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Adatok intézetünk 1906—1907. évi 
történetéhez.

A lefolyt iskolai év történeti adatainak sorát 
azon nevezetes események fölemlitésével kezdeni, 
amelyek intézetünk fönnállását valahára véglegesen 
biztosítják ; a jelenben megerősítik s a jövőben való 
fejlődése elé szabad utat nyitnak.

Első helyen említem, hogy a nm. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. Miniszter 1907. május 6-án 
40728. sz. a. kelt jóváhagyásával az aszódi ág. h. 
ev. egyházzal, mint fentartó testülettel megkötötte 
azon szerződést, melynek értelmében algimnáziumunk
nak eddigi felekezeti jellege és önkormányzati jog
köre épségben tartásával évenként 12000 kor., szó
val tizenkétezer kor. államsegitséget ad. Ezen segít
séggel intézetünk fönnállása véglegesen biztosítva 
van s egyszersmind a jelenkor nagyobb igényeivel 
szemben is jobban meg tud felelni magasztos hiva
tásának.

A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. M i
niszter továbbá 1907. március 28-án 114832, sz.
rendeletével az aszódi ág. h. ev. algimnáziumot és 
annak rendes tanárait fölvette az 1894. évi XXVII. 
t. c. alapján szervezett országos tanári nyugdíjinté
zetbe. Ez az intézkedés is súlyos gondokat vett le 
vállainkról s így megkönnyebbülve, nagyobb oda
adással végezhetjük iskolai munkáinkat
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Nagy megnyugvással vettük a nm. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. Miniszter 8870 sz. rendeletét, 
melyben a felekezeti és községi középiskolai tanárok 
fizetésének kiegészítéséről gondoskodik. Ez a tanítói 
és nevelői munkát megbecsülő gondoskodás, mint 
a súlyos anyagi terhek egy részétől való fölszabadí
tás, — szintén buzdító és lelkesítő lesz mindnyá
junkra.

Az 1905— 6. iskolai év végén kicsiny tanári 
karunkból két derék munkatársunk dőlt ki s igy a 
magyar-latin és a német-latin tanszék megüresedett. 
A gimnáziumi bizottság 1906. augusztus 4-én a ma
gyar-latin tanszékre rendes tanárnak dr. Osváth Ge
deont választotta meg, a német-latin tanszéket pe
dig Gréb Gyula helyettes tanárral töltötte be. Uj 
munkatársaink teljes odaadással; a közös cél érde
kében mindnyájunkkal egyetértésre törekedve végez
ték munkájukat. Gréb Gyula 1907. február 20-án a 
latin-német szakból megszerezte a tanári oklevelet s 
a gimnáziumi bizottság ennek alapján a latin-német 
tanszékben rendes tanárnak léptette elő. 1907. jú 
nius 7-én a bölcsészettudori oklevelet is megsze
rezte.

Az alakuló gyűlést augusztus 29-én tartottuk. 
A tantárgyfelosztással kapcsolatban, amennyiben Gréb 
Gyula mint egyéves önkéntes, október 1-éig katonai 
szolgálatban volt, — helyettesítésére a gimnáziumi 
bizottság beleegyezésével Kirchknopf G. Ede ág. h. 
ev. vallástanárt kértük föl. A tanításra és a fegyel
mezésre vonatkozólag a régebbi határozatok alap
ján az eljárási módozatokat pontosan megállapítottuk.

Augusztus 30— 31-én tartottuk a pótló, javító 
és magánvizsgálatokat.
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Pótló vizsgálatot te tt: Gyémánt Károly az I. 
osztály tárgyaiból.

Fölvételi vizsgálatot tett: Tordy István a latin
ból az 1. és II. osztály fokán.

Javító vizsgálatott tettek:
Az 1. osztályban Márkus László, Tallián Ferenc 

és Smazsinka Zoltán a latinból.
A II. osztályban Bocsor Lajos a latinból, Lin

kes Gusztáv a magyarból.
A III. osztályban Nagy Zsigmond a németből.
A IV. osztályban Schwarz Ernő a magyarból.
A bányai ág. h. ev. egyházkerületi püspök en

gedélyével javítottak :
Az 1. osztályban Jankó Gyula a magyarból és 

latinból.
A II. osztályban Hartyánszky Kálmán, Szcze- 

panowski Gusztáv és Szczepanowski Pál a magyar
ból és latinból.

A III. osztályban Mácsai Albert és Némedy Ist
ván a latinból és németből.

A IV. osztályban Molnár Ártur és Szászi Fe
renc a latinból és természetrajzból.

A tanulók beírása szeptember 1-től 5-ig tartott. 
Fölvettünk az egész év folyamán 112 rendes és 4 
magántanulót. A fölvett rendes tanulók közül hely
beli volt 44, vidéki 68.

A vidéki tanulók közül naponként bejárt Aszódra, 
vasúton: Hatvanból 3, Túráról 5, Galgahévizről 1, 
Hévizgyörkről 3, Galgamácsáról 1, Püspökhatvanból 
1, Tótgyörkről 2. Részben kocsin, részben gyalog: 
Bagról 2, Ikladról 2, Domonyból 2, Kartalról 1. 
Összesen 23 bejáró tanulónk volt. Ezek számára 
napközi otthont rendeztünk be, a hol az előadási 
órák után tartózkodnak s a következő napra szóló 
munkájukat elvégezhetik. A napközi otthon tagjai 
havonként 60 fillér díjat fizetnek. Ezért a csekély
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díjért kellőleg berendezett, naponként tisztított és 
fütött helyiség áll rendelkezésükre.

A vidéki tanulók másik csoportját a szülők 
Aszódon, egyes családoknál helyezték el. Ezeknek 
magaviseletét az iskolán kívül is állandóan figyelem
mel kísértük, ldőnkint szállásaikon meglátogattuk, 
megfigyeltük, hogy iskolaszereiket és más holmijukat 
rendben tartják-e. A szállásadókkal megbeszéltük a 
tanuló minden ügyét s megállapítottuk az anyagi el
látására, nevelésére és fegyelmezésére vonatkozó 
dolgokat.

Az iskolai évet szeptember 6-án nyitottuk meg. 
Az igazgató iskolai ünnep keretében szorgalomra, 
kötelességtudásra buzdította tanulóinkat, majd fölo l
vasta és megmagyarázta az iskolai törvényeket. Az 
évnyitó istentiszteletet a bányakerületi ág. h. ev. 
polgári leányiskola és az ág. h. ev. népiskola nö
vendékeivel együtt a templomban tartottuk.

A tanítás az egész év folyamán az állami tan
tervben megszabott irányban, minden megszakítás 
és zavar nélkül haladt.

Nagy gondot fordítottunk tanulóink vallásos és 
erkölcsös nevelésére. Protestáns ifjaink a hidegebb 
időszak kivételével minden vasárnap megjelentek az 
istentiszteleten. A reformáció emlékünnepét a többi 
tanintézet protestáns növendékeivel együtt, külön is
tentisztelettel ültük meg. Az aszódi ág. h. ev. egy
ház ebben az iskolai évben két protestáns estét ren
dezett, amelyeken tanulóink két szólamban egyházi 
énekeket adtak elő. Egyházi énekeinket rendes órá
kon, két szólamban tanítottuk. Szentháromság vasár
napján részt vettünk az úrvacsorában ; ugyanakkor 
konfirmálkozott Ferentzy Miklós 11. oszt. tanuló.

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

Tanulóink egészségi állapota az egész év folya-
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mán kedvező volt. A fültőmirigy-gyuladás ugyan a 
téli hónapokban járványszerüleg lépett föl, de a be
tegség lefolyása minden egyes esetben nagyon enyhe 
volt. Dr. Gál Adolf iskolaorvosunk gyakran meglá
togatta intézetünket, megvizsgálta tanulóinkat s nagy 
készséggel adott tanácsot minden egézségügyi intéz
kedésünkben. Az iskolai év elején 18 tanulónkat 
himlő ellen újra oltotta.

Korcsolyázásra a hosszú tél folyamán bőséges 
alkalom kínálkozott.

A tanulmányi előmenetelre vonatkozó adatok a 
statisztikai kimutatási rovatban vannak feltüntetve. 
Ezen alkalommal sem hallgathatom cl ama régi pa
naszunkat, hogy tanulóink közül sokan hiányos, felü
letes és zavaros előismeretekkel jönnek a gimná
ziumba s itt lelkiismeretes törekvés és kötelességér
zet hiányában csak tengődnek. Ezeken a bajokon 
csak a szülőkkel megállapított egyöntetű eljárással 
lehetne segíteni s azért a legnagyobb készséggel fo
gadunk minden szülőt, aki gyermeke ügyének meg
beszélésére hozzánk fordul.

A fegyelmi állapot kielégítő v o lt ; súlyosabb 
vétség nem fordult elő. Tanulóink magaviseletét az 
iskolán kívül is figyelemmel kisérjük.

A módszeres, osztálytanári, ellenőrző és osz
tályozó tanácskozásokat a rendes időben megtartot
tuk. Ellenőrző tanácskozásra háromszor jöttünk össze. 
Tanácskozásunk megállapodásait mindenkor közöl
tük az illetékes szülőkkel s az osztályokban is ki
hirdettük.

Spitkó Lajos kir. tanácsos, budapest— vidéki 
tankerületi kir. főigazgató mint miniszteri megbízott 
1907. május 16-án látogatta meg iskolánkat. Az 
egyes osztályokban különféle tárgyakból meghallgatta 
tanulóink feleleteit, megvizsgálta Írásbeli dolgoza
taikat és rajzaikat. Megtekintette intézetünk mú
zeumait. Látogatása végén a tanári testülettel érte-
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kezletet tartott, amelyen a szertárak további követ
kezetes fejlesztésére s a tanítás menetére vonatkozó 
megjegyzésein kívül örömmel emlékezett meg az 
államsegitség ügyében kötött szerződés megerősíté
séről, gimnáziumunknak a tanári nyugdíjintézetbe 
való fölvételéről s a tanári fizetéskiegészitésről. Is
kolánk mindennemű ügyei iránt tanúsított érdek
lődéséért e helyen is hálás köszönetét mondunk.

A pestmegyei ág. h. ev. esperesség közgyűlé
sének megbízásából Sárkány Béla tanügyi esperes 
1907. június 18— 19-én meglátogatta iskolánkat és 
jelen volt az 1. osztályban a számtan és mértan, a
111. osztályban a latin és magyar, a II. osztályban a 
számtan és mértan, a IV. osztályban a latin és tör
ténelem vizsgálatokon.

1906. december 11-én meghalt Elefánthy Béla, 
Aszód község jegyzője, akit az egyházi közgyűlés 
1906. augusztus havában gimnáziumi bizottságunk 
tagjává választott. Ügybuzgó embernek ismertük, 
aki mint a község vezetője, gimnáziumunk érdeké
kében sokat tehetett volna.

Zuberecz Pál elhunyt tanártársunk sirhalmára 
volt tanítványai és tisztelői közadakozásból díszes 
emlékoszlopot állítottak. Ezen emlékoszlopot 1907. 
junius 23-án avattuk fel, mely alkalommal Chugyik 
Pál ág. h. ev. lelkész magasan szárnyaló beszédben 
emlékezett meg elhunyt társunkról s az emlékosz
lopot a gimnáziumi tanári testület és a tanuló ifjú 
ság kegyeletes gondviselésébe ajánlotta. A megbíza
tást elfogadjuk s igyekezni fogunk a siroszloppal 
együtt az elhunyt emlékét is megőrizni.

1906. október 28-án robogott el Aszód mellett 
az a vonat, amely néhai dicső fejedelmünk: II. 
Rákóczi Ferencz és bujdosó társainak hamvait vitte, 
hogy valahára a hazai szent földbe temessék el 
azoknak a porait, akik csak e hazáért éltek, haltak. 
Az egész község és vidék lakosságával együtt mi is
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kivonultunk, hogy hódolattal meghajoljunk a nagy 
szabadsághősök hamvai előtt és hogy dicső tetteik 
emlékével fölemeljük lelkünket.

Iskolai ünnepet ültünk :
1. 11. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatala 

emlékére 1906. október 30-án.
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. „Rákóczi búcsúdala“  szavalta: Szeberényi

Iván IV. o. t.
4. Ének.
5. „11. Rákóczi Ferenc,“  irta és felolvasta: 

Forschner János IV. o. t.
6. „Rákóczi temetése,“ irta : Vadnai Károly,

szavalta: Gyetven Pál IV. o. t.
7. „Rákóczi“ , írta: Petri Mór, szavalta: Ko

vács József IV. o. t.
8. Ének.
II. Erzsébet királynénk emlékére 1906. novem

ber 19-én.
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. „Sírnak a harangok,“  ir ta : Ábrányi Emil,

szavalta: Kovács József IV. o. t.
4. Ének.
5. „Erzsébet“ , irta és felolvasta: Forschner Já

nos IV. o. t.
6. „Erzsébet“ , irta: Sajó Sándor, szavalta Gyet

ven Pál IV. o. t.
7. Ének.
III. 1848. március 15-dikének emlékére. 1907. 

márc. 15.
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. „A  rab“ , ir ta : Petőfi Sándor, szavalta :

Grünvald Iván 111. oszt. tan.
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4. „Nemzeti dal“ , irta : Petőfi Sándor, szavalta : 
Kovács József IV. oszt. tan.

5. Ének.
6. „1848. március 15-dikén“ , irta és felolvasta : 

Gyetven Pál IV. oszt. tan.
7. „Március 15-én“ , irta : Ábrányi Emil, szavalta: 

Szeberényi Iván IV. oszt. tan.
8. Ének.
IV. 1848. április 11 -dikének emlékére 1907. 

ápr. 11-én.
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. „Hazám ifjúsága“ , irta: Ábrányi Emil, sza

valta : Szebrényi Iván IV. oszt. tan.
4. „1848. ápr. 11.“ , irta és felolvasta: Forschner 

János IV. oszt. tan.
5. „Vándor madár“ , irta: Ábrányi Emil, szavalta: 

Matheidesz Ernő IV. oszt. tan.
6. „Szeresd hazád“ , irta: Gáspár Imre, szavalta: 

Gyetven Pál IV. oszt. tan.
7. Ének.
V. 1867. junius 8-diki koronázás emlékére 

1907. jun. 8-án.
1. Ének.
2. Az igazgató megnyitó beszéde.
3. „Hymnus“ , ir ta : Vörösmarty Mihály sza

valta: Szeberényi Iván IV. oszt. tan.
4. „1867. jun. 8.“ , irta és felovasta: Deutsch 

Ignác IV. oszt. tan.
5. „Sóhajtás“ , ir ta : Bajza József, szavalta:

Gyetven Pál IV. oszt. tan.
6. „Éljen a király“ , irta : Rudnyánszky Gyula, 

szavalta : Tordy 1st. 111. oszt. tan.
7. Ének.
Május 29-én a kisbagi erdőben ifjúsági majálist 

rendeztünk.
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Az iskolai év végén nyilvános vizsgálatokat tar
tottunk a következő sorrendben :
Junius 13-án d. e. 9 órakor 1— IV. vallástan és egy

házi ének.
77 14-én 77 77 8 77 magánvizsgálatok.
77 15-én 77 77 77 77 1. latin, magyar.
77 77 77 77 77 77 111. számtan, geometria.
77 77 d. u. 3 77 11. termrajz, földrajz.
77 17-én d. e. 8 77 11. latin, magyar.
7 7 7 7 77  7 7 77 77 IV. számtan, geometria.
77 18-án 7 7 7 7 7 7 77 1. számtan, geometria.
7 7 > 7 77 7 7 7 7 77 111. latin, magyar.
77 19-én 7 7 7 7 7 7 7 7 11. számtan, geometria.
7 7 77 7 7  7 7 7 7 7 7 IV. latin, történet.
7 7 77 d .  U . 3 7 7 1. termrajz, földrajz.
77 20-án d. e. 8 77 111. történelem, földrajz.
77 77 77 77 7 7 7 7 IV. magyar, német.
7 7 77 d. u. 3 77 III. német.
7 7 77 7 7  7 7 77 77 IV. természetrajz.
7 7 23-án 77  7 7 4 77 tornavizsga.
7 7 24-én cl. e. 10 „ évzáróünnepély.



Gimnáziumi elöljáróság.
a) Gimnáziumi bizottság.

Elnökök :

13r. Podir.aiticzky Gyula, egyházi és gimnáziumi felügyelő, 
3Ilicsinay Srrtő, egyházi és gimnáziumi másodfelügyelő, 
G tugyik Pál, ág. h. ev. lelkész.

Tagok :

13r. Poclmaniczky Gáza, V. b. t. t.
I3r. Podmaniczhv Cevente 
ßentsok Sános, gimnáziumi gondnok, 
ßolla £ajos, igazgató,
Tarkas Sános,
ár. Gaal Slab, egyh. és gimn. ügyész,
Sfaraszíhy JKihály iS.,
Krenkó Sózsef,
Olíajoros Mlihály,
Paraszkay Sános,
Sárkány Cászló,
Strompf Cászló, alumneumi ephorus, jegyző. 

b) Tanári testület.

I3olla Cajos, 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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Dr. Gréb S-pula, okleveles rendes tanár, a tanári könyv
tár őre, a IV. osztály főnöke. Tanította a II. osztályban a 
szépírást, a III., IV. osztályban a latin és német nyelvet, heti 
20 órában.

Kirchknopf Gusztáv Sdc, ág. h. ev. segédlelkész. Ta
nította az I—IV. osztályokban a vallástant, heti 4 órában.

Dr. Osváilt Gedeon, okleveles rendes tanár, tanárérte- 
kezleti jegyző, a Petőfi-kör vezetője, az ifjúsági könyvtár őre, 
az 1. osztály főnöke. Tanította a magyar nyelvet az I., III., 
IV. osztályban, a latin nyelvet az 1. osztályban heti 19 órában.

Strom pf 2ászló, 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 111. osztály főnöke. Tanította 
az I.—IV. osztályokban a mennyiségtant, a II., III., IV. osz
tályban a geometriát, heti 21 órában.

Szabó £ajos, okleveles rendes tanár, az országos kö
zépiskolai tanáregyesületnek és a matematikai és fizikai tár
sulatnak rendes tagja, a fizikai szertár őre, a II. osztály fő
nöke. Tanította az 1. osztályban a földrajzot, geometriát és 
szépírást, a II. osztályban a magyar és a latin nyelvet, a III. 
osztályban a fizikai földrajzot, heti 20 órában.

Bejáró hitoktatók:

Torelv Árpád, róni. kath. segédlelkész.
Schreiber 9ózsef, kér. rabbi.

A tornát tanította:

dr. Srób Gpula.

Az éneket tanította:

13olla Cajos.

Gimnáziumi orvos :

dr. Gál Adolf, t. járásorvos.
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da elvégzett tanítási anyag kimutatása osztályonként és
tárgyanként.

1. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: dr. Osváth Gedeon.

"©állásion, heti 2 óra. A Szentirás nevei, felosztása, 
irói és fordítói. Az ószövetség könyveinek felosztása. 36 
ószövetségi bibliai történet. Olvasmányul szolgált az ószövet
ség könyve. A 10 parancsolat és annak lutheri magyarázata. 
Kézi könyv : Bereczky : Biblia-ismertetés.

Tanította : Kirchknopf Gusztáv Ede.

Mlagvcir nyelv, heti 5 óra. A hangok és Írásuk. Az 
egyszerű mondat fajai. A mondatrészek és beszédrészek. 
Helyesírás. Olvasmányok nyelvi- és tartalmi elemzése. Költe
mények betanulása. Két hetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi 
könyv: Balogh Péter magyar nyelvtan és olvasókönyve.

Tanította: dr. Osváth Gedeon.

Caiin nyelv, heti 6 óra. A szavak helyes kiejtése és 
írása. Névragozás, a melléknév felosztása, a határozószó, 
elöljárók, névmások, számnevek, igeragozás. A nyelvtani 
anyagnak megfelelő olvasmányok fordítása latinból magyarra 
és magyarból latinra. Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi 
könyv: Pirchala Imre Latin nyelvtana és Olvasókönyve.

Tanította: dr. Osváth Gedeon.

'Töldrajz, heti 3 óra. A térkép olvasása és rajzolása. 
Tájékozás a földgömbön. Magyarország leírása vidékenkint 
hegy- és vízrajzi alapon. Magyarország összefoglaló leírása. 
Térképrajzolás. Kézi könyv: Varga Ottó, Földrajz I. kötet, 
Lange-Cherven, Atlasz.

Tanította: Szabó Lajos.
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Természetrajz, heti 2 óra. Gyümölcsfák. Házi állatok. 
A közönségesebb fenyők. Az ember lakása közelében, a me
zőn és az erdőn élő emlős állatok. Egyes, tavaszkor virító 
növények. Házi szárnyasok. A virágos növények részeinek 
leírása. Növény- és rügygyüjtés. Kézi könyv: Szterényi Hugó : 
Természetrajz 1. kötet.

Tanította: Bolla Lajos.

Jlíennyiségtan, heti 4 óra. A tizes számrendszer, római 
számok. A négy számolási művelet egész számokkal és ti
zedes törtekkel. Többnemü mennyiségekkel való műveletek. 
Mértékek és pénzegységek megismertetése. A számok osztha
tósága, a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös 
többes keresése. A tört elmélete, közönséges törtekkel való 
számolás. Időszámítás. Kézi könyv: dr, Lévai Ede: Közön
séges 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 
területszámitás. Szerkesztések és sikdiszitményi rajzok. Kézi 
könyv: Zalányi J., Rajzoló geometria I. r.

Tanította: Szabó Lajos.

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

Tanította: Szabó Lajos.

Testgvakorlat, heti 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapok
ban csapat-, kar-, és testgyakorlatok a szabadban. A szer-
tornázást mind a négy osztály gyakorolta téli hónapokban a 
tornacsarnokban.

Tanította: dr. Gréb Gyula.

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 szünjelek. A két-, három és négynegyedes, három- 
és hatnyolcados ütenyek. Az ismétlő jel, a kötöiv, a pont stb. 
ismertetése. Másod-, harmad-, negyed- és ötödhangok ének
lése. A c kemény hangsor. Ezen elméleti rész tanulása min-
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den 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, heti 2 óra. Részint növényi leveleket, 
virágokat s egyébb tárgyakat rajzoltak le, vagy stilizáltak és 
azokat ki is festették; részint mintalapok után rajzoltak, színes 
és fekete irónnal.

Tanította: Bolla Lajos.

II. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Szabó Lajos.

"©allásían, heti 2 óra. A Szentirás nevei, felosztása, 
irói és fordítói. Az ószövetség könyveinek felosztása. 36 
ószövetségi bibliai történet. Olvasmányul szolgált az ószövet
ség könyve. A 10 parancsolat és annak Lutheri magyarázata. 
Kézikönyv : Bereczky: Bibliaismertetés.

Tanította: Kirchknopf Gusztáv Ede.

JKagvar nyelv, heti 5 óra. Az egyszerű és összetett 
mondat. Mellérendelt mondatok. Alárendelt mondatok. Több
szörösen összetett mondatok. A beszédrészek használata a 
mondatban. Szóalkotás. Értelmes olvasás és az elolvasott 
darabok elmondása, Elemezés. Szavalás. Kézi könyv: Balogh 
Péter Magyar nyelvtan II. r. Magyar Olvasókönyv II. r.

Tanította : Szabó Lajos.

Catin nyelű, heti 6 óra. Összefüggő olvasmányok alap
ján az alaktan ismétlése és befejezése. Az igéknek főalakjaik 
szerint való csoportosítása. A legszükségesebb mondattani 
szabályok alkalmi ismertetése. Szógyűjtés. Az olvasó és 
gyakorlókönyből átdolgozták : Colloquium inter praeceptorem 
et discipulos 1. 2. sz. De Horatiorum et Curiatiorum certa- 
mine. De Attila, Hunnorum rege 4. 5. 6. 7. sz. De regibus 
Romanis 24. 25. 26. 27. 28, sz. olvasmányokat és az ezek
nek megfelelő magyar darabokat. Kézi könyv: Pirchala: 
Latin nyelvtan. Latin olvasó és Gyakorlókönyv.

Taníto tta : Szabó Lajos.
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Tölärajz, heti 3 óra. Európa országainak részletes le
írása. Ázsia és Afrika ismertetése természeti viszonyai és 
politikai felosztása alapján. Kézi könyv: Varga O ttó : Föld
rajz II. k. és Lange—Cherven : Atlasz.

Tanította: Bolla Lajos.

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, Növénygyiijtés, rovargyűjtés, farügygyüj- 
tés, növénymaggytijtés. Kézi könyv: Szterényi: Természet
rajz II. r.

Tanította: Bolla Lajos.

JKennyiségtan, 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 : Lévai 
Éde : Közönséges számtana.

Tanította: Strompf László.

Kajzoló 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 sikdiszitményi rajzok. Kézi könyv: 
Zalányi János: Rajzoló geometria.

Tanította : Strompf László.

Szépírás, heti 1 óra. A magyar irás folytatólag; a né
met írás. M intaftizet: Vajda Pál szépirási minták.

Tanította : dr. Grcb Gyula.

Tesfgvakorlaf, mint az I. osztályban.

Sítek, mint az I. osztályban.

III. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Strompf László.

"őallástan, heti 2 óra. Krisztus a kér. vallás alapitója. 
A kér. egayáz alapítása. Az első kér. élete. A kér. üldözte
tése. N. Konstantin és utódai. A frankok, németek, szlávok



18 TANÍTÁSI a n y a g  k im u t a t á s a .

és magyarok megtérése. Mohamed és vallása. A keresztes 
háborúk. A kér. egyház megrontásának okai. Luther, Zwingli 
és Kálvin. A 30 éves háború. A ref. elterjedése Magyaror
szágon. A budai és rákosi országgyűlés. A prot. sorsa 
Rudolf, 1., III. Ferdinánd, I. Lipót, III. Károly és II. József 
alatt. Az 1790/91., 1843/44., 1848-ki és a legújabb vallás
ügyi törvények. — Az apostoli hitvallás és annak lutheri 
magyarázata. — Kézi könyv : Bereczky: A kér. egyház rö
vid története.

Tanította : Kirchknopf Gusztáv Ede.

NZagvar nvelv. A hangok osztályozása ; hangváltozások; 
helyesírás, Szófajok, képzés, ragozás. A mondatok osztályo
zása, a mondatok fajai. Olvasmányok nyelvi- és tartalmi 
elemzése. Fogalmazás. Költemények betanulása. Kéthetenkint 
egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Szinnyei Rendszeres ma
gyar nyelvtana, Lehr—Riedl Magyar olvasókönyve.

Tanította : dt. Osváth Gedeon.

Caíin rtvdv, heti 6 óra. Olvasmány alapján az egyszerű 
mondat és részei. Cornelius Neposból Miltiades és Themis- 
tocles életrajzát, Phaedrusból Lupus et agnus, Ranae regem 
petierunt, Canis per Fluvium carnem ferens, Graculus super- 
bus et pavo cinní ^darabokat fordították le. Elemzés, szókincs- 
gyűjtés. Stílusgyakorlatok; a végzett latin darabokkal kap
csolatos magyar olvasmányok. Prosodiai alapismeretek, a 
iambusi vers. Kéthetenkint eg\? iskolai dolgozat. Kézi könyv : 
Roseth Latin nyelvtan II. r. Latin olvasókönyv Cornelius 
Neposból, — Szemelvények Phaedrus meséiből; Fodor— 
Roseth : Stílusgyakorlatok.

Tanította : dr. Gréb Gyula.

Német n-pelv, heti 4 óra. A betűk ismertetése és az irás 
gyakorlása. Nyelvtan a direkt módszer szerint gyakoroltatott 
a következő olvasmányokon: Die Schule. Der Unterricht und 
die Schüler. Die Turnhalle und der Spielplatz. Das Haus. 
Unsere Wohnung. Der Hof. Der Garten. Das Dorf. Die 
Stadt. Das Leben in der Stadt und im Dorfe. Die Kirche. 
Die Woche, der Monat, das Jahr. Der Abend. Der Herbst. 
Unser Körper. Die Familie einer Mutter schönster Schmuck. 
Der Winter. Der,Garten. Räthsel. Abendlied. Ez utóbbi könyv 
nélkül is. Kéthetenkint dolgozat, fordítás magyarról németre. 
Kézi könyv : Schuster: Német nyelvtan.

Tanította: dr. Gréb Gyula.
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Történelem, heti 3 óra. Magyarország a magyarod be
költözése előtt. A pogányság kora. A keresztyénség elterjesz
tése és a királyság megalapítása. Magyarország alkotmányá
nak kifejlődése. A királyság újjá szervezése hűbéri alapon. A 
Hunyadiak kora. A hanyatlás évei. Kézi könyv: Szigethy 
Lajos: Magyarok története 1. rész.

Tanította: Bolla Lajos.

T iz ika i földrajz, heti 2 óra. Amerika és Ausztrália 
általános ismertetése a nevezetesebb országok és európai 
gyarmatok kiemelésével. Térképvázlatok készítése. Csillagá
szati és fizikai műszerek és kísérletek bemutatása. Kézi 
könyv: Varga Ottó földrajz II. r. Balog Mór, Fizikai födrajz.

Tanította: Szabó Lajos.

DTlonnviségtan, heti 3 óra. Összetett viszonyok és ará
nyok. Az összetett hármas-szabály megoldása következtetések 
alapján és arányokkal. Kamat-, kamatláb-, tőke és időszámí
tás. Az állami papírokra és részvényekre vonatkozó számí
tások. Váltóleszámítolás. Időhatárszámolás. Egyszerű és össze
tett társaságszabály. Vegyitésszabály. Kamatos kamatszámítás. 
Az arany- és ezüstötvényekre és a pénzekre vonatkozó szá
mítások. Láncszabály. Kézi könyv: Lutte r: Közönséges
számtana.

Tanította : Strompf László.

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

Tanította: Strompf László.

Testgvkorlat, mint az I. osztályban.

ének, mint az I. osztályban.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: dr. Gréb Gvjula.

"©állásion, heti 2 óra. Krisztus, a kér. vallás alapitója. 
A kér. egyház alapítása. Az első kér. élete. A kér. üldöz-
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letése. N. Konstantin és utódai. A frankok, szlávok, németek 
és magyarok megtérése. Mohamed és vallása. A keresztes 
háborúk. A kér. egyház megrontásának okai. Luther, Zwingli 
és Kálvin. A 30 éves háború. A ref. elterjedése Magyaror
szágon. A budai és rákosi országyülés. A prot. sorsa Rudolf, 
11„ 111. Ferdinánd, I. Lipót, III. Károly, Mária Terézia és II. 
József alatt. Bocskay, Bethlen, I. Rákóczi György, Thököly 
Imre és II. Rákóczi Ferencz. Az 1790/91., 1843/44, 1848-ki 
és a legújabb vallásügyi törvények. Az apostoli hitvallás és 
annak lutheri magyarázata. Kézi könyv : Bereczky: A kér. 
egyház rövid története.

Tanította : Kirchknopf Gusztáv Ede.

Dllagyar nyelv. A stil és árnyalatai. A stil grammatikai 
phonetikai és aesthetikai sajátságai. Arany Toldijának stilisz
tikai elemzése. Verstani alapelemek, a hangsúlyos és idő
mértékes verselés. Toldiból egyes részletek könyv nélkül. 
Polgári ügyiratok szerkesztése. Kéthetenkint egy Írásbeli dol
gozat. Kézi könyv: dr. Dengi János Magyar stilisztikája és 
Olvasókönyve, Lehr—-Arany Toldija.

Tanította : dr. Osvúth Gedeon.

Catin nyelv, heti 6 óra. Az olvasmányok alapján az 
egyszerű és az összetett mondat tárgyalása. A kötőszók, az 
igemódok és az idők használata. Elemzés. Frázisgyüjtés. A 
hexameter ismertetése. Julius Caesarból I. Galia Caesar ide
jében és II. A helvetiusokkal viselt háború c. részeket for
dították le, helyenkint a latin szöveget könyv nélkül is be
tanulták. Ovidius Nasoból A világ négy korszaka c. része
ket fordították le. Két hetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi 
köny: Roseth, Mondattan. U. a. Szemelvények C. Julius 
Caesar Commentraii de bello Gallico c. müvéből. Csenged 
Szemelvények Ovidiusból. Kempf—Csenged—Cserép Stílus
gyakorlatok,

Tanította : dr. Gréb Gyula.

Német nyelv, heti 3 óra. Az alaktan ismétlése és k i
egészítése. Szóképzés. Rendszeres mondattan. Olvasmányok : 
Der Bau des Hauses. Unsere Wohnung. Alle Menschen 
müssen arbeiten. Mut über Gut. Sparsam ist nicht geizig. 
Die drei Blicke. Unser-Verkehr. Zimmerspruch. Sprich
wörter. Ez utóbbi kettő könyv nélkül is. Kéthetenkint dol
gozat, fordítás magyarból németre. Kézi könyv : Schuster : 
Német nyelvtan II.

Tanította: dr. Gréb Gyula.
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'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: Szigethy La
jos : Magyarok története II. r.

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. 
Riigygyiijtés, növénygyüjtés, terménygyüjtés. Mikroskópikus 
megfigyelések. Kézi könyv : Szterényi: Növénytan.

Tanította: Bolla Lajos.

JKennviségtan, 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 luladvány összegezési kép
lete. Alapműveletek törtszámokkal. Elsőfokú egy ismeretlen
nel biró egyenletek és idevágó tárgyi föladatok. Kézi könyv : 
König: Algebra 1. rész.

Tanította : Slrompf László.

Rajzoló geometria, heti 2 óra. A kör. A körök relativ 
helyzete, érintők és körök szerkesztése. A kúpmetszetek : az 
ellipsis, a hyperbola és a parobola. Az egyenes, a sik és 
a testszög. Szerkesztések és sikdiszitményi rajzok. Kézi könyv : 
Fodor—W agner: Constructs planimetria.

Tanította : Strompf László.

Testgvahorlat, mint az I. osztályban.

Snek, mint az I. osztályban,
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Iskolaszerek gyarapodása.
a) Tanári könyvtár.

1. Vétel utján :
Magyar oklevélszótár
Finánczy Ernő: Az ókori nevelés története 
Szily: A magyar nyelvújítás szótára 
Szily : Adalékok a „ „ -hoz
Szana: Városról városra 
Ferenczy : Irodalmi dolgozatok 
Fináczy: Középiskolák múltja és jelene 
Rousseau : Emil
Spencer: Értelmi-, erkölcsi- és testi nevelés 
Pauer: Logika 

„ Lélektan
Schwegler: A philosophia története 
Fináczy: Franczia középiskolák 
Herbart: Allgemeine Pädagogik 
Vámbéry: Nyűgöt kultúrája keleten 
Haraszti Gyula: Corneille és kora 

„ „ Babylonia és Assyria
Escott G yörgy: A mai Anglia 11.
Thaly Kálmán: Kuruczvilág 
Endrődi Sándor: Kurucznóták 
Hock János: Rákóczy Ferenczné 
Badics: Kurucz világ és kurucz költészet 
Magyar történelmi emlékek (32-ik kötet)
Dr. Masznyik Endre: Dr. Luther Márton élete 
Dr. Paul Barth : Die Elemente der Erzichungs — und 

Unterrichtslehre
Abafi Aigner Lajos: Magyarország lepkéi
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Dr. Mikler Károly : Magyar evangélikus egyházjog 
Waldapfel János: Adalékok a gimnáziumi oktatáselmé

letéhez
Kalmár E lek: Tanári névkönyv
Az egyetemes Irodalomtörténetből: Kelták és germá

nok 1. k.
Ferenczy: Petőfi életrajza 
Természettudományi Közlöny I. évf.
Magyar nyelv 1. évf.
Irodalomtörténeti közlemények I. évf.
Magyar paedagogia I. évf.
Evangélikus őrálló I. évf.
Szinnyei: Magyar irók élete és munkái 
Magy. Tud. Akadémia és a Természettud. Társulat évi 

átalány fejében adott kiadványai.

2. Ajándék utján :

Mikes Kelemen élete (diszkiadás)
Hercules I. évf.
Hivatalos Közlöny 1. évf.

b) i f jú s á g i k ö n y v tá r.

Arany válogatott kisebb költeményei :
„ Az első lopás. Jóka ördöge 
„ Katalin. Keveháza. Sz. László füve 
„ Toldi estéje 
„ Toldi
„ Rózsa és Ibolya 

A bécsi képes krónika 
C ox: Görög regék 
Gaal Mózes: Hún-mayyar mondák 
Jókai : Magyar hon szépségei 

„  Kedves atyafiak 
Kézai krónikája
Niebuhr: Görög hősök története 
Petőfi: János vitéz. A helység kalapácsa 

„  Táj- és életképek 
„  Úti rajzok

Somogyi: Petőfi élete és költészete 
Petőfi: Családi versei 

„  Haza és Szabadság
„  Barátság és szerelem
,, Romducok
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Pető fi: Kisebb elbeszélő költeményei 
„  Vegyes lyrai költemények 

Priskos rhetor töredékeiből 
Roger mester siralmas éneke a tatárjárásról 
Tompa : Népregéi 
Fáy A . : Válogatott meséi 
Gaal M. : Magyar királymondák 
Garay J . : Balladái és életképei 
Heltay : Válogatott meséi 
Magyar meseirókból szemelvények 
Berzsenyi: Válogatott versei 
Gvadányi: A peleskei nótárius

„  Egy falusi nótáriusnak budai utazása 
Jókai: Népvilág

„  Szemelvények műveiből
„  A nagyenyedi két fűzfa

Kisfaludy K. : Válogatott vig elbeszélései
„  „  Mátyás diák. Szilágyi Mihály szabadu

lása. Hűség próbája 
„  ,, Vig beszélyei
,, „  Versei

Kisfaludy Sándor: Válogatott regéi 
Kölcsey F .: Válogatott versei 
Vörösmarty M . : Lyrai és vegyes költeményei 
Faludi Ferencz: Három elbeszélés a Téli Éjszakák-ból 

„  „  Téli Éjszakák
„  „  Versei

Heltai J. : Válogatott Meséi 
„  „  Esopusi meséi 

Mikes Kelemen: Válogatott levelei 
„  ,, Törökországi levelei

Ovidiusból szemelvények
Szemelvények a magyar klasszikus iskola költőiből 
Virág Benedek: Válogatott költeméfiyei 
llyés Bálint : Költemények 
Evangélikus Családilap

c) Földrajzi szertár.
Embertípusok (13 drb mellszobor)
A Magas-Tátra távlati képe 
Ázsia térképe 
Afrika térképe
Ausztria-Magyarország vasúti térképe

d) Természetrajzi szertár.
A kecskebéka fejlődési alakjai (praeparatum)
A vizi sikló „  „  „
A cserebogár „  „  „



IV.

Petőfi-kör.
Gimnáziumunk három éven át jeles tanítványának, a ma

gyar lyra legnagyobb dalnokának nevét viseli az a szerény 
kis kör, melyben tanulóink az egykori jeles diák emlékétől 
ihleteden nemes hevülettel igyekeznek fejleszteni fogékony 
lelkűk ébredező tehetségeit. S bár a kör tagjainak, a 111. és 
IV. osztály tanulóinak munkássága a szavaláson, szabadelő
adáson, otthon készített dolgozatok felolvasásán s mindezek 
bírálatán túl nem terjedhet, mindazáltal e szerény keretű fog
lalkozás az önálló munka vágyát s érzetét élesztgeti az ön
maga iránt még bizalmatlan tanulóban, a nagy költő pedig 
ki e falak közül kilépve kezdette meg tüneményes pályafu
tását s kinek alakja fényt vet e régi hajlékra s annak lakóira, 
életével, költészetével s halálával honszerelemre tanítja meg.

A törekvés nem volt eredménytelen s megkapta az elis
merést a végzett munka megnyugtató érzetén kívül jutalmak
ban is.

A Petőfi-körnek zárthelyi Írásbeli versenyre kitűzött 
lü  koronás díját Gyetven Pál IV. o. t. és Szabó István 111.
o. t. nyerte meg.

Dr. Fazekas Oszkár, budapesti ügyvéd ur 10 koronás 
diját szintén zárthelyi írásbeli vizsgálaton Forschner János 
IV. o. t. nyerte el.

Öt-öt korona jutalmat nvertek szavalatukért Gyetven 
Pál IV. o. t. Kovács József IV. o. t. Szeberényi Iván IV. o. 
t. és Mezey János 111. o. t., dolgozataiért Deutsch Ignác IV.
o. t., szorgalmas könyvtáros: Matheidesz Ernő IV. o. t., mint 
szorgalmas jegyző : Gyetven Pál IV. o. t., kritikai munkás
ságáért : Forschner János IV. o. t.

Dicséretet érdemelt, mint a szabadelőadásban törekvő 
tag, Tordy István 111. o. t.

Az évzáró ünnepély műsora a következő volt:
1. Kuruc katonadal. Előadja a gimnáziumi énekkar.
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2. Jelentés a Petőfi-kör munkásságáról. Tartja Gyetven 
Pál IV. o. t.

3. Petőfi. A király esküje. Szavalja Kovács József IV. o. t.
4. Pályanyertes dolgozatát felolvassa Forschner János 

IV. o. t.
5. Csengey Gusztáv : A fogoly lengyel. Szavalja Szebe- 

rényi Iván IV. o. t.
6. Népdal. Előadja az énekkar.
7. Pályanyertes dolgozatát felolvassa Gyetven Pál IV. 

o. t. és Szabó István 111. o. t.
8. Petőfi: Kedves vendégek. Szavalja Gyetven Pál IV. o. t.
9. Vörösmarty M ihá ly : Élő szobor. Szavalja Mezey 

János 111. o. t.
10. Talpra magyar. Énekli az énekkar.
11. Igazgató beszéde s a jutalmak kiosztása.
12. Szózat. Előadja az énekkar.



V.

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

testület Szeitlében Gusztáv 111. oszt. tanulót ajánlja. Ezen 
ösztöndíj végleges odaítélése a pestmegyei ág. h. ev. esperes- 
ségi közgyűlést illeti.

2. A Petöfi-féle ösztöndíjból Földiák László 1. oszt. 
tanuló 20 koronát, Tordy István 111. oszt. tanuló 10 kor. kap.

3. A Petőfi-Podmaniczky-alap kamataiból Gyetven Pál 
IV. oszt. tanuló 20 koronát, Wimmert Péter 111. oszt. tanuló 
20 koronát, Lampe Jenő IV. oszt, tanuló 10 koronát, Tót 
Miklós János 1. oszt. tanuló 10 koronát kap.

4. A Masznyik-féle ösztöndíjból Szelecsényi Sándor 
20 koronát kap.

5. A Földváry-féle ösztöndíjból 10 koronát és a bányai 
ág. h. ev. egyházkerületi ösztöndíjból 10 koronát kap Jónás 
Márton 11. oszt. tanuló.

6. Az aszódvidéki tanítói kar ösztöndíjából 10 koronát 
és a bányai ág. h. ev. egyházkerületi ösztöndíjból 10 koro
nát kap Ferentzy Miklós 11. oszt. tanuló.

7. A Deutsch-féle ösztöndíjból Gergely Károly 1. oszt. 
tanuló 10 koronát kap.

8. A Kossuth-féle ösztöndíjból Sárkány Sándor IV, oszt. 
tanuló 10 koronát kap.

9. A bányai ág. h. ev. egyházkerületi ösztöndíjból 
Hamza János I. oszt. tan. 40 koronát, Bolla Lajos II. oszt. 
tanuló 40 koronát, Haraszthy Mihály I. oszt. tan. 30 koronát,
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Zsilák János 1. oszt. tan. 30 koronát, Micsinay Ernő 11. oszt. 
tan. 30 koronát, Papp László 11. oszt. tan. 30 koronát, Tisza 
Sándor 111. oszt. tan. 30 koronát, Esztergály Gyula IV. oszt. 
tan. 20 koronát kapnak.

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

11. Tandijelengedés kedvezményében 17 tanuló része
sült. Ezek közül 12 protestáns vallásu tanuló elengedett 
tandija 376 koronát, 5 más vallásu tanuló elengedett tandija 
pedig 180 koronát tett ki.



Ifjúsági gyámintézet.
Az 1903-4. tanévben megalakult ifjúsági gyám

intézet 1906-7. évi működéséről a következőkben 
számolunk be :

Szeptember hó 20-án tartotta a hitoktató elnök
lete mellett első gyűlését, mikor is osztálypénztáro
soknak Haraszty Mihály (I. o.), Bolla Lajos (II. o.), 
Szeitlében Gusztáv (III. o.) és Esztergály Gyula 
(IV. o.) választattak meg.

A gyámintézet 46 tagja 45 40 koronát gyűj
tött, Bolla Lajos gimnáziumi igazgató 40 koronát 
adományozott, úgy hogy összbevétele 86 40 korona. 
Ezen összeg 'A részét 21 35 koronát a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézet pénztárába küldöttük be, Sze- 
lecsényi Sándor II. oszt. szegénysorsú és jó előme
neteli! tanulónak 15 koronát adtunk, a megmaradt 
49'05 kor. az ifjúsági gyámintézet tőkéjéhez csa
toltuk.

VI.



V ll.

Alumneum.
N Ifi

Az 1906— 1907. iskolai [évben alumneumunkba 
felekezeti különbség nélkül 27 tanulót vettünk föl. 
Ezek közül ebédre és vacsorára 20 járt, évközben 
lépett be 3 és kilépett 1; csak ebédre 7 és ezek 
közül évközben kilépett 3. A növendékek naponkint 
két tál ételből (húsleves és főzelék főtthussal) álló 
ebédet és egy tál ételből (főzelék) álló vacsorát kap
tak. Az évi dij ebédért és vacsoráért 88 kor., havi 
dij csak ebédért 5 kor. 20 fill.

Az alumneum számára adakozás utján befo lyt:
1) Pénzben, supplicatióból : 593'98 kor. Sár

kány László úr pedig 20 koronát adományozott.
2) Terményekben : Laczkovics Jenő úr 1 zsák 

burgonyát, 17 Kg. lisztet, 40 1. babot, 5 Kgr. zöld
séget és özv. Matheidesz Sándorné úrnő 250 drb 
péksüteményt adományoztak. Dr. Hacker István ur 
és ifj. Haraszthy Mihály ur pedig a majális napján 
vendégelték meg az alumnistákat.

Fogadják a nemeslelkii adományozók hálás kö- 
szönetünket!



V ili.

Adom ányok.
Ezen utón is hálás köszönetét mondunk mind

azoknak, akik intézetünk iránt táplált jóindulatukat 
kegyes adományukkal is kifejezték.

1. A nm. vallás- és közoktatásügyi m.
kir. Miniszt. fentartási államsegélye 10000 kor.

2. Aszód község segélye . . . .  450 „
3. Nm. Podmaniczky G. br. ajándéka

5 drb. takarékp.-tári részvény évi 
osztaléka ...................................... 150 „

4. Néhai Prokopiusz Zsigmcnd aján
déka 2 drb. takarékp.-tári részvény
évi o s z ta lé k a .....................  60 „

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

6. Aszódi Takarékpénztár . . . 200 „
7. Aszódi Hitelbank és Takarékp.-tár 300 „

Összesen : 11360 „



IX.

A tanulók névsora

a vallás és születési heljj feltüntetésével.

I. OSZTÁLY.

Bakáts Sándor ev. ref. Budapest 
Breuer Péter izr. Hévizgyörk 
Feischmidt József róm. kath. Budapest 
Fischer Dezső izr. Gödöllő 

5. Földiák László izr. Gödöllő
Galbos István róm. kath. Váckisujfalu 
Gergely Károly izr. Aszód 
Hamza János ev. ref. Bia 
Haraszthy Mihály ág. h. ev. Aszód 

10. Haulits László róni. kath. Budapest 
Hollós János ág. h. ev. Tázlár 
Hrabovszky Ödön róm. kath. Szamosujvár 
Jarács Sándor ág. h. ev. Szirák 
Katona József ismétlő, róm. kath. Bag 

15. Lanstják Lóránd ismétlő, ág. h. ev. Legénd 
Lövi László izr. Aszód 
Makovinszky Károly róm. kath. Bikács 
Nemes Ernő róm. kath. Nagymihály 
Paraszkay István ág. h. ev. Aszód 

20. Pecze József róm. kath. Hatvan 
Püspök László róm. kath. Gödöllő 
Rédey Lajos ev. ref. Bia 
Rótt Ferenc ismétlő, róm. kath. Ujhartyán 
Sugár Andor izr. Zsámbok 

25. Szczepanowsky Ferenc róm. kath. Budapest 
Szczepanowsky Zsigmond róm. kath. Budapest
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III. OSZTÁLY.

Bocsor Lajos ev. ref. Bia 
Csővári Kálmán ág. h. ev. Turicska 
Dora Ernő róni. katli. Lőrinci 
Feisclimidt Zoltán róni. kath. Kolozsvár 

5. Ferentzy Lajos ág. h. ev. Bábolna 
Fischer Tibor izr. Pásztó 
Qrünwald Iván ág. h. ev. Paks 
Hartyánszky Kálmán róni. kath. Nagykőrös 
Karpelesz Dezső izr. Túra 

10. Lampe Jenő róni. kath. Hatvan
Linkes Gusztáv róni. kath. Babatpuszta 
Mezei János ág. h. ev, Aszód 
Rolni Ádám ág. h. ev. Györköny 
Solcz István róni. kath. Ecséd 

15. Szabó István róni. kath. Szabadka
Szczepanowski Gusztáv róni. kath. Budapest 
Szczepanowski Pál róni. kath. Budapest 
Szeillében Gusztáv ág. h. ev. Dunaegyháza 
Szilárd Gyula ág. h. ev. Domony 

20 Szuchovszky Gyula ág. h. ev. Káva.
Tisza Sándor ev. ref. Nyirbakta 
Tordy István róm. kath. Nagybittse 
Virághalmy Géza róni. kath. Aszód 
Virághalmy Olivér róni. kath. Aszód 

25. Wimmerth Péter róni. kath Aszód.

M a g á n t a n u l ó k :

Berencsy László ev. ref. Hajdúnánás 
Korodiny Lajos ismétlő, róni. kath. Szanda

Összesen : 27.
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II. OSZTÁLY.

Boldis Pál ág. h. ev. Aszód 
Bollci Lajos ev. ref. Hajdúnánás 
Boros Sándor ismétlő, róm. kath. Aszód 
Ferentzy Miklós ág. h. ev. Bábolna 
5. Hanófer Pál izr. Túra
Hermann Géza ismétlő, izr. Aszód 
Hermann Rezső izr. Aszód 
Hídvégi Péter róm. kath. Csécse 
Jankó Gyula róm. kath. Gödöllő 
10. Jenes Zoltán ág. h. ev. Ecseg 
Jónás István ág. h. ev. Kislibercse 
Jónás Márton ág. h. ev. Kislibercse 
Kohn Ernő ismétlő, izr. Kálnó 
Kossuth József ismétlő, ág. h. ev. Erdőkürt 
15. Latzkovich László róm. kath. Szentlőrinckáta 
Lengyel József róm. kath. Aszód 
Márkus László izr. Aszód 
Micsinay Ernő ág. h. ev. Rákoskeresztúr 
Mitnyákovics László róm. kath. Vámosgyörk 
20. Molnár Elemér róm. kath. Túra 
Papp László ev. ref. Pécel 
Prill Gyula róm. kath. Gödöllő 
Rausz Gyula ág. h. ev Aszód 
Smazsinka Zoltán róm. kath. Jászfényszaru 
25. Soltész Pál róm. kath. Nátafalva 
Szeberényi Zoltán ág. h. ev. Főt 
Szelecsényi Sándor ág. h. ev. Aszód 
Tallián Ferenc róm. kath. Domóny 
Valla Lajos róm. kath. Aszód 
30. Varga János róm. kath. Vác
Záborszky Sándor ismétlő, ág. h. ev. Bag

K i m a r a d t a k :

Adler Miklós izr. Gödöllő 
Gyémánt Károly izr. Kökényes

Összesen: 33.
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III. OSZTÁLY.

Bocsor Lajos ev. ref. Bia 
Csővári Kálmán ág. h. ev. Turicska 
Dora Ernő róni. kath. Lőrinci 
Feischmidt Zoltán róni. kath. Kolozsvár 

5. Ferentzy Lajos ág. h. ev. Bábolna 
Fischer Tibor izr. Pásztó 
Grünwald Iván ág. h. ev. Paks 
Hartyánszky Kálmán róni. kath. Nagykőrös 
Karpelesz Dezső izr. Túra 

10. Lampe Jenő róm. kath. Hatvan
Linkes Gusztáv róni. kath. Babatpuszta 
Mezei János ág. h. ev, Aszód 
Rolni Ádám ág. h. ev. Györköny 
Solcz István róni. kath. Ecséd 

15. Szabó István róm. kath. Szabadka
Szczepanowski Gusztáv róni. kath. Budapest 
Szczepanowski Pál róm. kath. Budapest 
Szeitlében Gusztáv ág. h. ev. Dunaegyháza 
Szilárd Gyula ág. h. ev. Domony 

20 Szuchovszky Gyula ág. h. ev. Káva.
Tisza Sándor ev. ref. Nyirbakta 
Tordy István róni. kath. Nagybittse 
Virághalmy Géza róni. kath. Aszód 
Virághalmy Olivér róni. kath. Aszód 

25. Wimmerth Péter róni. kath Aszód.
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Berencsy László ev. ref. Hajdúnánás 
Korodiny Lajos ismétlő, róm. kath. Szanda

Összesen : 27.
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II. OSZTÁLY.
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Boros Sándor ismétlő, róni. katli. Aszód 
Ferentzy Miklós ág. h. ev. Bábolna 

5. Hanófer Pál izr. Túra
Hermann Géza ismétlő, izr. Aszód 
Hermann Rezső izr. Aszód 
Hídvégi Péter róni. katli. Csécse 
Jankó Gyula róni. kath. Gödöllő 

10. Jenes Zoltán ág. h. ev. Ecseg 
Jónás István ág. h. ev. Kislibercse 
Jónás Márton ág. li. ev. Kislibercse 
Kohn Ernő ismétlő, izr. Kálnó 
Kossuth József ismétlő, ág. h. ev. Erdőkiirt 

15. Latzkovich László róni. kath. Szen'tlőrinckáta 
Lengyel József róni. kath. Aszód 
Márkus László izr. Aszód 
Micsinay Ernő ág. h. ev. Rákoskeresztúr 
Mitnyákovics László róni. kath. Vámosgyörk 

20. Molnár Elemér róm. kath. Túra 
Papp László ev. ref. Pécel 
Prill Gyula róni. kath. Gödöllő 
Rausz Gyula ág. h. ev Aszód 
Smazsinka Zoltán róm. kath. Jászfényszaru 

25. Soltész Pál róm. kath. Nátafalva 
Szeberényi Zoltán ág. h. ev. Fót 
Szelecsényi Sándor ág. h. ev. Aszód 
Tallián Ferenc róni. kath. Domony 
Valla Lajos róm. kath. Aszód 

30. Varga János róni. kath. Vác
Záborszky Sándor ismétlő, ág. h. ev. Bag
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Adler Miklós izr. Gödöllő 
Gyémánt Károly izr. Kökényes

Összesen: 33.
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aj eg y  ta n tá rg y b ó l e lé g te le n 3 5 3 1 12
p két 3 1 5 2 1 1

’S tö b b  „ „ 5 — 1 — 6
5

*  E z e n  ro v a tb a n  a  m a g á n ta n u ló k  n e m  s z e re p e ln e k .
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Az c03
A t a n u l ó k 1. 11. 111. IV.

03NC/3

osztályban O
o
03 nagybirtokos és bérlő _ _ _ __
E kisbirtokos és bérlő 6 3 2 2 13

alkalmazott— —

a
C/í

C/3O nagyiparos — — 1 1'03 V -03 kisiparos — — 11 7 7 5 30
• B* alkalmazott— — — — — — —

u . C/3

•<“ -o

o
■■§! 03 _  2* 03

nagykereskedő — 
kiskereskedő — 1 3 1 1 6

O . o-re alkalmazott— — _ _ _ 1 103 .̂.
C O

03
C/3 állam i vagy hatósági 4 4 6 14

:3 N magán vagy társulati 3 5 2 i 11
N
CD

katona—  —
más értelmiségű — — 4 4 6 3 17

személyes szolgálatból élő 1 1 1 1 4
magánzó és nyugdíjas 6 4 2 1 13

10 éves —  —  —  — 8 8
03 11 >> 12 6 — — 18

12 y> 9 10 2 — 21
13 5 10 11 3 29
14 >> 2 4 11 6 23

03 15 j y — 1 2 4 7
'0 3 16 y  y — — 1 3 4

t ö b b , , -------------------—  — — — — — —

CD helybeli —  —  —  — 11 14 8 9 > 42
' t b ‘
C/3 megyebeli—  —  —  — 15 11 12 5 43

j O más megyebeli —  — 9 6 7 2 24
kü lfö ld i —  —  —  — 1 — — — 1
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Az cOJ
A t a n u l ó k 11. 111. IV.

<8NC/3
osztályban O

&J0 nj könnyű betegségi eset 53 56 47 23 179
</7 O M C- súlyos 3 6 7 16

járványos „ 10 2 — — 12
gf-* meghalt — — —

*oj
JV jó — — — — — 28 27 18 14 82
cn szabályszerű — — 5 8 7 1 21
>03 kevésbbé szabályszerű 2 1 — — 3ÖJO03 rossz — — — — — — — — —

ő3
ájC/3 igazgatói megrovás 2 1 1 — 4aj tanárkari ,, 1 — — — 1r—1 eltanácsolás — 1 — — 1aj>*00ajM—

kizárás — — — —

C/3
N igazolt — — — — 560 712 529 197 1998
iS nem igazolt — — 26 8 — 1 35
E

OJ
aj
aj m in d e n  ta n tá rg y b ó l je le s 2 1 2 1 6OJ

>t f> jú 7 6 3 4 20
2 „ elégs. 16 18 13 8 55
aj eg y ta n tá rg y b ó l e lé g te le n 3 5 3 1 12
E ké t 3 1 5 2 11
a tö b b  „  „ 5 _ 1 — 6c

E z e n  ro v a tb a n  a m a g á n ta n u ló k  n e m  s z e re p e ln e k ,
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A t a n u l ó k
ős

te
rm

el
ő

1

n a g y b ir to k o s  és b é rlő  

kisbirtokos és bérlő 
alkalmazott— —

C/3
o  •

KJ

nagyiparos — — 
kisiparos — — 
alkalmazott— —

C/5
w  ‘ O

s j nagykereskedő —
O ^  2* CS kiskereskedő —
£  *«J alkalmazott— —

* o
V
c/3 állami vagy hatósági!

_C/0
magán vagy társulati

Az

| 
Ö

ss
ze

se
n

1. 11. 111. IV.

osztályban

11

katona— — — —
más értelmiségi! — — 

személyes szolgálatból élő 
magánzó és nyugdíjas

helybeli — — 
megyebeli— — 
más megyebeli 
külföldi — —

13

1
30

4
3

4
5

6
2 1

14
11

4 4 6 3 17
1 1 1 1 4
6 4 2 1 13

10 éves — — — — 8 8
CS 11 „ ---------------- 12 6 — — 18
J-i 12 „ ------------------ 9 10 2 — 21

13 „ ------------------ 5 10 11 3 29
14 „ ------------------ 2 4 11 6 23

<D 15 „ ------------------ — 1 2 4 7
'0) 16 „ ------------------ — — 1 3 4

több,, — — — — — — — — —

_ _ 11 14 8 9 42
--  -- 15 11 12 5 43
— — 9 6 7 2 24
--  --- 1 — — — 1
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III. osztály.

Bereczky Sándor: Hit- és erkölcstan.
Szinnyei: Rendszeres magyar nyelvtan.
Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv 111. k.
Pirchala: Latin uyelvtan. 9-ik kiadás.
Pirchala : Latin olvasókönyv 1. és 11. k.
Schuszter Alfréd-. Német nyelvtan.
Schuszter Alfréd Német olvasókönyv. 1. r.
Szigethy: Magyarország története 1. r.
Varga O ttó : Földrajz 11. r.
Balog M ór: Fizikai földrajz.
Helmár Ágost: Két térkép a magy. történelemhez. 
Lutter: Közönséges számtan.
Fodor— Wagner: Constructs planimetria 
Kelemen: Magyar és német zsebszótár.

IV. osztály.

Bereczky Sándor: Hit- és erkölcstan.
Weszely Ödön: Stilisztika. 6. kiadás.
Lehr Albert: Arany Toldija.
Roseth: Latin nyelvtan II. Mondattan.
Roseth : Szemelvények C. Julius Caesar Commentarii de 

bello Qallico c. művéből.
Csengeri: Szemelvények Ovidiusból 
Kcmpf—Csengeri— Cserép Stílusgyakorlatok.
Schuszter A lfréd: Német nyelvtan.
Schuszter A lfréd : 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. A tanulók beiratásra szeptember 2-tól—6-ig je
lentkezhetnek. Szeptember 7-én tartjuk az évnyitó ünnepélyt 
s ugyanakkor megkezdődnek a rendes előadások is.

2. A gimnázium 1-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 
kiilömbözeti tárgyakért jár dij.

4. Felvételre a tanuló szülei, gyámja vagy ezeknek 
megbízottjai kíséretében tartozik az igazgatóságnál 
je lentkezni; 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 díjat fizetnek, egyébként minden tanuló fizet bizo
nyítvány-, könyvtár-, értesítő- és orvosi dij címén 6 koronát, 
tanári nyugdíjra 6 koronát és negyedévi előleges részletekben 
a tandijat. E dijakat az igazgatóságnál kell lefizetni. A hely
beli protestáns tanulók tandija egész évre 40 korona, vidéki 
protestánsok 48 koronát fizetnek, más vallásfelek zetüek pedig 
60 koronát.



6. Az alumneumi dij egész évre 88 korona, mely összeget 
negyedévi 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.

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 tanul'kra kötelező 
időben.

11. A vidékről bejáró tanulóink beiratkozhatnak a nap
közi otthonba. Tagsági dij havonként 60 fillér.

12. Gimnáziumunk föntartó testületé kéri a t. szülőket, 
hogy a tanulók elszállásolása érdekében forduljanak először 
az igazgatóhoz, a ki szívesen szolgál minden tekintetben fe l
világosítással.

Az igazgatóság.
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* A fötisztelendö és inéltóságos Scholtz Gusztáv bányai ág. h. eV, 
egyházkerületi püspök úrhoz intézett folyamodásokat az évvégi bizonyít
vánnyal együtt le g k é s ő b b  j u l iu s  1 - ig  kell az igazgatósághoz benyújtani.








