézebb huszár.

„  „  Petőfi Sándorról.
Király P á l: Dácia története.
Szívós Béla: Az állatvilág csudái.

Összesen 13 korona 10 fillér értékben. 
Ajándékozás utján:

Tábori Róbert: A görbe hegyek országában.
Egész évben járt az Evangélikus Családilap.

c) Éremgyüjtemény.

Jenes Zoltán községi jegyző űr 20 drb. részben római, 
részben Árpádkori érdekes pénzt küldött. Iskolánk iránt ta
núsított szives jóindulatáért e helyen is hálás köszönetét 
mondunk.

Több tanulónk 16 drb. régi pénzt ajándékozott.

(I) Természetrajzi szertár.

Évi gyarapodás: Gyöngy bagoly. (Strix flammea.)
Réti fülesbagoly. (Strix brachiotus.)
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Pettyes vízicsibe. (Gallinula porzana.) 
Gatyás ölyv. (Buteo lagopus.) 

Összesen 44 kor. 73 fillér értékben.

e) Fizikai szertár.

Ez évi gyarapodás: Egy vetítő készülék.
Heliostat.
Egy háromoldalú üveghasáb.



Petőfi-kör.
Intézetünkben, mint minden évben, az idén is megala

kult és működött a Petőfi-gyakorlókör. A kör tagjai iskolánk 
két felsőbb osztályának tanulói. A kör célja, 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 osz
tály tanulói rendelkezésére állott.

A Petőfi-kör jutalomdijait (zárt helyen megtartott ver
seny alapján) Dögéi Ferenc. IV. o. t., Kondor Oszkár IV.
o. t. nyerték. Ezenkívül Fazekas Oszkár dr. budapesti ügy
véd 10 koronás aranyát Deutsch Sándor IV. o. t. nyerte el. 
Dolgozataikat valamennyien a kör emlékönyvébe Írták.

Évközben a kör szorgalmasabb munkálkodói vo ltak: 
Boczkó Kálmán IV. o. t , Dögéi Ferenc IV. o. t., Deutsch 
Sándor IV. o. t., Kováts István IV. o. t., Kondor Oszkár IV.
o. t., Rosenbaum Elemér IV. o. t., Szászi Sándor IV. o. t., 
Ubrankovits Jenő IV. o. t., Moravcsik Gyula 111. o. t., Ro
senfeld Miklós 111. o. t.

M int szorgalmas szavaló jutalomdijat nyert Boczkó 
Kálmán, IV. o. t. 1 drb, 10 kor, aranyat.

Munkásságunkról az év végén a nagyközönség előtt is 
beszámoltunk a következő programm keretében:

1. Ének, előadja a tanulói énekkar.
2. A király esküje. Petőfi S. Szav. Ubrankovits Jenő 

IV. o. t.
3. Ki volt nagyobb ? Tóth K. Szav. Csjerny Lajos IV. o. t.
4. A rab. Petőfi S. Szav. Zatkalik Ferenc IV. o. t.
5. Pályanyertes dolgozatát felolvassa Deutsch Sándor 

IV. o. t.
6. Szilágyi örzsébet. Tóth K. Szav. Petrovics Gyula 

IV. o. t.

IV.
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7. Szomjas ember tűnődése. Petőfi S. Szav. Csjerni 
Lajos IV. o. t.

8. A gyermek és a szivárvány. Arany J. Szav. Urbán 
Mihály 111. o. t.

9. Ének, előadja az énekkar.
10. Pályanyertes dolgozatát felolvassa Dögéi Ferenc 

IV. o. t.
11. A welsi bárdok. Arany J. Szav. Kováts István IV. o. t.
12. Az együgyű paraszt. Szentjóbi Szabó László. Szav. 

Boczkó Kálmán IV. o. t.
13. Both bajnok özvegye. Arany. J. Szav. Rosenbaum 

Elemér IV. o. t.
14. Báthori Gábor. Vida J. Szav. Dögéi Ferenc IV. o. t.
15. A lützeni csatatéren. Béri Gy. Szav. Moravcsik 

Gyula 111. o. t.
16. Pályanyertes dolgozatát felolvassa Kondor Oszkár, 

IV. o. t.
17. Az örök zsidó. Arany J. Szav. Boczkó Kálmán IV. o. t.
18. Az igazgató beszédje és a jutalomdijak kiosztása.
19. Ének, előadja az énekkar.



V.

Ösztöndíjak és jutalmak.
1. A Csernyánszky- féle 40 koronás ösztöndíjra a tanári 

testület Moravcsik Gyula 111. oszt. tanulót ajánlja. Ezen ösz
töndíj végleges odaítélése a pestmegyei ág. h, ev. esperességi 
közgyűlést illeti.

2. A Petőfi-kör jutalomdijait a IV. szakaszban ismertetjük.
3. A Petöfi-féle ösztöndíjból egyenként 20 koronát kap

nak: Wimmerth Péter 1. oszt., Gyetven Pál II. oszt. és Nagy 
Pál 111. oszt. tanulók.

4. A Petőfi-Podmaniczky-alap kamataiból egyenként 20 
koronát kapnak: Tisza Sándor I. oszt. és Boczkó Kálmán 
IV. pszt. tanulók.

5. A Masznyik-féle ösztöndíj kamataiból Petrovics Gyula 
IV. oszt. tanuló 10 koronát kapott.

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

• 7. Az aszódvidéki tanítói kar ösztöndíjalapja kamataiból 
20 koronát kap: Szeitlében Gusztáv 1. oszt. tanuló.

8. A Deutsch-féle ösztöndíjalap kamataiból Fischer 
Gusztáv II. oszt. és Leopold Jenő IV. oszt. tanulók egyenként 
10 koronát kapnak.

9. M int szorgalmas és jó magaviseletü tanulók jutalom
könyvet kaptak : Fischer Tibor és Szántó Jenő I. oszt., Esz- 
tergály Gyula és Deutsch Ignác II. oszt., Deutsch Sándor és 
Kondor Oszkár IV. oszt. tanulók.

10. Mint szorgalmas és ügyes tornászok jutalomkönyvet 
kaptak: Fischer Gusztáv, Ilajnáczky Miklós, Némedy István
II. oszt., Csudnay István, Molnár Artur III. oszt., Csjerny 
Lajos, Dögéi Ferenc, Szászi Sándor, Ubrankovits Jenő és 
Zatkalik Ferenc IV. oszt. tanulók.

A gimnáziumi majálison a tornajátékokban kiváltak és 
jutalmat nyertek : Csjerny Lajos és Kováts István IV. oszt. 
tanulók.
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11. A szabadkézi rajzban tanúsított szorgalmukért és 
ügyességükért jutalomkönyveket kaptak : Boczkó Kálmán IV. 
oszt., Nagy Pál és Moravcsik Gyula III. oszt. tanulók, mint 
haladók; Némedy János és Némedy István II. oszt. tanulók 
mint kezdők; dicséretben részesültek: Hegedűs Pál, Molnár 
Lajos és Zsifcsák Tibor III. oszt. tanulók. Forscliner János 
Ii. oszt. tanuló.



VI.

Ifjúsági gyámintézet.
Az 1903-4 tanévben megalakult ifjúsági gyámintézet 

1904-5. évi működéséről röviden a következőkben számo
lok be: Szeptember 16-án tartotta meg első ülését a vallás- 
tanitó elnöklete mellett. Akkor a gyámintézet tagjainak száma 
36 volt. E szám év végére egy tagnak az iskolából való 
kilépése folytán 35-re apadt le. A tagok havi 10 fillér tag
sági diját a következő osztálypénztárosok szedték be.

I. osztályban Ivanovich Andor, később Tisza Sándor.
II. osztályban Esztergály Dezső.
III. osztályban Moravcsik Gyula.
IV. osztályban Boczkó Kálmán.
A főpénztárosi s egyúttal titkári tisztet Csjerni Lajos 

IV. o. tanuló töltötte be.
A gyámintézet évi bevétele 3630 korona, kiadása nem

volt.
A mi kifejtett tevékenységét illeti, e tekintetben az in

tézet inkább csak saját erejének fejlesztésére irányította fi
gyelmét. Hisszük, hogy a jövő iskolai évben szerény tehet
sége szerint már inkább fejthet ki szegénysorsú tagjainak 
segélyezésére irányuló tevékenységet is.

Kitűzött célunkat e lértük: a mustármag kikelt. Tere
bélyes fává növesztése a közel jövő feladata.

Beszámoló ülését június 14-én tartotta meg.



VII.

Alumneum.
Az 1904— 1905. iskolai évben alumneumunkba feleke

zeti különbség nélkül 41 tanulót vettünk föl. Ezek közül 
ebédre és vacsorára 24 járt, évközben lépett be 2 ; csak 
ebédre 17 és ezek közül évközben belépett 9, kilépett 6. A 
növendékek naponkint két tál ételből (húsleves és főzelék 
főtthússal) álló ebédet és egy tál ételből (főzelék) álló va
csorát kaptak. Az évi dij ebédért és vacsoráért 88 ko r.; havi 
d ij csak ebédért 5 kor. 20 fill.

Az alumneum számára adakozás utján befolyt:
1. Pénzben, supplicatióból: 629 01 kor., a ruszti ág. 

hitv. ev. egyházközség a supplicatio megváltása fejében 2 
koronát, a helybeli Takarékpénztár Igazgatósága 50 koronát 
és egy ismeretlen jótevő pedig 20 koronát küldött.

2. Terményekben: Lengyel testvérek, kereskedő urak 
Va hektoliter babot adományoztak. Bamberger Manó föld- 
birtokos úr, Hacker István körorvos úr és Hannover Adolf 
úr pedig majáliskor megvendégelték az alumneum növen
dékeit.

Fogadják a nemeslelkű adományozók hálás köszöne- 
tünket.



Vili.

Adományok.

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

1. A nm. vallás- és közoktatásügyi ni. kir. 
Minisztérium fentartási államsegélye 9000 kor.

2. Aszód község S e g é ly e .....................  450 „
3. Nm. Podmaniczky Géza br. ajándéka

5 drb. takarékpénztári részvény évi 
osztaléka ............................................... 120 „

4. Néhai Prokopiusz Zsigmond aján
déka 2 drb. takarékpénztári részvény
évi o s z ta lé k a ............................................48 „

5. A pestmegyei ág. h. ev. esperesség
évenkénti adománya .....................  200 ,,

6. A kiskőrösi ág. h. ev. egyház éven
kénti a d o m á n y a ........................................12 „

7. Aszódi Takarékpénztár . . . .  200 ,,
8. Aszódi Hitelbank és Takarékpénztár 200 ,,

Összesen: 10230 ,,

3



IX.

A tanulók névsora
a vallás és születési heljj feltüntetésével.

I. OSZTÁLY.

1. Angyal Sándor rórm kath. Bag.
Balázs István ismétlő, róm. kath. Túra.
Bendik Géza róm. kath. Budapest.
Boros Sándor róm. kath. Aszód.

5. Csővári Kálmán ág. h. ev. Turicska.
Dora Ernő róm. kath. Lőrinci.
Feischmidt Zoltán róm. kath. Kolozsvár.
Fischer Tibor izr. Pásztó.
Hermann Géza izr. Aszód.

10. Hermann Rezső izr. Aszód.
Hrabovszky Jenő róm. kath. Szamosujvár.
Ivanovich Andor ág. h. ev. Budapest.
Karpelesz Dezső izr. Túra.
Kohn Ernő izr. Kálnó.

15. Linkes Ferenc róm. kath. Babath.
Linkes Gusztáv ismétlő, róm. kath. Babath.
Lovászik Sándor ág. h. ev. Domony.
Martinko Mátyás róm. kath. Losonc.
Mezei János ág. h. ev. Aszód.

20. Németh Béla ev. ref. Budapest.
Sárosdy László róm. kath. Zsidó. Vizsgálatot nem tett. 
Solcz István róm. kath. Ecséd.
Stromayer Károly róm. kath. Lónyabánya.
Szántó Jenő ág. h. ev. Budapest.

25. Szczepanowski Gusztáv róm. kath. Budapest. 
Szczepanowski Pál róm. kath. Budapest.
Szeitlében Gusztáv ág. h. ev. Dunaegyháza.
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Szilárd Gyula ág. h. ev. Domony.
Szőllősy Ervin ev. ref. Gyerk.

30. Szuchovszky Gyula ág. h. ev. Káva.
Tisza Sándor ev. ref. Nyirbakta.
Valla Lajos róni. katli. Aszód.
Virághalmy Géza róm. kath. Aszód.
Weil Sándor izr. Kökényes.

35. Wimmerth Péter róm. katli. Aszód.
Záborszky Sándor ismétlő, ág. h. ev. Bag.
Zeke Aurél ev. ref. Kőszeg.
Zorkóczy József ismétlő, róm. kath. Csécse.

M a g á n t a n u l ó :

Almási Károly izr. Tóalmás.

K i m a r a d t a k :

40. Diamant Andor izr. Veresegyháza.
Neuwirth Dezső izr. Tőketerebes.

Összesen: 41.
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II. OSZTÁLY.

1. Csizinszky Sándor ismétlő, róni. kath. Palotás.
Deutsch Ignác izr. Iklad.
Esztergály Gyula ág. h. ev. Hatvan.
Ferentzy Lajos ág. h. ev. Bábolna. Vizsgálatot nem tett. 

5. Fischer Gusztáv izr. Aszód.
Forschner János izr. Budapest.
Goldperger Győző ismétlő, ág. h. ev. Nagylibercse. 
Gyetven Pál róm. kath. Aszód.
Hacker János izr. Aszód.

10. Hajnáczki Miklós róm. kath. Kartal.
Kasszány Imre róni. kath. Hatvan.
Korodiny Lajos ismétlő, róm. kath. Szarnia.
Mácsay Albert róm. kath. Vácszentlászló.
Nagy Zsiginond róm. kath. Jászapáti.

15. Némedy István ág. h. ev. Aszód.
Némedy János ág. h. ev. Aszód.
Polgár György izr. Solt.
Ruttkay Dezső ág. h. ev. Rákoskeresztúr.
Sárkány Sándor izr. Aszód.

20. Soltész Elemér ismétlő, róni. kath. Dány.
Szántó István izr. Aszód.
Szőllősy György ev. ref. Felsőtúr.
Szuchovszky Lajos ág. h. ev. Káva.

M a g á n t a n u l ó :

Kovács Sándor izr. Tóalmás.

K i m a r a d t a k :

25. Bűth Károly ág. h. ev. Aszód.
Fischer József izr. Budapest.
Nagy Ferenc róm. kath. Arad.
Stenczel János róm. kath. Soroksár,

Ö sszesen : 28.
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III OSZTÁLY.

1. Beke Gyula rom kath. Aszód.
Borbély József ev. ref. Szentes.
Csandl Ödön róni. kath. Kartal.
Csudnai István róni. kath. Gödöllő.

5. Fuchs János izr. Bécs.
Gemziczky Géza ág. h. ev. Apostag. 
Hegedűs Pál ág. h. ev. Galgagyörk, 
Herdovics András róni. kath. Zsámbok. 
Holczer János ismétlő, róni. kath. Piskolt. 

10. Jalaksa János róni. kath. Moór.
Kovács András róni. kath. Tápiószele. 
Kovács József róni kath. Aszód.
Matheidesz Ernő róni. kath. Aszód. 
Mitnyákovics János róni. kath. Vámosgyörk. 

15. Molnár Arthur róni. kath. Túra.
Molnár Lajos róni. kath. Hatvan.
Moravcsik Gyula ág. h. ev. Budapest.
Nagy Pál róni. kath. Bag.
Pergel Ignác ismétlő, róni. kath. Hatvan.

20. Rosenfeld Miklós izr. Penc.
Schulcz Kornél róni. kath. Bécs.
Schwarcz Ernő izr. Körtvélyes.
Szászi Ferenz róni. kath. Kartal.
Szeberényi Iván ág. h. ev. Főt.

25. Székely Alfréd izr. Zsámbok.
Török Kálmán ág. h. ev. Szilák.
Urbán Mihály ág. h. ev Kiskőrös.
Vöröskü Imre róni. kath. Padrag.
Zsifcsák Tibor róni. kath. Bag.

M a g á n t a n u l ó :

30. Jakabffy Károly róni. kath. Vác.
Összesen : 30.



38 A TANULÓK NÉVSORA.

I V .  O S Z T Á L Y .

1. Bahel Jenő róm. kath. Kishartyán.
Bamberger László izr. Tápi szele.
Boczkó Kálmán ág. h. ev. Zsidó.
Csjerni Lajos ág. h. ev. Zagyvaszántó.

5. Deutsch Sándor izr. Iklad.
Dögéi Ferenc ev. ref. Aszód.
Eckner János róm. kath. Galgahéviz.
Karvász János róm. kath. Krakkó.
Kaszner Lajos ág. h. ev. Nagyszécsén.

10. Kondor Oszkár izr. Domony.
Kovács István róm. kath. Nográdkálló.
Leopold Jenő izr. Galgatnácsa.
Mitnyákovics Kálmán róm. kath. Vámosgyörk. 
Petrovics Gyula ág. h. ev. Szirák.

15. Rosenbaum Elemér izr. Kisujfalu.
Sárkány Andor izr. Aszód.
Szászi Sándor ismétlő, róm. kath. Kartal.
Székely Gyula ág. h. ev. Iklad.
Ubrankovits Jenő ev. ref. Galgahéviz.

20. Wimmerth Ernő róm. kath. Aszód.
Zatkalik Ferenc ág. h. ev. Bánk.
Zinner Samu izr. üalgagyörk.

M a g á n t a n u l ó :

Jakabffy Károly róm. kath. Vác.
Összesen : 23.

flz  intézetből távozó tanulóink pályaválasztása :

Gimnáziumban to v á b b ta n u l......................... 4
Polgári iskolában „ . . . . .  1
Tanítóképzőbe m e g y .................................... 3
Kereskedelmi iskolába megy . . . .  3
Gazdasági „ „ . . . .  1
Erdészeti „ „ . . . .  1
Katonai „ „ . . . .  2
Ipariskoiába külömböző szakokra megy 6 
Kereskedelmi pályára lép . . . . ■ 1

Összesen: 22.
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X.

Statisztikai kimutatás az 1904— 1905. tanév végén.

A t a n u l ó k

felvétetett — — 
vizsgálatot tett — 
nyilvános — —
magán — — —
haladó — — —
ismétlő— — —

ágost. hitv. evang. 
evang. reform. — 
róni. katli. — — 
izraelita

magyar— — —
tót
német -

magyar
magyar-tót — — 
magyar-német — 
magyar-német-tót 
magyar-lengyel-tót

FT
Az

I I I .  111. IV. I

<D cnCDNcnC/3
osztályban

41 28 30 23 122
38 23 30 23 114
37 22 29 22 110

1 1 1 1 4
34 19 28 22 104
4 4 2 1 11

9 6 6 6 27
4 1 1 2 8

18 8 19 8 53
7 8 4 7 26

37

1

28
4
6

22 28 23 110
1 — — 1— 2 — 3

19 19 19 85
2 2 2 10
2 8 1 17— 1 1— — 1 1
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A t a n u l ó k 1.

A;

11. 111. IV .

Ö
ss

ze
se

n

osztályban

tO
O) nagybirtokos és bérlő 1 1

k is b irto k o s  és b é r lő — 2 3 5
1g•o a lk a lm a z o tt —  — 4 1 6 2 13

CG n ag y ip a ro s  —  — _ _ _ _
V -ca k is ip a ro s  —  — 9 7 7 6 2 9

a lk a lm a z o tt—  - — — — — —

CG'D
-O ST3 O n a g y k e re s k e d ő  — _ _ _
O ^ k is k e re s k e d ő  — 3 2 1 1 7
CG iH CL) — a lk a lm a z o tt—  — — 2 — 1 3
CL) >
=o
ajCG á lla m i vagy h a tó s á g i 9 3 4 4 2 0

^ c g

m agán  va g y  tá rs u la ti 3 1 — . ' - - - - - - - 4

k a to n a —  —  —  —  — 11 1
m á s é rte lm isé g i! —  — 4 4 4 3 15

sze m é ly e s  s z o lg á la tb ó l é lő — — - - 2 2
m a g á n z ó  és n y u g d íja s 5 1 5 3 14

10 éves —  —  —  — 4 _ _ 4
11 16 3 — — 19
12 14 9 5 — 28
13 3 8 14 4 29
14 — 3 3 7 13
15 1 — 6 6 13
16 — — 1 4 5
tö b b » --- - - - -  . T — ■ • 2 3

h e ly b e li —  —  —  — 13 8 7 8 36
m e g y e b e li—  —  —  — 20 • 8 -18 10 56
m ás m e g y eb e li —  — 5 7 5 5 22
k ü l f ö ld i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — — — — —
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A t a n u l ó k
Az

Ös
sz

ee
sn

I. II. III. VI.

osztályban

eg
és

zs
ég

i
ál

la
po

ta könnyű betegségi eset 
súlyos „ „ 
járványos „ 
meghalt — — —

89
5

24
2
1

30
2

28 171
9
1

JD jó 1G 14 20 18 68
OJC/j szabályszerű — — 21 8 9 4 42
> kevésbbé szabályszerű — — — — —

Ö/D rossz — — — — — -----  • — — —

'qj
d ) cn igazgatói megrovás 2 2 1 — 5

tanárkari „ — I — — 1
*— eltanácsolás — — — — —
qj>» kizárás — — — — — — — — —
QJ
(73

"n igazolt — — — 1201 487 867 331 2586
iS3 nem igazolt 5 — — — 5
E
JU
QJ minden tantárgyból jeles 1 — 1 — 2
QJ

„  f f  jó 4 4 1 8 17
O „  „  elégs. 19 13 18 12 62
QJ eav tantárgyból elégtelen 8 2 7 1 18

két 3 4 3 2 12
’S több „  „ 3 — — — 3

Ezen rovatban a magántanulók nem szerepelnek.
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Kézikönyvek az 1905— 1906, iskolai

évre.

I. osztály.

Bereczky Sándor: Biblia ismertetés.
Balogh Péter: Magyar nyelvtan 1. oszt. számára. 
Balogh Péter: Olvasókönyv 1. oszt. számára.
Pirchala Imre: Latin nyelvtan. Kilencedik kiadás. 
Pirchala Imre: Latin olvasó és gyakorlókönyv a gimn.

1. és 11. oszt. számára.
Varga O ttó: Földrajz.
Lange— Cheiven: Atlasz.
Szterényi: Kis természetrajz.
Lévay Ede : Számtan I. r.
Zalányi János: Rajzoló geometria 1. r.
Vajda P á l: Szépirási minták.

II.

XI.

Bereczky Sándor: Biblia ismertetés.
Balassa: Kis magyar nyelvtan 11. r.
Lehr—Riedl: Magyar Olvasókönyv II. r.
Roseth: Latin nyelvtan 1. Alaktan.
Roseth: Latin olvasó- és gyakorlókönyv 11. r. 
Varga Ottó: Földrajz 11. r.
Lange—Cherven : Atlasz:
Szterényi: Természetrajz 11. r.
Lutter: Közönséges számtan.
Fodor— Wagner: Rajzoló stereometria.
Vajda P á l: Szépirási minták.
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III. osztály.

Bereczky Sándor: Hit- és erkölcstan.
Szárnyéi: Rendszeres magyar nyelvtan.
Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv 111. k.
Roseth: Latin nyelvtan I. Mondattan.
Roseth: Latin Olvasókönyv Cornelius Neposból.
Roseth: Szemelvények Phaedrus meséiből.
Fodor—Roseth: Stílusgyakorlatok.
Schuster Alfréd: Német nyelvtan.
Schuster Alfréd: Német olvasókönyv I. r.
Szigethy: Magyarország története I. r.
Körösi: Földrajz II. r.
Balog M ór: Fizikai földrajz.
Helmár Ágost: Két térkép a magy. történelemhez. 
Lutter: Közöséges számtan.
Fodor—Wagner: Constructiv planimetria.

IU. osztály.

Bereczky Sándor: Hit- és erkölcstan.
Dengi János : Magyar Stilisztika és olvasókönyv.
Lehr Albert: Arany Toldija.
Roseth: Latin nyelvtan II. Mondattan.
Roseth : Szemelvények C. Julius Caesar Commeutarii de 

belio Gallico c. művéből 
Csenged: Szemelvények Ovidiusból.
Kempf—Csenged— Cserép Stílusgyakorlatok.
Felsmann: Német nyelvtan.
Felsmann: Német olvasókönyv II. r.
Szigethy: Magyarország története II. r.
Szterényi: Növénytan.
König: Algebra.
Fodor— Wagner: Constructiv planimetria.
Helmár Ágost: Két térkép a magy. történelemhez.



Figyelmeztetés 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 
vizsgálatokat. Szeptember öt első napján tart a tanulók be
hatása," 6-án kezdődnek a rendes előadások.

2. A gimnázium 1-ső osztályába csak oly tanulókat 
veszünk föl, a kik kilencedik életévüket 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 ke ll; ha a bizonyítvány gimná
ziumi tantervűnk követelményeinek nem felel meg, a tanuló 
felvételi vizsgálatot köteles tenni, mely vizsgálatnál csak a 
külömbözeti tárgyakért jár dij.

4. Felvételre a tanu ló  szülei gyám ja  vagy ezeknek 
m egbízo ttja i kíséretében ta rtoz ik  az igazgatóságnál 
je le n tke zn i; ez alkalommal a következő írásokat hozza ma
gával : az első osztályba beiratkozó vagy más iskolából jövő 
tanulók születési bizonyítványt, községi vagy körorvosi ujra- 
oltási bizonyítványt és a megfelelő iskolai bizonyítványokat, 
a többiek csak az előző évi bizonyítványukat.

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

6. Az alumneumi dij egész évre 88 korona, mely összeget 
félévi részletekben előre kell az alumneumi ephorusnál lefizetni.

7. Az olyan tanulót, aki az iskolai év végén alapos 
okból vizsgát nem tehetett, a tanári kar pótvizsgálatra bocsátja.
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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 a tanári testület engedelmével 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 kitűzött időben a magyar, német, latin nyelv
ből és 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 főntartó testületé kéri a t. szülőket, 
hogy a tanulók elszállásolása érdekében forduljanak először 
az igazgatóhoz, a k i szívesen szolgál minden tekintetben fel
világosítással.

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

A z  ig a z g a tó s á g .












