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Adatok intézetünk 1907-1908. évi 
történetéhez.

Azok a mélyreható változások, amelyek az előző 
iskolai évben egyrészt intézetünk fönnállásának, más
részt a tanárok anyagi ellátásának ügyét végre- 
valahára rendezték, — a régi, súlyos gondoktól fö l
szabadítottak bennünket, úgy, hogy a lefolyt iskolai 
évben már teljes, osztatlan erővel végezhettük iskolai 
munkánkat. Az ezen változásokkal elért eredménynél 
azcnban nem állhatunk meg, hanem kívánatos, sőt 
szükséges, hogy most, amikor a legnagyobb nehéz
ségeket már legyőztük, a haladás útjában álló leg
nagyobb akadályokat már elhárítottuk: teljes erővel 
igyekezzünk előre haladni. Reméljük, hogy ezen 
munkánkban támogatni, segíteni fog mindenki, aki 
a mi iskolánk s általában a közoktatás ügye iránt 
érdeklődik.

A haladás útján a legelső teendő egy új épület 
emelése, mert a régi épület már semmi tekintetben 
sem felel meg a kivánalmaknak. Átalakításra sem 
alkalmas, de különben is kívánatos, hogy ezt az 
épületet, mint a Petőfi Sándor iskoláját kegyelettel 
föntartsuk, megőrizzük.

Az új épület emelésével kapcsolatban gondos
kodni kell egy internátus szervezésérő,I is. Tanulóink 
nagyrésze vidéki s ezeknek elhelyezése nagy gondot
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okoz. Egy, minden tekintetben célszerűen berende
zett, jól szervezett internátus iskolánk fejlődésének 
nagy lendületet adna, sőt a további fejlődés, a nyolc 
osztályúvá való kiegészítés e nélkül el sem kép
zelhető.

Ezen terveink kivitelének munkájához segítségül 
hívjuk mindazon hatóságokat, testületeket és egyese
ket, akik hazánk jövő nemzedéke nevelésének és 
tanításának szent ügyét szivükön viselik.

Az alakuló gyűlést augusztus 29-én tartottuk. 
A tantárgyak felosztásánál és az osztályfőnökök k i
jelölésénél azt a már régebben megállapított elvet 
követtük, amely szerint mint szaktanár és mint 
osztályfőnök lehetőleg mindenki tovább vezeti a 
maga osztályát. A tanításra és a fegyelmezésre vonat
kozólag a régebbi határozatok alapján pontosan 
megállapítottuk az eljárási módozatokat.

Augusztus 30—31-én tartottuk a pótló-, javító- 
és fölvételi vizsgálatokat. Ezen vizsgálatokon javítottak:

Az I. osztályban Hornyánszky Elemér a magyar
ból ; Paraszkay István, Pecze József és Rédey Lajos 
a számtanból.

A II. osztályban Hermann Rezső, Molnár Elemér 
és Tallián Ferenc a latinból; Hanófer Pál a 
számtanból.

A III. osztályban Griinvald Iván a vallástanból; 
Linkes Gusztáv a latinból; Karpelesz Dezső a 
számtanból.

A bányai ág. h. ev. egyházkerületi püspök enge
délyével javítottak:

Az 1. osztályban Szczepanowsky Zsigmond a 
magyarból és a la tinbó l; Hollós János a számtanból 
és a geometriából.

A III. osztályban Szczepanowsky Pál a magyar
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ból és a la tinbó l; Virághalmy Géza a latinból és a 
németből; Csővári Kálmán a latinból és a számtan
ból; Bocsor Lajos a németből és a számtanból.

A IV. osztályban Némedy István a latinból és 
a németből; Hacker János a latinból és a törté
nelemből.

Pótló vizsgálatot tett Schreiber Ferenc IV. o. t. 
a latinból.

A tanulók beírása szeptember 2-tól 6-ig tartott. 
Fölvettünk az egész év folyamán 111 rendes és 2 
magántanulót. A fölvett rendes tanulók közül hely
beli volt: 45, vidéki: 66.

A vidéki tanulók közül naponként bejárt Aszódra 
vasúton: Hatvanból 2, Túráról 8, Galgahévizről 3, 
Hévizgyörkről 2, Galgamácsáról 1, Kisujfaluból 2, 
Tótgyörkről 3. Részben kocsin, részben gyalog: 
Bagról 2, Ikladról 3, Domonyból 1, Kartalról 1. 
Összesen 28 bejáró tanulónk volt. Ezek számára 
napközi otthont rendeztünk be, a hol az előadási 
órák után tartózkodnak s a következő napra szóló 
munkájukat végezhetik. A napközi otthon tagjai 
havonként 60 fillér díjat fizetnek. Ezért a csekély 
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 figye
lemmel kisértük. Szállásaikon időnként meglátogat
tuk, — megfigyeltük, hogy iskolaszereiket és más 
holmijukat rendben tartják-e. A szállásadókkal meg
beszéltük a tanuló minden ügyét s megállapítottuk 
az anyagi ellátására, nevelésére és fegyelmezésére 
vonatkozó dolgokat.

Az iskolai évet szeptember 7-én nyitottuk meg. 
Az igazgató, iskolai ünnep keretében szorgalomra, 
kötelességtudásra buzdította tanulóinkat, majd föl
olvasta és megmagyarázta az iskolai törvényeket. Az
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évnyitó istentiszteletet a bányakerületi ág. h. ev. 
polgári leányiskola és az ág. h. ev. népiskola növen
dékeivel együtt a templomban tartottuk.

A tanítás az egész év folyamán az állami tan
tervben megszabott irányban, minden megszakítás 
és zavar nélkül haladt. A szünidők megtartása tekin
tetében „A  magyarországi ág. h. ev. gimnáziumok 
rendtartása“ szolgált zsinórmértékül. 1908 június 
11-én leplezték le az eperjesi vértanúk emlékművét, 
s hogy e hazafias és vallásos ünnepet mi is meg
ülhessük, a bányai ág. h. ev. egyházkerület püspöke 
ezen napra iskolai szünetet rendelt.

Nagy gondot fordítottunk tanulóink vallásos és 
erkölcsös nevelésére. Protestáns ifjaink a hidegebb 
időszak kivételével mindenkor testületileg, tanári 
felügyelet mellett jelentek meg a magyar istentisz
teleteken. A reformáció emlékünnepét a többi tan
intézet protestáns növendékeivel együtt, külön isten- 
tisztelettel ültük meg.

Az aszódi ág. h. ev. egyház ebben az iskolai 
évben két protestáns estét rendezett, amelyeken 
tanulóink testületileg jelentek meg és két szólamú 
egyházi ének előadásával szerepeltek. Egyházi éne
keinket a vallásórán a vallástanár vezetése mellett 
egy szólamban, a rendes énekórákon két szólamban 
tanulták. Szentháromság vasárnapján résztvettünk az 
úrvacsorában; ugyanakkor konfirmálkoztak: Cserve- 
nák Miklós, Haraszthy Mihály, Jarács Sándor, Pa- 
raszkay István II. oszt.; Jónás Márton, Kossuth 
József, Micsinay Ernő III. oszt.; Grünvald Iván IV. 
oszt. tanulóink.

Megfelelő figyelemmel gondoskodtunk arról is, 
hogy más vallású növendékeink szintén eleget tegye
nek vallásukszabta kötelességeiknek.

Tanulóink egészségi állapota az egész év folya
mán elég kedvező volt.

A téli időszakban ugyan többféle járványos
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betegség lépett föl községünkben és a vidéken ; a 
tanulóink közül is megkapta egyik-másik a bajt, 
de a betegség minden egyes esetben enyhe lefo
lyású volt.

Dr. Gál Adolf iskolaorvosunk gyakran megláto
gatta intézetünket, megvizsgálta tanulóinkat s minden 
egészségügyi intézkedésünkben nagy készséggel adott 
tanácsot. Az iskolai év elején 42 tanulónkat himlő 
ellen újra oltotta.

A korcsolyázást s az újonnan épült fürdőházban 
az úszást is gyakorolhatták.

A tanulmányi előmenetelre vonatkozó adatok a 
statisztikai kimutatási rovatban vannak feltüntetve. 
Ezen statisztikai kimutatásból kitűnik, hogy az I. 
osztályba beiratkozott tanulók nagy része készület- 
lenül jött át az elemi iskolából a gimnáziumba. 
Az 1. osztályba az egész év folyamán 34 tanulót 
vettünk föl, akik közül 8-at, mint a gimnáziumba 
nem valót, év közben csöndesen eltávolítottunk s a 
megmaradt 26 közül mégis majdnem a fele teljesen 
elbukott.

Ilyen körülmények között önként fölvetődik az 
a régi panasz, hogy tanulóink nagy része hiányos, 
zavaros és felületes előismeretekkel jön a gimná
ziumba. Lelkiismeretes törekvést és kötelességérze
tet is kevésnél találunk úgy, hogy a gimnáziumban 
egyáltalában nem tudnak boldogulni. Középiskolai 
oktatásunkra nézve tehát nagyon fontos kérdés, hogy 
az elemi, illetőleg a népiskolát miként lehetne a 
középiskolához közelebb hozni ? A nagyvárosok 
elemi iskolája bizonyára közelebb áll a középiskolá
hoz, mint a vidéki népiskola, de azért a baj általá
nos. A kérdés megfejtésénél figyelembe kell venni, 
hogy a népiskola inkább az életre készít elő s 
ennek megfelelőleg sokféle tárgyat ölel fel, úgy, 
hogy a középiskolára előkészítő alapvető tárgyak a 
többi között elvesztik jelentőségüket.
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A népiskolák általában túlzsúfoltak, a tanulók
kal nem lehet egyénileg foglalkozni; az osztályok 
össze vannak vonva; a sok kényszertanuló között 
ambíció nem fejlődhet. De én nem akarom itt a 
népiskola bajait előszámlálni, hanem csak arra a 
tényre akarok rámutatni, hogy mikor a gyermek, 
különösen pedig a falusi gyermek a népiskolából a 
a középiskolába megy, igen nagy megpróbáltatásnak 
van kitéve. A falusi gyermeknek a középiskolába 
való jutása egyébként is igen meg vau nehezítve, 
mert az ellátása még az internátusokban is sokba 
kerül. így, a középiskola útján inkább csak a városi 
elem kerül a vezető müveit osztály sorába, pedig 
nagyon szükséges, hogy ez a vezető osztály a vi
dékről, a szabad természet közvetlen közeléből jövő 
erősebb idegzetű elemekkel fölfrissüljön.

Ezeken a bajokon egy előkészítő osztály szer
vezésével lehetne segíteni. A népiskolából igy kellő 
időben kiválhatnának azok, akik a középiskolába 
akarnak menni s megfelelő vezetés mellett jól elő
készülhetnének arra, hogy a középiskola tanítási 
anyagát megértsék, megemészthessék. Ilyen előkészítő 
osztály volt már régebben is egy-két felekezeti 
gimnáziumban. Ezen fontos ügyet a nevelés és taní
tás iránt érdeklődők szives figyelmébe ajánlom.

A fegyelmi állapot kielégítő volt, súlyosabb 
vétség nem fordult elő. Tanulóink magaviseletét az 
iskolán kívül is figyelemmel kisérjük.

A módszeres, osztálytanári, ellenőrző és osztá
lyozó tanácskozásokat a rendes időben megtartottuk. 
Ellenőrző tanácskozásra négyszer jöttünk össze ; 
tanácskozásunk eredményét mindenkor közöltük az 
illetékes szülőkkel s az osztályokban is kihirdettük.

Spitkó Lajos kir. tanácsos, budapest-vidéki 
tanker, kir. főigazgató mint miniszteri megbízott 
1908. május 21-én meglátogatta iskoláinkat. Az 
egyes osztályokban különféle tárgyakból meghallgatta
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tanulóink feleleteit, megvizsgálta Írásbeli dolgoza
taikat és rajzaikat, megtekintette iskolánk múzeumait. 
Látogatása végén a tanári testülettel értekezletet 
tartott. Iskolánk mindennemű ügyei iránt tanúsított 
figyelméért, bölcs útmutatásaiért e helyen is hálás 
köszönetét mondunk.

A pestmegyei ág. h. ev. esperesség megbízásá
ból Sárkány Béla tanügyi esperes 1908. junius 
19— 20-án meglátogatta iskolánkat és jelen volt az
1. oszt. latin-magyar, a III. oszt. számtan-geometria, 
a II. oszt. földrajz-természetrajz, latin-magyar, a IV. 
oszt. számtan-geometria vizsgálatain.

1907. okt. 22-én br. Podmaniczky Frigyes holt
testét az aszódi ág. h. ev. templom sírboltjában 
örök nyugalomra helyezték. A temetésen a tanuló 
ifjúság a tanárok vezetésével testületileg jelent meg, 
hogy hálás kegyelettel adózzék azon férfiú emléké
nek, aki a szabadságharcunkban mint vitéz katona, 
a béke idejében pedig mint bölcs államférfiu szol
gálta a hazát.

1907. nov. 1-én a tanuló ifjúság a jó tanár 
emléke iránt táplált kegyelettel megkoszorúzta Zube- 
recz Pál sírját.

1908. ápr. 27—28-án megjelentem a budapest- 
vidéki tankerület igazgatóinak a főigazgató elnöklése 
alatt Kecskeméten megtartott értekezletén.

1908. jun. 10-én, mint iskolánk tanári testületé
nek képviselője részt vettem az orsz. ág. h. ev. 
tanáregyesület Eperjesen tartott első közgyűlésén, 
jun. 11-én pedig az eperjesi vértanuk emlékművé
nek leleplezési ünnepén.

Iskolai ünnepet ültünk :
I. 1907. nov. 19-én az egész ifjúsággal kirándultunk 

Gödöllőre s ott Erzsébet királyné szobra előtt ünnepeltük a 
szeretett királyné emlékét.

1. Ének.
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2. Az igazgató emlékbeszéde.
3. „A  nagy sírra“ , ir ta : Sebestyén Károly, szavalta: 

Mezey János IV. oszt. tan.
4. Ének.

II. 1908. ápr. 6-án, az isaszegi csata évfordulóján 
Isaszegre utaztunk s ott, a honvédszobornál ültük meg 1848 
márc. 15-ének emlékünnepét.

1. Ének.
2. Az igazgató emlékbeszéde.
3. „Isaszegi hősök emlékezete“ , ir ta : Illyés Bálint, sza

valta : Mezey János IV. oszt. tan.
4. Ének.

III. 1848. április 11-ének emlékére.
1. Ének.
2. „A magyarok Istene“ , irta : Petőfi Sándor, szavalta: 

Linkes Gusztáv IV. oszt. tan.
3. „Erős h it“ , irta: Ábrányi Emil, szavalta: Bolla Lajos 

III. oszt. tan.
4. „1848. április 11“ , irta és felolvasta: Szeitlében

Gusztáv IV. oszt. tan.
5. „A  bilincs“ , ir ta : Petőfi Sándor, szavalta: Kossuth 

József III. oszt. tan.
6. Ének.

IV. Az 1867. jun. 8-iki koronázás emlékére 1908. jun. 
17-én a kisbagi erdőbe rendezett kiránduláson :

1. Ének.
2. Az igazgató emlékbeszéde.
3. „Himnusz“ , irta Vörösmarty Mihály, szavalta: Bolla 

Lajos III. oszt. tan.
4. „Nemzeti ünnep“ , irta : Rudnyánszky Gyula, szavalta: 

Mezey János IV. oszt. tan.
5. Ének.

Az iskolai év végén nyilvános vizgálatokat tartottunk a 
következő sorrendben:

Junius 15-én d. u. 5 órakor I—IV. osztály torna
vizsgálat.
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Junius 15-én d. e. 9 órakor 1—IV. osztály vallástan és 
egyházi ének.

Junius 16-án d. e. 8 órakor magánvizsgálatok.
Junius 19-én d. e. 8 órakor az I. oszt. latin-magyar.
Junius 19-én d. e. 8 órakor a Ili. „  számtan-geom.
Junius 19-én d. u. 3 órakor a II. „  természetrajz

földrajz.
Junius 20-án d. e. 8 órakor a II. oszt. latin-magyar.
Junius 20-án d. e. 8 órakor a IV. oszt. latin-magyar.
Junius 22-én d. e. 8 órakor az I. osztály számtan- 

geometria.
Junius 22-én d. e. 8 órakor a III. oszt. latin-magyar.
Junius 22-én d. u. 3 órakor a IV. oszt. természetrajz.
Junius 23-án d. e. 8 órakor a II. osztály számtan

geometria.
Junius 23-án d. e. 8 órakor a IV. osztály latin-tör

ténelem.
Junius 23-án d. u. 3 órakor az I. ősz. természetrajz

földrajz.
Junius 23-án d. u. 3 órakor a III. oszt. német.
Junius 24-én d. e. 8 órakor a III. osztály történelem

földrajz.
Junius 24-én d. e. 8 órakor a IV. oszt. magyar-német.
Junius 27-én d. e. 9 órakor évzáró istentisztelet.
Junius 27-én d. e. 10-én évzáró ünnepély.



I.

Gimnáziumi elöljáróság.

a) Gimnáziumi bizottság.

Elnökök:

ß r. Podmaniczky Gyula, egyházi és gimnáziumi felügyelő, 
Üfllicsinay Srnő, egyházi és gimnáziumi másodfelügyelő, 
Ö tugy ik  Pál, ág. h. ev. lelkész.

Tagok :

ß r. Podmaniczky Géza, v. b. t. t.
I3r. Podmaniczky Ceronte,
13entsok Sános, gimnáziumi gondnok,
ISolla Cajos, igazgató,
'Tarkas Sános,
Dr. Gaal Sich, egyh. és ginin. ügyész,
3d. Jfarasztky DHihály,
Krank« Sózssf,
Üfllajoros íftiltály,
Paraszkay 3ános,
Sárkány Cászló,
S trom pf Cászló, alumneumi ephorus, jegyző. 

b) Tanári testület

I3olla £ajos, okleveles rendes tanár, igazgató, a Luther- 
társaság, az országos középiskolai tanáregyesület és az orsz. 
ág. h. ev. tanáregyesület rendes tagja, a régiségtár és tör
ténelmi szertár őre. Tanította az I. osztályban a földrajzot és 
természetrajzot, a II. osztályban a természetrajzot, a III.
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osztályban a történelmet, a IV. osztályban a történelmet és 
természetrajzot heti 16 órában.

Chugyil? Pál, ág. li. ev. lelkész. Tanította az I—IV. 
osztályokban a vallástant heti 8 órában.

Dr. Grób G?ula, okleveles rendes tanár, az orsz. ág. 
h. ev. tanáregyesület tagja, a tanári könyvtár őre, a 111. osz
tály főnöke. Tanította a II. osztályban a szépírást, a 111., IV. 
osztályban a latin és német nyelvet, heti 20 órában.

Dr. Osváth Gedeon, okleveles rendes tanár, az orsz. 
ág. h. ev. tanáregyesület tagja, tanárértekezleti jegyző, a 
Pelőfi-kör vezetője, az ifjúsági könyvtár őre, a 11. osztály 
főnöke. Tanította a magyar nyelvet a 11., 111., IV. osztályban, 
a latin nyelvet a 11. osztályban, heti 19 órában.

Sírompf Hászló, okleveles rendes tanár, az országos 
középiskolai tanáregyesület, a k. m. természettudományi tár
sulat, a matematikai és fizikai társulat és az orsz. ág. h. ev. tanár- 
egyesület rendes tag a, az alumneum ephorusa, a gimnáziumi 
bizottság jegyzője, a geometriai szertár őre, a IV. osztály 
főnöke. Tanította az 1—IV. osztályokban a mennyiségtant, 
az 1., III., IV. osztályban a geometriát, heti 21 órában.

Szabó Hajos, okleveles rendes tanár, az országos 
középiskolai tanáregyesület, az orsz. ág. h. ev. tanáregyesület 
és a matematikai és fizikai társulat rendes tagja, a fizikai 
szertár őre, az I. osztály főnöke. Tanította az 1. osztályban a 
magyar és latin nyelvet és a szépírást, a II. osztályban a 
rajzoló geometriát és a földrajzot, a 111. osztályban a fizikai 
földrajzot, heti 20 órában.

Bejáró hitoktatók:
JTathovich Sándor, róni. kath. segédlelkész.
Sclíroiber 9ózsef, kér. rabbi.

A tornát tanította :
Dr. Gréb Gvula.

Az éneket tanította :
ßolla Hajós.

Gimnáziumi orvos: 
Dr. Gál Gdolf, t. járásorvos.



Az elvégzett tanítási anyag kimutatása 
osztályonként és tárgyanként.

I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Szabó bajos.

Vallásion, heti 2 óra. Az ó-testamentom ismertetése 
tartalmi szempontból: Mózes öt könyve részletesebben;
Józsua, Bírák és Rúth könyve röviden; Sámuel és Királyok 
két könyve bővebben. A többi történeti, továbbá a tanítói és 
jóslati könyvek a szükséghez képest. Kézi könyv: Bereczky: 
Biblia-ismertetés.

Tanította: Cliugyik Pál.

Jltagyar nyelv, heti 5 óra. Az egyszerű mondat. Az 
összetett mondatban a fő és mellékmondat megkülönbözte
tése. A mondatrészek. A beszédrészek. A hangok. Helyesírás. 
Értelmes olvasás. Az olvasmányok elmondása. Elemzés. Több 
költemény betanulása, szavalás. Kéthetenkint egy iskolai dol
gozat. Kézi könyv: Balogh Péter: Magyar nyelvtan 1. oszt. 
számára, Balogh Péter: Olvasókönyv I. oszt. számára 

Tanította : Szabó Lajos.

JZatirt nyelv, heti 6 óra. Összefüggő olvasmányok alap
ján a névragozás, a melléknevek fokozása, a névmások, a 
számnevek, a határozószók, a praepositiók, a cselekvő ige
ragozás. A gyakorlókönyvből 18 latin s a megfelelő magyar 
fejezet fordítása. De formica et columba, De vulpe et corvo, 
Pavo ad Junonem, De cervo fabula, Schola című darabok 
memoriter. Elemezés. Szógyűjtés. Konstruálás. Kéthetenkint

II.
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egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Pirchala Imre Latin nyelv
tana, Olvasó- és Gyakorlókönyve.

Tanította: Szabó Lajos.

Tölärajz, heti 3 óra. A térkép rajzolása és olvasása. 
Tájékozás a földgömbön. Magyarország leírása vidékenként 
hegy- és vízrajzi alapon. Magyarország összefoglaló leírása. 
Térképrajzolás. Kézi könyv: Varga Ottó, Földrajz 1. kötet, 
Lange-Cherven, Atlasz.

Tanította: Bolla Lajos.

Természetraj*, 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 rügygyiijtés. Kézi könyv: Szterényi Hugó : 
Természetrajz 1. kötet.

Tanította: Bolla Lajos.

JKcunyisegfan, heti 4 óra. A tizes számrendszer, római 
számok. A négy számolási művelet egész számokkal és 
tizedes törtekkel. Többnemii mennyiségekkel való műveletek. 
Mértékek és pénzegységek megismertetése. A számok oszt
hatósága, 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.

Kajzoló 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: Strompf László.

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

Tanította: Szabó Lajos.

T e s tg y a k o rla t, heti 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapok
ban csapat-, kar- és testgyakorlatok a szabadban. Menet
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gyakorlatok énekkel, dob- és kürtszóval. A szertornázást 
mind a négy osztály a téli hónapokban a tornacsarnokban 
gyakorolta.

Tanította: dr. Gréb Gyula.

9dtél?, heti 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapokban futó
játékok, labdajátékok kis, középnagyságú labdával (Turul) 
és rugólabdával. Tornagúlák. Birkózás. A játékok közül
gyakoroltattak a következők: Kotló és kánya. Fehér-fekete. 
Tolvajűző. Üsd a harmadikat. Kötekedő. Jakab hol vagy ? 
Farkas és bárány.

Tanította : dr. Gréb Gyula.

Sítek, 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 szűnjetek. A két-, három- és négynegyedes, három- 
és hatnyolcados iitenyek. Az ismétlő jel, a kötőiv, a pont stb. 
ismertetése. Másod-, harmad-, negyed- és ötödhangok ének
lése. A c kemény hangsor. Ezen elméleti rész tanulása min
den tanulóra kötelező. Az énekkar 2 és 3 hangra Írott 
énekeket tanult. A protestáns tanulók az egyházi énekeket 2 
hangon tanulták, a vallásórán pedig 5 i  egyházi éneket 
tanultak egy hangon.

Tanította: Bolla Lajos.

11. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Dr. Osváth Gedeon.

"Oallástan, heti 2 óra. Az újszövetség tartalmi ismer
tetése. Bevezetésként az ó- és újszövetség egybevetése. A 
történeti, oktató, és jóslati könyvek irói s müveik tartalma. 
Jézus életéből a fordulópontok; tanításából főleg a hegyi 
beszéd, a hasonlatok és példázatok. Tetteiből a csodaese
mények. Végül szenvedése, halála, feltámadása és mennybe
menetele. Pál személye s hittérítő útjai. Kézikönyv: Bereczky 
Bibliaismertetése.

Tanította: Chugyik Pál.

JTagvar nvelv, heti 5 óra. Szóalkotás. A mondat- és 
beszédrészek ismétlése olvasmányok elemzése alapján. A
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szórend. A mondatok fajai. Az értelmes olvasás gyakorlása. 
Szavalás. Fogalmazási kísérletek. Kéthetenkint egy iskolai 
dolgozat. Kézikönyv: Balogh Péter Magyar nyelvtana és 
Olvasókönyve.

ßatin nvelr, heti 6 óra. Az alaktani rész befejezése és 
ismétlése. Az olvasókönyvből az 1. és 4—23 latin olvasmá
nyok fordítása magyarra, a megfelelő magyar olvasmányokból 
fordítás latinra. Kézi könyv: Pirchala: Latin nyelvtan, Latin 
olvasó- és gyakorlókönyv X. k.

Tanította : dr. Osvútli Gedeon.

Tölctrajz, heti 3 óra. Európa országainak részletes 
leírása. Ázsia és Afrika ismertetése, természeti viszonyai és 
politikai felosztása alapján. Kézi könyv: Varga Ottó: Föld
rajz II. k. és Lange—Cherven: Atlasz.

Tanította: Szabó Lajos.

Természetrajz, heti 2 óra. Őszi virágok. Majmok. 
Tengeri emlősök. Erszényes emlősök. Madarak. Csúszó-mászó 
állatok. Kétéltűek. Halak. Puha testüek. Bogarak. Lepkék. 
Hártyás szárnyuak. Egyenes szárnyuak. Recés szárnyuak. 
Kétszárnyúak. Termesztett növények. Rovargyűjtés, növény
gyűjtés. Kézi könyv: Szterényi : Természetrajz II. r.

Tanította: Bolla Lajos.

JHennyiségtan, heti 4 óra. Számolási előnyök és rövi
dítések, számtani műveletek korlátolt pontossággal, rövidített 
szorzás és osztás. Arányok és aránypárok; egyszerű hármas
szabály, százalékszámítás és alkalmazásai. Kézi könyv: 
dr. Lévai Ede: Közönséges számtana.

Tanította : Strompf László.

Kajzoló geometria, heti 3 óra. A kocka, négyzetes 
oszlop, a téglaalapu test, a hasáb, henger, gúla, kúp, gömb 
rajzolása, hálózata, felszíne és térfogata, elkészítése kemény
papírból. Szerkesztések és sikdiszítményi rajzok. Kézi könyv : 
Zalányi : Rajzoló Geometria II. r.

Tanította : Szabó Lajos.

Tanította: Dr. Osváth Gedeon.

mint az I. osztályban.

Ének, mint az 1. osztályban.
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Szépírás, heti 1 óra. A német kis és nagy betűk. 
Közmondások és összefüggő német szöveg írása. Mintafüzet: 
Vajda Pál : Szépírási minták.

Tanította: dr. Gréb Gyula.

III. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: dr. Gréb Gyula.

hallásiem, heti 2 óra. A keresztyén egyház története a 
a következő három főszakasz keretén be lü l: 1. A keresztyén 
egyház története Luther e lőtt; 2. A néme országi reformáció ; 
3. A magyar protestantizmus története.

Tankönyv: Bereczky S. A kér. egyház rövid története.
Tanította: Cliugyik Pál.

Miagyar nyelv, heti 4 óra. A rendszeres magyar nyelv
tan részei s azok tüzetes tartalmi ismerete. Olvasmányok 
nyelvi és tartalmi elemzése. Szavalási, fogalmazási gyakor
latok. Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Szinnyei 
Rendszeres magyar nyelvtana, Lehr—Riedl Magyar olvasó
könyve.

Tanította: dr. Osváth Gedeon.

Catin nyelv, heti 6 óra. Olvasmány alapján az egy
szerű mondat és részei. Cornelius Neposból Miltiades és 
Aristides életrajzát, Phaedrusból Lupus et agnus, Ranae 
regem petierunt, Graculus superbus et pavo, Canis per 
fluvium carnem ferens című szemelvényeket fordították le. 
Elemzés, szókincsgyiijtés. Stílusgyakorlatok : a végzett latin 
szemelvényekkel kapcsolatos magyar olvasmányok. Prosodiai 
alapismeretek. A jambusi vers. Kéthetenkint egy iskolai dol
gozat. Kézikönyv: P irchala: Latin nyelvtan, Latin olvasó
könyv 1. és 11. k.

Tanította: dr. Gréb Gyula.

Német nyelv, heti 4 óra. A betiik ismertetése és az 
írás gyakorlása. Olvasási szabályok. A névelők. A főnév 
ragozása. Összetett és kicsinyítő főnevek. A számnevek. Az 
elöljárók. A névmások. Az ige főalakjai. Az igeragozás cse
lekvő alakjai. Igekötők. A segédigék. A tagadás és szórend 
szabályai. A nyelvtan a direkt módszer szerint gyakoroltatott
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a következő beszédgyakorlatokon és 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 Woche, der Monat, das Jahr. Der Abend. Der 
Herbst. Unser Körper. Die Familie. Der Garten. Räthsel. 
Abendlied. Ez utóbbi három könyv nélkül is. Kéthetenkint 
írásbeli dolgozat, fordítás magyarból németre. Kézi könyv : 
Schuster, Német nyelvtan I.

Tanította: dr. Gréb Gyula.

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

Tanította: Bolla Lajos.

Tizikcii földrajz, heti 2 óra. Amerika és Ausztrália 
általános ismertetése a nevezetesebb országok és európai 
gyarmatok kiemelésével. Térképvázlatok készítése. A fizikai 
és csillagászati földrajz elemei. Fizikai műszerek és kísérletek 
bemutatása. Kézi könyv: Varga Ottó: Földrajz II. r. Lange- 
Cherven Atlasz, Balog M ór: Fizikai földrajz.

Tanította : Szabó Lajos.

íllennviségtan, heti 3 óra. Az összetett hármasszabály 
megoldása következtetések alapján az aránypárokkal. Lánc
szabály. Egyszerű kamatszámítás. Értékpapirszámitás. Váltók 
discontálása. Kamatos kamatszámítás. Középhatáridőszámitás. 
Egyszerű és összetett arányos osztás. Vegyitésszabály. Arany- 
és ezüstszámitás. Kézikönyv: dr. Lévai Ede: Közönséges
számtana.

Tanította: Sfrompj László.

Rajzoló geometria, heti 2 óra. A távolságok, szögek, 
háromszögek, négyszögek és sokszögek meghatározása. Tá
volságok arányossága. Hasonló, összeillő és szimmetrikus sok
szögek. Szerkesztések és sikdiszitményi rajzok. Kézikönyv : 
Zalányi János: Rajzoló geometria 111. r.

Tanította: Strompj László.

T e s tg v a k o rla t, m in t az 1. osztá lyban.

2*



20

Sóiéi*, mint az I. osztályban. Azonkívül gyakoroltattak 
a következő játékok: Huszáros. Kakasviadal. Hosszú méta. 
Várjáték. Körrúgó. Úsztató. Labdakergető.

Tanította: dr. G réb Gyula.

Snel*, mint az I. osztályban.

IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Strompf László.

hallásiem, heti 2 óra. A vallás lényege, alapja és több
félesége. A kér. vallás; a kér. vallástan s annak felosztása. 
A hittanban az apostoli hitvallás igazságainak fejtegetése. Az 
erkölcstanban az Isten, embertársaink és magunk iránti 
kötelességek. Tankönyv: Bereczky S .: Hit- és erkölcstan.

Tanította: Chugyik Pál.

31Tagyar nyelv, heti 4 óra. A stilus és stilisztika fogalma. 
Az irásmfl és alkotó részei. A stilus általános és különös 
tulajdonságai. Verstani alapelemek. Toldiból egyes részletek 
könyv nélkül. Kötelező olvasmányok tartalma. Polgári ügy
iratok szerkesztése. Kéthetenként egy Írásbeli dolgozat. Kézi 
könyv: Weszely Ödön : Stilisztika VI. k. Lehr—Arany Toldija.

Tanította : dr. Osváth Gedeon.

Catin nyelv, heti 6 óra. Az olvasmányok alapján az 
egyszerű és az összetett mondat tárgyalása. Á kötőszók, az 
igemódok és az idők használata. Elemzés. Frázisgyűjtés. A 
hexameter ismertetése. Julius Caesarból 1. Gallia Caesar 
idejében és II. A helvetiusokkal viselt háború c. részeket 
fordították le, helyenként a latin szöveget könyv nélkül is 
betanulták. Ovidius Nasóból : A világ négy korszaka c. 
részeket fordították le és könyv nélkül tanulták. Kéthetenként 
iskolai dolgozat. Kézi könyv: Roseth : Mondattan. U. a. Sze
melvények C. Julius Caesar, Commentarii de bello Gallico c. 
művéből. Csenged: Szemelvények Ovidiusból. Kempf—Csen
ged—Cserép: Stílusgyakorlatok.

Tanította : dr. Gréb Gyula.

JMémet nyelv, heti 3 óra. Az alaktan ismétlése és ki
egészítése. A főnévragozás alosztályai. Melléknévragozás és
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fokozás. Az ige kötőmódja. Az ige szenvedőalakja. Módbeli 
segédigék. Szóképzés. A mondat fajai. Fő- és mellékmonda
tok a szórendre való tekintettel. Beszédgyakorlatok és olvas
mányok : Der Bau des Hauses. Unsere Wohnung. Alle 
Menschen müssen arbeiten. Mut über Gut. Sparsam ist nicht 
geizig. Die drei Blicke. Kéthetenkint írásbeli dolgozat, fordí
tás magyarból németre. Kézikönyv: Schuster, Német nyelv
tan II.

Tanította : dr. Gréb Gyula

Történelem, heti 3 óra. Magyarország története a mo
hácsi vésztől napjainkig. Az egyes korszakok művelődési 
viszonyai. Magyarország politikai földrajza. Hazánk viszonya 
Horvát-Szlavonországhoz és Ausztriához. Kézikönyv; Szigethy 
Lajos: Magyarok története II. r.

Tanította: Bolla Lajos.

Természetrajz, heti 3 óra. Őszi növények leírása. A 
növény szervei. Chemiai alapismeretek. A növény belső 
szervezete, életjelenségei. A növények rendszertana. Közön
ségesebb tavaszi növények, fák, bokrok. Gazgasági növények. 
Rügygyiijtés, növénygyüjtés, terménygyüjtés. Mikroszkopikus 
megfigyelések. Kézikönyv : Szterényi : Növénytan.

Tanította: Bolla Lajos

Jllennyiségtan, heti 3 óra. Összevonás, összeadás és 
kivonás algebrai egész mennyiséggel. Közös osztó és közös 
többes. Alapműveletek törtszámokkal. Elsőfokú egy ismeret
lennel biró egyenletek és idevágó tárgyi föladatok. Kézikönyv: 
König: Algebra I. rész.

Tanította ; Strornpf László.

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

Tanította ; Strompf László

~ r l ‘ t.) mint a III. osztályban.

Snel?, m in t az I. osztályban.



III.

Iskolaszerek gyarapodása.
a) Tanári könyvtár.

1. Vétel utján:
Az élők világa. (A műveltség könyvtára 5 kötete.) 
Pintér Pál: Kémiai praktikum 
Marczali Henrik: Az 1790—91 országgyűlés 
Bourdeau János: A jelenkori gondolkozás mesterei 
Escott György: A mai Anglia. 111.
Schmidt József: Az itáliai nyelvcsalád helyzete az 

idegen nyelvek körében
Dr. Bernátsky Jenő: A hazai Asparagus-félék mono- 

graphiája
Ortvay Tivadar: Az ősember táplálkozása 
Lukiních Imre dr. — I. Rákóczy György és a lengyel 

királyság.
Ferdinándi Gejza — A rendi elemek a magyar al

kotmányban.
Karácsonyi János — Hogyan lett Szt. István koronája 

a magyar szent korona felsőrészévé ?
Ifj. dr. Entz Géza — A Tintinnidák szervezete.
Asbóth Oszkár — Szláv jövevény szavaink.
Földrajzi közlemények.
Váradi Antal — Szt. Margit asszony.
Földes Imre — A király arája.

„  „  — Dacos lelkek.
,, „  — A királyné.

Tliury Zoltán összes müvei.
Kolozsvári Aladár — Arany János.
Vécsey Tamás — Emlékbeszéd Hoffmann Pál felett. 
Lóczy Lajos — Emlékbeszéd Reclus Elisée felett.
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Ortvay Tivadar — Emlékbeszéd Wosinszky Mór felett. 
Kossuth Lajos — Összes munkái.
Dr. Ransburg Pál — A gyermeki elme.
Dr. Sarbó Artur — A beszéd, különös tekintettel a 

gyermekkorra.
Melich János — Révai Miklós nyelvtudománya.
Gejza Némethy — De Epodo Horatii Cataleptis 

Vergilii inserto.
Szentkláray Jenő — A szerb monostoregyházak történeti 

emlékei Délmagyarországon.
Hoitsy Pál — Az égi mozgások elméletének nehány 

fejezete.
Balogh Jenő — Emlékbeszéd Fayer László lev. 

tag felett.
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület névtára 1907.
Lion, Puritz — Tornagulák.
Maurer János — Torna szergyakorlatok 
Hajnal Márton — Az isztiméri német nyelvjárás hangtana. 
Dr. Kräuter Ferenc — A niczkyfalvai német nyelvjárás 

hangtana
Gombocz Endre — A Populus nem monographiája 
Schäfer Illés — A kalaznói német nyelvjárás hangtana 
Dr. Zolnai Jenő — Árpád vezér sírja 
Baumeister — Handbuch der Erziehungs- und Unter

richtslehre
Magyar nyelv 1. évf.
Szinnyei — Magyar i rók élete és müvei 1 évf. 
Egyetemes philológiai Közlöny „
Akadémiai értesítő „

„ almanach „
Magyar paedagogia „

„ vörös kereszt „
Archaeologiai értesítő „
Természettudományi közlöny „
Magyar chemiai folyóirat „
Földrajzi Közlemények „
Állattani „ „
Növénytani „ „
Evangélikus őrálló „

,, családi lap. „

2. Ajándék utján:
Az erdélyi nemzeti múzeum könyvtára feles számú 

könyveinek jegyzéke.



24

Hercules 1. évf.
Hivatalos Közlöny I. évf.
Néptanítók Lapja „
Gyámintézet 
Missziói Lapok
A középiskolai testgyakorlat tárgyában lefolyt szak

értekezlet jegyzőkönyve
A svéd tornarendszer paedagogiai alapgyakorlatai.

I
b) Ifjúsági könyvtár.

1. Vétel útján.
Ünnepi versek 
Talpra magyar
Dr. Németh A. — Alkalmi beszédek 
Koronczy Imre — Antliológia 
Szavalókönyv
Lenkei—Roboz — Felköszöntő 
Gaál Mózes — Szent László

„ „ -  II. Lajos
„ „ — II. József
„ „ — Deák Ferenc
„ „ — Bethlen Gábor
„ „ — Mária Terézia
„ „ — Petőfi Sándor élete
„ „ — Nagy Lajos
„ „ — Salamon
„ „ — Széchenyi István gr.
„ „ — Szent István
„ „ — Kálmán király
„ „ — Hűn utódok
„ „ — Anjou királyok kora

Áldor Imre — Dósa György 
„ „ — Kossuth Lajos

Jókai Mór — Árpád 
„ „ — Magyar nemzeti vértanuk

Brankovics György — Az 1848/49-iki szabadságharc 
Erdélyi Zoltán — Hunyadi János 
Jósika Miklós br. — Hunyadi Mátyás 
Dr. Lázár Gyula — Fiume 
Pálffy Albert — Attila
Sebestyén Gyula — Zrínyi Miklós, a szigetvári hős 
Áldor Imre — II. Endre 

„ „ — Életiskola, 2 kötet
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Aldor Imre — Magyar dalnok 
A budapesti Bethlen Gábor kör emlékkönyve 
Endrődi Sándor — A magyar költészet kincsesháza 
Mantegazza— Dr. Kerékgyártó — A munka öröme és 

dicsősége
Verne Gyula — Várkastély a Kárpátokban 
Gaál Mózes — Diák figurák 

„ „  — Hűséges mind a sírig
Verne Gyula — Tizenötéves kapitány 

„ „ — Világfölfordulás
Cervantes—Radó — Don Quijote 
Gaál Mózes — Kard és lant hőse 
Pálinkás B. — Egyetemes pályamutató 
Rákosi Viktor — Korhadt fakeresztek 
Rákosi Jenő — Kis Kelemen története 
Lampért Géza — Kis dárdás meg a nagy dárdás 
Tábori Róbert — Útirajzok 
Bródi Sándor — Egri diákok 
Gárdonyi Géza — Nagyapó tréfái, 5 kötet

„ „ — Minden tudó Gergely bácsi, 2 kötet
,, „  — Nevető könyv
,, „  — Tarka-barka történetek
„  „  — Bolond Istók
„  „  — Tihanyi Pista

Lampérth Géza — Három pápai diák balatoni útja, 2 kötet 
,, „  — Három pápai diák kalandjai a Ba

konyban
Sebők Zsigmond — Maczkó úr utazása, 3 kötet 

„  — Egér a kaszárnyában
„  ,, — Kossuth Lajos élete

Krúdy Gyula — Robinsonok a Kárpátokban
„  „  — Letűnt századok
„  „  — Utazás a Tiszán
„  „  — Hortobágyon

Murai Károly — Róka Pál furfangjai 
Tábori Róbert — Gábor Áron 

,, „  — Vidám történetek
„  ,, — Görbe hegyek országában

Egri Gyula — Jókai Mór élete 
Gaál Mózes — Bem apó 

,, „  — Balassa vitéz
Sas Ede — Vörösmarty Mihály 
„  „  Bihar ország
„  ,, Kurucok csillaga
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Sas Ede — Munkácsy Mihály élete 
,, „  Toldy költője
„  ,, Virágok költője

Bársony István — Jó az Isten 
Thury Zoltán — Mese egy kis házból 
Tóth Béla — Anekdoták 
Malonyai Dezső — Nílus országában 
Jókai Mór — Medvék országában 
Abonyi Árpád — Magyar fiuk Afrikában 
Móra Ferenc — Falun, városon 
Mikszáth Kálmán — Huszár a teknőben 
Herczeg Ferenc — Uj nevelő 
Evangélikus családi lapok legújabb évfolyama
Összesen 86 mű 95 kötetben 12P83 K értékben.

2. Ajándékozás u tján :

Wimmert Péter IV. oszt. tan. ajándéka — Az arany
keresők — Arany lapok a magyar történelemből — Rózsa és 
Aladár

Micsinay Ernő III. oszt. tan. ajándéka — Arany János 
kisebb költeményei

Szabó István I. oszt. tan. ajándéka — Egy falusi tanító 
naplója, Történetek az iskolából, Bergengóczia, Bem had
segéde cimü könyvek 12 korona 20 fillér értékben, 8 mű, 
8 kötetben.

Évi gyarapodás — 94 mii 103 kötetben, 134 03 korona 
értékben.

c) Földrajzi szertár.

170 drb sztereoszkópikus képet s hozzájuk két sztereosz- 
kopot vettünk.

d) Természetrajzi szertár.

Nm. báró Podmaniczky Géza v. b. t. t. ajándéka: 
1 drb. aranyfácán (Thaumalea picta)
1 ,, gatyásölyv (Árchibuteo lagopus)

e) Fizikai szertár.

Egy vetítővásznat vettünk a hozzávaló állvánnyal.
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f) Kémiai szertár.

1 drb. Hoffmann-féle vizbontó készülék állványon.
1 ,, háromgolyós biztonsági tölcsér.
1 ,, faállvány.
3 „  középvastagságu kaucsukdugó 2 lyukkal.
3 1
1 ,, dugófuró készlet.
1 ,, gömbölyű reszelő.
1 „  szitaszövet vörösrézből.
1 „  „  vasból.
1 ,, „  „  aszbeszt béléssel.
1 méter magnézium-szalag.

g) Geometriai szertár.

Több geometriai szer kijavítása mellett beszereztük a 
Hestermann-féle alakokat. (16 drb. szétszedhető mintát a 
sztereometria tanításához.)

h) Torna- és játékszerek gyarapodása.

1. Vétel:
30 drb. Tornászbot 

4 ,, Turullabda
6 „  Turul labdaverő
1 ,, Állvány a Turul labdajátékhoz
7 ,, Labdaütőfa
2 „  Nemzeti szinü zászló
1 „  Szalmazsák
2 „  Dobverő
1 „  Kürt, zsinórral.

2. Ajándék.
1 drb. Rugólabda, szivattyúval és füzőtüvel, Kochlács 

Lajos űr ajándéka.



IV .

Petőfi-kör.

Gimnáziumunk három éven át jeles tanítványá
nak, a magyar lyra legnagyobb dalnokának nevét 
viseli az a szerény kis kör, melyben tanulóink az 
egykori jeles diák emlékétől ihleteden nemes hevü
lettel igyekeznek fejleszteni fogékony lelkűk ébredező 
tehetségeit. S bár a kör tagjainak, a III. és IV. oszt. 
tanulóinak munkássága a szavaláson, szabadelőadá
son, otthon készített dolgozatok felolvasásán s mind
ezek bírálatán túl nem terjedhet, mindazonáltal e 
szerény keretű foglalkozás az önálló munka vágyát 
s érzetét élesztgeti az önmaga iránt még bizalmat
lan tanulóban, a nagy költő pedig, ki e falak közül 
kilépve kezdette meg tüneményes pályafutását s 
kinek alakja fényt vet e régi hajlékra s annak la
kóira, életével, költészetével s halálával honszerelemre 
tanítja meg.

A törekvés nem volt eredménytelen s megkapta 
az elismerést a végzett munka megnyugtató érzetén 
kívül jutalmakban is.

A Petőfi-körnek zárthelyi Írásbeli versenyre k i
tűzött 10 koronás díját Szabó István IV. o. t. nyerte 
el. Dr. Fazekas Oszkár budapesti ügyvéd úr 10 ko
ronás díját szintén zárthelyi Írásbeli vizsgálaton Bolla 
Lajos III. o. t. nyerte el.

Fazekas József űr 25 koronás adományából 15 
koronát Szeitlében Gusztáv IV. o. t., 10 koronát 
Bolla Lajos III. o. t., mint a legsikerültebb magyar 
dolgozatok írói érdemeltek ki.
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Tiz koronás jutalmat nyert szavalatáért Mezey 
János IV. o. t., öt-öt korona jutalmat nyert szintén 
szavalatáért Linkess Gusztáv, Csőváry Kálmán, W im 
mert Péter IV. o. t., szabadelőadásért öt-öt korona 
jutalmat érdemelt Szeitlében Gusztáv, Fischer Dezső 
IV. o. t. Micsinay Ernő III. o. t., szintén öt-öt ko
ronát Mezey János, mint szorgalmas könyvtáros, 
Fischer Tibor mint bíráló, Tisza Sándor, mint szor
galmas tag, Szuchovszky Gyula IV. o. t., mint tö
rekvő tag.

Dicséretet érdemelt mint a Petőfi-kör törekvő 
tagja, Kossuth József, Papp László, Ferenczy Miklós, 
Szelecsényi Sándor és Rolni Ádám.

Az évzáró ünnepély műsora a következő v o lt:
1. Kurucdalok. Előadja a gimn. énekkar.
2. Jelentés a Petőfi-kör munkásságáról. Tartja Szeitlében 

Gusztáv IV. o. t., a kör jegyzője.
3. Csengey Gusztáv: A vén ivó. Szavalja Linkess 

Gusztáv IV. o. t.
4. Pályanyertes dolgozatát (Milyen ember akarok én 

lenni?) felolvassa Bolla Lajos III. o. t.
5. Olasz népdal. Előadja a gimn. énekkar.
6. Petőfi Sándor: Csokonai. Előadja Csőváry Kálmán 

IV. o. t.
7. Szabadelőadást tart Fischer Tibor IV. o. t. és Micsi

nay Ernő III. o. t.
8. Petőfi Sándor: Szeget szeggel. Előadja Wimmerth 

Péter IV. o. t.
9. Pályanyertes dolgozatát (Petőfi diákkora Aszódon) 

felolvassa Szabó István IV. o. t,
10. Ábrányi E m il: Erős hit. Szavalja Bolla Lajos III. 

oszt. tan.
11. Magyar népdalok. Előadja a gimn. énekkar.
12. Váradi Antal: Akácvirágok. Szavalja Mezey János 

IV. o. t.
13. Igazgató beszéde s a jutalmak kiosztása.
14. Szózat. Előadja a gimn. énekkar.



V .

Ösztöndíjak és jutalmak.

1. A Csernyánszky-féle 40 koronás ösztöndíjra 
a tanári testület Szeitlében Gusztáv IV. oszt. tanulót 
ajánlja. Ezen ösztöndíj végleges odaítélése a pest
megyei ág. h. ev. esperességi közgyűlést illeti.

2. A Petőfi-féle ösztöndíjból Földiák László
II. oszt. tan. 20 koronát, Tóth Miklós János II. oszt. 
tan. 10 koronát kap.

3. APetőfi-Podmaniczky-alap kamataiból Hamza 
János 11. oszt tan. 40 koronát, Wiinmerth Péter IV. 
oszt. tan. 20 koronát, Galbos István II. oszt. tan. 
10 koronát kap.

4. A Masznyik-féle ösztöndíjból Jónás Márton
III. oszt. tan. 20 koronát kap.

5. A Földváry-féle ösztöndíjból Jónás Márton 
111. oszt. tan. 10 koronát kap.

6. Az aszódvidéki tanítói kar ösztöndij-alap 
kamatait az idén a tőkéhez csatoltuk.

7. A Deutsch-féle ösztöndíjból Fischer Ferenc
I. oszt. tan. 20 koronát kap.

8. A Kossuth-féle ösztöndíjalap kamatait az 
idén a tőkéhez csatoltuk.

9. A bányai ág. h. ev. egyházkertileti ösztön
díjból Szabó István és Kriskó Mihály I. oszt. tan. 
40— 40 koronát, Bolla Lajos 111. oszt. tan. 40 ko
ronát, Haraszthy Mihály II. oszt. tan. 30 koronát, 
Papp László III. oszt. tan. 30 koronát, Micsinay
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Ernő 111. oszt. tan. 20 koronát, Ferentzy Miklós 
III. oszt. tan. 20 koronát kapnak.

10 A Petőfi-kör jutalomdijait a IV. szakaszban 
ismertetjük.

11. M int ügyes és törekvő tornászok torna- 
jutalomban részesültek a következők:

Linkes Gusztáv IV. oszt. tanuló 4 kor.
Fischer T ibor IV. oszt. tanuló 3 kor.
Rédei Lajos II. oszt. tanuló 3 kor.
Szabó István IV. oszt. tanuló 1 kor.
Boldis Pál III. oszt. tanuló 1 kor.
Hermann Rezső III. oszt. tanuló 1 kor.
Jarács Sándor II. oszt. tanuló 1 kor.
Rótt Ferenc II. oszt. tanuló 1 kor.
Fischer Dezső II. oszt. tanuló 1 kor.
Vregyik Gusztáv I. oszt. tanuló 1 kor.
Fischer Ferenc I. oszt. tanuló 1 kor.
12. Tandijelengedés kedvezményében 16 tanuló 

részesült. Ezek közül 10 protestáns vallásu tanuló 
elengedett tandija 380 koronát, 6 más vallásu tanuló 
elengedett tandija pedig 180 koronát tett ki.



Ifjúsági gyámintézet.

VI.

A szept. 12-én tartott ülés alkalmából osztály
pénztárosokká megválasztattak : Szabó István (I. o), 
Rédey Lajos (II. o.), Bolla Lajos (III. o.), és Mezey 
János (IV. o.), tanulók.

A gyámintézetnek év elején 45 tagja volt. Év
közben kilépett két és belépett egy tag, év végén a 
tagok száma 44 volt. Örvendetes tényként említjük, 
hogy a nem prot. tanulók is támogatták az ifjúsági 
egyesületet céljai elérésében.

Ez évben a gyámintézet a tagdíjakon kívül 
annyiban szaporította bevételi jövedelmét, amennyi
ben a prot. növendékek egyházi énekkara a teme
téseken való szereplésének jövedelmét s az igazgató
ság pedig a büntetéspénzekből begyült összeget biz
tosította a gyámintézet számára.

Sárkány László, gimn. biz. tag úr 1586 koro
nával járult a gyámintézet ez évi jövedelméhez. 
Nagylelkű adományáért fogadja a gyámintézet hálás 
köszönetét.

Beszámoló ülését a gyámintézet junius 27-én 
tartotta. Számadása a következő:



33

Bevétel Korona
1. 1906— 1907. évi készlet . . . . . 4905
2. Sárkány L. biz. tag. adománya . . . 15-86
3. Büntetés-pénzből................................ . 300
4. Egyházi é n e k k a rtó l........................... . 20-00
5. I. o. gyűjtése a folyó évben . . . 8-20
6. II. „ „ „ » . 9-90
7 IIIf  .  i n .  „  „  „  v  .  . . 14-64
8 IV‘ v * n  v  n  v  • . 10-00

összes bevétel kor. 13065

Kiadás Korona
1. 1906—07. évi pénzkészlet kamat nélkül 4905
2. Esp. gyámintézetnek küldetett . . . 20'40
3. Segély Szelecsényi III. o. tanulónak . 20-00
4. Alumneumi díjrészlet Vregyik I. o. ta

nulónak (Segélyként)..........................2000
5. T ő k é s í t te t ik ............................................... 2120

összes kiadás kor. 130 65

Tanulókkal, illetve tagokkal szemben fennálló 
követelése kitesz : 4'90 koronát.

3



VII.

Alumneum.

Az 1907— 1908. iskolai évben alumneumunkba 
29 tanulót vettünk föl felekezeti kiilömbség nélkül. 
Ezek közül ebédre és vacsorára 21 járt, évközben 
belépett 2 és kilépett 2 ; csak ebédre 8 és ezek 
közül belépett 2 és kilépett 1. A növendékek napon
ként két tál ételből (húsleves és főzelék főtthússal) 
álló ebédet és egy tál ételből (főzelék) álló vacsorát 
kaptak. Az évi díj ebédért és vacsoráért 88 korona, 
havi díj csak ebédért 5 korona 20 fillér.

Az alumneum számára adakozás útján befolyt:
1. Pénzben, supplicatióból: 582 kor. 58 fill., 

Szibert Gusztáv úr pedig 6 koronát adományozott.
2. Terményekben: Laczkovics Jenő úr 2 zsák 

kenyérlisztet, 19 kg. lisztet, 30 i. babot, zöldséget 
és hagymát; Lacziák János úr 1 zsák burgonyát és 
Koncz István úr 1 kocsi fát adományoztak.

Fogadják a nemeslelkü adományozók hálás 
köszönetünket!
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Adományok.

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

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

5 drb. takarékp.-tári részvény évi 
o s z ta lé k a .....................................

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

5. A pestmegyei ág. h. ev. esperesség
évenkénti adom ánya.....................

6. Aszódi Takarékpénztár . . . .
7. Aszódi Hitelbank és Takarékp.-tár

Összesen 11274 kor.

10000 kor. 
450 „

160

64

200
200
200

3*



IX.

A tanulók névsora
a vallás és születési helv? feltüntetésével.

I. OSZTÁLY.

Benke Mihály róni. kath. Túra 
Coriáry Gusztáv ág. h. ev. Sopron 
Dögéi Ede ev. ref. Aszód 
Feischmidt József ismétlő, róni. kath. Budapest 

5 Ferencz Ernő ág. h. ev. Mende 
Fischer Ferenc izr. Aszód 
Fleischmann Zoltán izr. Aszód 
Hacker Miklós izr. Aszód 
Holly István róni. kath. Aszód 

10 Katona Frigyes róni. kath. Bag 
Koncz Lajos róni. kath. Nógrádkálló 
Kottász Béla ág. h. ev. Bénye 
Kriskó Mihály ág. h. ev. Mende 
Lacziák Béla ág. h. ev. Polichno 

15 Némedi Árpád ág. h. ev. Aszód 
Paksy Béla ág. h. ev. Felsőtúr 
Pászthy István róni. kath. Pásztó 
Révész Sándor róni. kath. Túra 
Rosenfeld Árpád izr. Veresegyháza 

20 Soltész Lajos róm. kath. Nátafalva 
Szabó István ev. ref. Arad 
Tóth Miklós Mihály róm. kath. Túra 
Turányi János ág. h. ev. Aszód 
Ujváry László ág. h. ev. Apatelek
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Valent Géza ág. h. ev. Tótaradác 
26 Vregyik Gusztáv ág. h. ev. Alsószkálnok

Kimaradtak:

Grósz János izr. Nagyiván 
Hanitz Károly róm. katli. Budapest 
Hubert Béla róni. kath. Tólgyörk 

30 Kis Pál ág. h. ev. Aszód 
László Lajos róm. kath.
Szalay Árpád róm. kath. Veresegyház 
Szczepanowsky Ferenc ismétlő, róm. kath. Budapest

Összesen : 33
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II. OSZTÁLY.

Cservenák Miklós ismétlő, ág. li. ev. Szirák 
Fischer Dezső izr. Gödöllő 
Földiák László izr. Gödöllő 
Galbos István róni. katli. Váckisujfalu 

5 Gergely Károly izr. Aszód 
Hamza János ev. ref. Bia 
Haraszty Mihály ág. h. ev. Aszód 
Haulits László róni. kath. Budapest 
Hornyánszky Elemér ág. h. ev. Rád 

10 Jarács Sándor ág. h. ev. Szirák 
Katona József róni. kath. Bag 
Láng József izr. Budapest 
Lövi László izr. Aszód 
Makovinszky Károly róni. kath. Bikács 

15 Márkus László ismétlő, izr. Aszód 
Paraszkay István ág. h. ev. Aszód 
Pecze József róni. kath. Hatvan 
Püspök László róni. kath. Gödöllő 
Rédey Lajos ev. ref. Bia 

20 Rótt Ferenc lóm. kath. Ujhartyán
Smazsinka Zoltán ismétlő, róni. kath. Jászfényszaru 
Strba Lajos ág. h. ev. Modorkirályfa 
Sugár Andor izr. Zsámbok 
Szczepanowsky Zsigmond róni. kath. Budapest 

25 Székely Lóránd ág. h. ev. Iklad 
Székely Miklós izr. Kartal 
Tóth Miklós János róni. kath. Túra 
Valent Márton ág. h. ev. Aszód 
Wallovitch Ferenc róni. kath. Kaposvár 

30 Weiner Béla izr. Aszód
Összesen 30.
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III. OSZTÁLY.

Boldis Pál ág. h. ev. Aszód 
Bolla Lajos ev. ref. Hajdúnánás 
Boros Sándor róm. kath. Aszód 
Ferentzy Miklós ág.'h. ev. Bábolna 

5 Hanófer Pál izr. Tura 
Hermann Géza izr. Aszód 
Hermann Rudolf izr. Aszód 
Jankó Gyula róm. katli. Aszód 
Jónás István ág. h. ev. Kislibercse 

10 Jónás Márton ág. h. ev. Kislibercse 
Kossuth József ág. h. ev. Erdőkürt 
Latzkovich László róm. kath. Szentlőrinckáta 
Micsinay Ernő ág. h. ev. Rákoskeresztúr 
Mitnyákovics László róm. kath. Vámosgyörk 

15 Papp László ev. ref. Pécel
Pongrácz Sándor ág. h. ev. Szécsétiy 
Rausz Gyula ág. h. ev Aszód 
Soltész Pál rom. kath. Nátafalva 
Szezepanowsky Gusztáv ismétlő róm. kath. Budapest 

20 Szelecsényi Sándor ág. h. ev. Aszód 
Tallián Ferenc róni. kath. Dómony 
Valla Lajos róm. kath. Aszód

Magántanuló:

Almási Károly ismétlő, izr. Tóalmás 

Kimaradtak:

Hídvégi Péter róm. kath. Csécse 
25 Jenes Zoltán ág. h. ev. Ecseg

Összesen : 25.



40

IV. OSZTÁLY.

Csővári Kálmán ág. h. ev. Turicska 
Dóra Ernő róni. kath. Lőrinci 
Feischmidt Zoltán róm. kath. Kolozsvár 
Ferentzy Lajos ág. h. ev. Bábolna 

5 Fischer Tibor izr. Pásztó 
Grünvald Iván ág. h. ev. Paks 
Hartyánszky Kálmán róm. kath. Nagykőrös 
Karpelesz Dezső izr. Túra 
Korodiny Lajos róm. kath. Szanda 

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

15 Szabó István róm. kath. Szabadka
Szczepanowsky Pál róm. kath. Budapest 
Szeitlében Gusztáv ág. h. ev. Dunaegyháza 
Szilárd Gyula ág. h. ev. Domony 
Szuchovszky Gyula ág. h. ev. Káva 

20 Tisza Sándor ev. ref. Nyirbakta 
Virághalmy Géza róm. kath. Aszód 
Virághalmy Olivér róm. kath. Aszód 
Wimmert Péter róm. kath. Aszód.

Magántanuló:
Kovács Sándor ismétlő, izr. Tóalmás.

Kim aradt:
Bocsor Lajos ev. ref. Bia

Összesen: 25

Az intézetből távozó tanulóink pályaválasztása
Gimnáziumban tovább tanul 11 
Katonai iskolába megy 2
Gazdasági iskolába megy 2
Tanítóképzőbe „ 1
Ipariskolába „ 1
A vasúthoz „ 1
A postához „ 1
Kereskedőnek „ 3
Iparosnak „  2

Összesen : 24



Statisztikai kimutatás az 1907— 1908. tanév végén.

X .

Az g

A t a n u l ó k 1. 11. III. IV.
35
NJ
(fi Cfi

osztályban o

felvétetett — 33 30 25 25 113
vizsgálatot tett — — 26 30 23 24 103

s nyilvános — — — 26 30 22 23 101
'<XiN magán — — 1 1 2

haladó 25 27 21 23 96
ismétlő —  —  — 1 3 2 1 7

ágost. hitv. evang. — 11 8 9 8 36
<fi evang. reform. —  — 2 2 2 1 7

róm. kath. 9 11 8 12 40
> izraelita —  —  — 4 9 4 3 20

<V

<u magyar — — — 22 28 22 23 95
c tót —  —  — 4 1 1 — 6
CT3>>Cco

német—  —  —  — — 1 — 1 2

0)
aju. magyar — — — 20 25 17 20 82
B magyar-tót 6 3 4 2 15
’> magyar-német — — — 1 2 2 5
<U
c

magyar-német-tót — 1 1
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A t a n u l ó k 1.

A

11.

z

111. IV.

Ö
ss

ze
se

n

osztályban
sO
o nagybirtokos és bérlő — — — —

i— kisbirtokos és bérlő — 4 5 3 2 14CD alkalmazott— — — 1 2 1 1 5
OS *0

‘CS
— C/3o nagyiparos — — — —

u. kisiparos — — — 5 8 6 6 25

U i

3 alkalmazott— — —

'd
W>

cn‘d> . Q  

■•§1 nagykereskedő — — _ _ _
O <u ̂

03 kiskereskedő — — 3 5 3 — 11
Q. £53 alkalmazott— — —

<D oC Dtfl állami vagy hatósági — 2 1 1 2 6
QJ 'n

—

magán vagy társulati —
~

6 5 11

N
V) katona — — — — 1 1 2

más értelmiségit — — — 5 4 1 5 15
személyes szolgálatból élő 3 2 1 1 7
magánzó és nyugdíjas — — 2 3 1 1 7

10 éves — — — — 2 _ _ _ 2
CTS 11 10 6 — — 16
u 12 8 12 3 — 23

13 4 4 8 2 18
- 14 2 6 8 11 27
O ) 15 — 2 4 9 15

‘ 0 > 16 2 2
több „  —  —  —  —

(U
W J helybeli —  —  —  — 12 12 13 7 44
w

* o megyebeli —  —  —  — 10 10 8 11 39
más megyebeli —  —  — 4 8 2 6 20
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Az

A t a n u l ó k 1. II. III. IV.
ifi <1> N cfi

osztályban o

könnyű betegségi eset — 39 89 56 45 229
cn o Ö O. súlyos „ „ — 3 — 1 5 9
•8 » járványos „ „ — 1 5 _ 3 9
0> meghalt — — — —

*<v
'S jó _ _ _ _ _ 9 24 20 17 70
<u. </> szabályszerű — — — 17 6 2 6 31
> kevésbé szabályszerű — — — — — —
CT3 rossz — — — — — — — —
B

•5
’S
C/3 igazgatói megrovás 1 _ 2 1 4

tanárkari „ 1 1 2 2 6
B eltanácsolás — — — — 1 — — 1<D>>Öfi0)

kizárás — — — —

t/2
igazolt — -  — — 494 499 412 636 2041

i23
E

nem igazolt — — — 4 1 5 — 10

O) minden tantárgyból jeles 1 3 3 3 10
c<U ,, ,, jó 2 4 3 1 10
1 » » elégs. 9 15 6 11 41
<u egy tantárgyból elégtelen 4 4 4 4 16
£ két 1 2 4 3 10
3Cn3 több 9 2 3 2 16

* Ezen rovatban a magántanulók nem szerepelnek



XI.

Kézikönyvek az 1908-09. iskolai évre.

I. osztály.

Bereczky Sándor: Bibliaismertetés 
Balogh Péter: Magyar nyelvtan I. oszt. számára 
Balogh Péter: Olvasókönyv I. oszt. számára 
Pirchala Imre: Latin nyelvtan. Kilencedik kiadás 
Pirchala Imre: Latin olvasó- és gyakorlókönyv a gimn.

I. és II. oszt. számára 
Varga O ttó: Földrajz 
Lange—Cherven: Atlasz 
Szterényi: Kis természetrajz 
Lévay Ede: Számtan I. r.
Zalányi János: Rajzoló geometria I. r.
Vajda Pál: Szépirási minták

II. osztály.

Bereczky Sándor: B ib lia i ismertetés 
Balogh Péter: Magyar nyelvtan II. r.
Balogh Péter: Magyar Olvasókönyv II. r. 
Pirchala: Latin nyelvtan. Kilencedik kiadás. 
Pirchala: Latin olvasó- és gyakorlókönyv 
Varga Ottó: Földrajz II. r.
Lange—Cherven : Atlasz 
Szterényi: Természetrajz II. r.
Lévay Ede: Számtan II. r.
Zalányi János: Rajzoló stereometria 
Vajda Pál: Szépirási minták
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111. osztály.

Bereczky Sándor: Hit- és erkölcstan 
Balogh P .: Magyar nyelvtan III. oszt. számára 
Balogh P .: Magyar olvasókönyv III. oszt. számára 
Pirchala: Latin nyelvtan. Kilencedik kiadás 
Pirchala: Latin olvasókönyv I. és II. k.
Schuszter Alfréd: Német nyelvtan és olvasókönyv I. r. 
Szigethy: Magyarország története I. r.
Varga Ottó: Földrajz II. r.
Balog M ór: Fizikai földrajz
Helmár Ágost: Két térkép a magyar történelemhez 
Lévai E .; Számtan III. r.
Zalányi J .: Rajzoló geometria IV. r.
Kelemen: Magyar és német zsebszótár
Schmidt I . : Latin-magyar és magyar-latin zsebszótár

IU. osztály.

Bereczky Sándor: Hit- és erkölcstan 
Weszely Ödön : Stilisztika. Hatodik kiadás 
Lehr Albert: Arany Toldija 
Pirchala: Latin nyelvtan. Kilencedik kiadás.
Pirchala: Latin olvasókönyv I. és II. k.
Schuszter Alfréd: Német nyelvtan és olvasókönyv II. r. 
Szigethy: Magyarország története II. r.
Szterényi: Növénytan 
K ön ig : Algebra
Zalányi J .: Rajzoló geometria IV. r.
Helmár Ágost: Két térkép a magyar történelemhez
Kelemen : Magyar és német zsebszótár
Schmidt J .: Latin-magyar és magyar-latin zsebszótár



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 szeptemberi—6-igjelent
kezhetnek. Szeptember 7-én tartjuk az évnyitó ünnepélyt 
s ugyanakkor megkezdődnek a rendes előadások is.

2. A gimnázium I-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 fjzetnek.

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

4. Felvételre a tanuló szülei, gyámja vagy ezeknek 
megbízottjai kíséretében tartozik az igazgatóságnál 
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 dijat 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. A dijakat az igazgatóságnál kell lefizetni. A hely
beli protestáns tanulók tandija egész évre 40 korona, vidéki 
protestánsok 48 koronát fizetnek, más vallásfelekezetüek pedig 
60 koronát.



47

6. Az alumneumi dij egész évre 88 korona, mely ősz- 
szeget negyedévi részletekben előre kell az alumneumi ephorus- 
nál 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 főhatóság (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 tárgyanként 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. 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 éritekében forduljanak először 
az igazgatósághoz, a ki szívesen szolgál minden tekintetben 
felvilágosítással.

Az igazgatóság.

* A főtisztelendő és méltóságos Scholtz Gusztáv bányai ág. h. ev. 
egyházkerületi püspök úrhoz intézett folyamodásokat az évvégi bizonyít
vánnyal együtt legkésőbb julius 5 -ig  kell az igazgatósághoz benyújtani.








