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Adatok intézetünk 1908—1909. évi 
történetéhez.

Intézetünk vezetésében a múlt év végeztével két 
változás történt. Azon tisztségek mandátuma, melyek 
időnkint új választás alá esnek, ugyanis ez évvel lejárt. 
Megújítás alá esett a gimnáziumi bizottság. Az egy
házi közgyűlés a volt bizottságot részint újraválasztotta, 
részint új tagokkal egészítette ki. Éppen igy lejárván 
az igazgatói ciklus utolsó éve, a gimnázium fentartó 
testületé, a tanári kar véleményének meghallgatásával, 
az igazgatói tisztet uj egyénre ruházta át. Egyben a 
volt igazgató érdemeit jegyzőkönyvileg méltatta, ki
emelve azt a gondos munkásságot, mellyel tisztét két 
cikluson át kiváló eredményekkel látta el s kiemelve, 
hogy protestáns iskoláinkban a vezetésben való vál
tozásokat nem is hozzák dologi vagy személyi tekin
tetek, hanem ama magas erkölcsi indokok, melyek 
a protestantizmus szelleméből folynak s melyek a 
protestantizmus ilyetén való intézményeit alkották.

í *
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Az augusztus 31-én megtartott pótló- és javító- 
vizsgálatokon a tanári kar a következő eredményeket 
állapította meg.

Javítottak az I. osztályban: Némedy Árpád la
tinból, Soltész Lajos latinból, Újvári László latinból.

II. osztályban Paraszkay István latinból, Székely 
Lóránt a latinból.

III. osztályban Boldis Pál a latinból, Hanófer 
Pál a magyarból, Soltész Pál a latinból.

IV. osztályban Csővári Kálmán a latinból, Dora 
Ernő a latinból, Karpelesz Dezső a rajzoló geome
triából, Kovács Sándor a magyarból.

A bányai ág. h. ev. egyházkerületi püspök úr 
engedélyével javítottak:

I. osztályban Dögéi Ede a latinból és föld
rajzból.

II. osztályban Sírba Lajos magyarból és latinból, 
Szczepanovszky Zsigmond magyarból és latinból.

III. osztályban Jankó Béla magyarból és latinból, 
Laczkovich László németből és számtanból, Szcze
panovszky Gusztáv magyarból és latinból, Tallian 
Ferenc latinból és németből.

IV. osztályban Korodiny Lajos latinból és né
metből, Szilárd Gyula latinból és németből.

Pótlóvizsgálatot tett a IV. osztály összes tan
tárgyaiból Bocsor Lajos.

A tanulók beírása szeptember 1— 6-ig tartott. 
Tanulóink részint a helybenlakó szülőktől, vagy fo
gadott szállásaikról, részint pedig a közeli falvakban 
lakó szülőktől jártak iskolába. Ez utóbbiak számára 
napközi otthon állott rendelkezésre, hol az előadási 
órák után tartózkodtak, a következő napra szóló mun
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kájukat végezték. A napközi otthon tagjai havonkint 
60 fillér dijat fizettek. Ezért a csekély díjért kellőleg 
berendezett, naponkint tisztított és télen fütött helyiség 
állt rendelkezésökre.

Az ünnepies évnyitást szeptember 7-én tartottuk 
meg. Ennek prograninija a következő volt: Templomi 
évnyitó istentisztelet, majd a gimnázium nagy termében 
az igazgató alkalmi ünnepi beszéde, — törvény
olvasás.

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.

Nagy gondot fordítottunk tanulóink vallásos és 
erkölcsös nevelésére. Protestáns ifjaink a hidegebb 
időszak kivételével mindenkor testületileg, tanári fel
ügyelet mellett jelentek meg a templomi magyar 
istentiszteleteken. A reformáció emlékünnepét a hely
beli többi tanintézet protestáns növendékeivel együtt, 
külön istentisztelettel ültük meg. Az egyház által ren
dezett protestáns estéken protestáns ifjaink tanáraik 
vezetése mellett testületileg jelentek meg. A vallás
órákat a szokásos előadástnyitó imákon kivül egyházi 
ének éneklésével vezették be, az énekórákon pedig 
az egyházi énekeket két szólamban tanulták. Szent- 
háromság vasárnapján az intézet testületileg részt 
vett az úrvacsorában. Ugyanekkor konfirmálkoztak 
Pongrácz Sándor IV., Jenes Zoltán 111., Kompan Ká
roly I., Coriary Gusztáv I., Novák Kálmán I. oszt. 
tanulók.
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Megfelelő figyelemmel gondoskodtunk arról is, 
hogy más vallású növendékeink szintén eleget te
gyenek vallásukszabta kötelességeiknek.

Tanulóink egészségi állapota az egész év fo
lyamán elég kedvező volt. A tavaszi időszakban 
ugyan többféle járványos betegség lépett föl közsé
günkben és a vidéken, tanulóink közül is megkapta 
egyik-másik a bajt, de a betegség minden egyes 
esetben enyhe lefolyású volt. Dr. Gál Adolf iskola
orvosunk gyakran meglátogatta intézetünket, meg
vizsgálta tanulóinkat s minden egészségügyi intéz
kedésünkben nagy készséggel adott tanácsot. A 
korcsolyázást, fürdést, úszást ifjaink a megfelelő 
időkben nagy kedvvel és kellő felvigyázással gya
korolták.

A tanári testület első gondos feladatai közé vette, 
hogy az iskola naponkinti munkája lelkes végzése 
mellett, azon nagy kérdéseket is, melyek hazánk pe
dagógiai világát ez idő szerint foglalkoztatják, meg
oldásukhoz közelebb juttatni segítse. E kérdések 
egyike a szülői — szállásadói ház és iskola közötti 
viszony rendezése. Az iskola és szülői ház ez idő 
szerinti káros, egymást akadályozó viszonya végleges 
szanálást csak a dolgok egy teljesen új, az eddigiekkel 
ha nem is ellenkező, de tőlük gyökeresen elütő fo
galmazásban nyerhet. Azonban vannak a tanulói 
életnek oly jelenségei, melyek az iskola és családi 
ház hacsak ideig-óráig tartó kölcsönös, bárcsak látszó
lagos egyetértése nélkül, jó megoldáshoz semmikép 
sem vezetnek. E jelenségek a jó modort, a nevelt- 
séget, a lelkiismeretes kötelességtudást illetik.
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A tanuló nevelését a legapróbb részletekig ki
dolgozva vinni keresztül a családi ház dolga. Az 
iskola az ő általánosságaival itt csak irányíthat, csak 
ellenőrizhet. És vannak dolgok, melyek az ifjúra és 
szülőre végzetes jelentőségűek s melyek elintézését 
egyáltalában meg se próbálja senki. Mert nehezek, 
a szülői ház az iskolától várja; s mert hosszú 
időt, — a gyermek csecsemőkorától való megala
pozást igénylők, az iskola a szülői háztól követeli 
meg. És innen fejlődött ki ama ősi antagonizmus, 
mely az iskola és szülői ház között van, melynél 
fogva a kettő egymásra szükségképen rátámaszkodik, 
de egymásban természetszerű ellenségét, — munkái, 
sikerei állandó akadályozóját látja. E bajon volnának 
hívatva segíteni a szülői konferenciák. Csakhogy ezek 
nem őszinték. Ama szülők, kik szerencsés körül
mények folytán, mint tehetséges, szorgalmas gyerek 
stb. kedvező helyzetben vannak, bókolnak az isko
lának; akik pedig nincsenek e helyzetben, mentegetik 
a gyerek hibáját, iparkodnak félrevezetni az iskola 
látását, ítéletét. Részint tudatosan, részint ösztönsze- 
rüleg, nehogy gyermekük hibáját, a családi titkot 
elárulva, az annyira rettegett bizonyítványt még kéte
sebbé tegyék.

E hibák elkerülésére s az eredmények biztosí
tására tanártestületünk, —  Osváth tanár úr fogalma
zásában, — egy szabályzatot adott ki, mely szabály
zatot a gimn. fentartó testületé az érdekeltekre nézve 
kötelezőleg szankcionált. E szabályzatot minden egyes 
szállásadó, s minden egyes szülő, kinek a gyermeke 
közvetlen a szülői háztól jár az iskolába, megkapott. 
És gondosan áttanulmányozott. Részint önkényt, ré
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szint felhívás után. És az igazgató és a tanári testület 
tagjai, mondhatni, naponkinti szállásvizsgálatot tar
tottak és a szabályzatban lefektetett elveket a szü
lőkkel és szállásadókkal széleskörű megbeszélés tár
gyaivá tették. Ezen ad hominem való argumentálás 
közben az intelligens szülők és szállásadók mintegy 
örömmel, lelkesedéssel emelkedtek a nevelésről szóló 
eszmék és gondolatok magasabb körébe; —  a ke
vésbé intelligensebbek a szabályzat szigorú szankciói 
folytán szintén a nemesebb felfogás felé hajolni kény
szerültek. S maga az ifjúság egy emelkedettebb 
szellem légkörébe jutva, erre kényszerítve —  sőt 
önkényt is ideálisabb gondolkozásává vált.

A tanári kar e munkája nagy volt, de lelkese
déssel s napról-napra a jó eredményeket látva, vég
telen jóleső érzéssel tette. S így elérte azt, hogy 
diákságunk lakásait a tanári kar otthoni nevelésének 
közvetlen részeseivé s mintegy szétszórtan levő in- 
ternátus jellegűvé tette.

Ama szabályzat, mely e látogatások gondola
tainak vezérfonala lett, a következő:
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A t a n u l ó k  házi é l e t é n e k  fegye lmi  
szabá lyza ta .

Az aszódi ág. h. ev. gimnázium tanári kara 
tanulói lelki-testi javát féltő gondos szerete- 
tének szigorával fordul a szülékhez és szállás
adókhoz egyfelől azért, hogy őket a tanulók 
házi életének megkövetelt rendjéről tájékoztassa; 
másfelől azért, hogy a tanulók egészségi s er
kölcsi érdekét célzó intézkedéseinek a szüléktől 
és szállásadóktól jogosan elvárt, lelkiismeretes 
végrehajtását biztosítsa.

E szabályzat törvényei a következők:
1. A tanuló a tanulásra kijelölt időt komoly 

munkában töltse el. Az iskola tanító és nevelő 
munkája csak úgy lehet eredményes, ha azt az 
otthon munkája egészíti ki. Ebből az igazságból 
következik, hogy a tanuló nemcsak az isko
lában, de otthonában is tanuló legyen. A gim
názium tanterve szerint a torna és játék gyakorlása 
minden tanulóra nézve kötelező; s mivel igy
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a gimnázium a testi nevelésen kivül a kedély 
felüditéséről is kellőképen gondoskodik, az ott
hon töltött időnek nem a szórakozás, hanem a 
komoly munka idejének kell lennie. Azért fontos, 
hogy a háziak is tanulónak tekintsék a tanulót 
s ne bízzák meg a házi teendők körébe eső, 
hozzá nem illő foglalkoztatással; a munkára 
szánt időt ne rabolják el tőle s gondolják meg 
jól, hogy az időelvonással, a hozzá nem méltó 
foglalkoztatással a tanuló tudásának s talán er
kölcsének tőkéjét veszélyeztetik. E tiltó kivána
lom mai összeegyeztethető az a törekvés, mely 
szerint a szülék a tanulót napi kötelességének 
teljesítése után valamely hasznos gyakorlati 
tevékenységre óhajtják oktatni, mert kétséget ki
zárólag feltételezhető, hogy e gyakorlati foglal
koztatás szintén a tanítás érdekét szolgálja s 
nem esik a tanuló kötelességteljesitésének rová
sára. A szállásadók részéről azonban a tanulóval 
szemben semminemű foglalkoztatásnak helye 
nincs.

2. A tanulónak meghatározott munkarendet 
kell készitnie és követnie. A tanulmányi ered
mény a tanuló szorgalmán kívül az időnek okos 
beosztásától s a kialakult munkarend pontos 
betartásától függ, mely körülményekre, valamint 
az étkezés meghatározott idejének következetes 
megtartására a háziaknak szigorú tekintettel kell 
lenniök. A lefekvés 9 óránál korábban s 10 
óránál későbben nem történhetik; a felkelés,
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öltözködés, mosakodás ideje 6 és V27 óra közé 
esik. A jelzett időpontok következetes betartását, 
mint a rendszeretetre nevelés egyik eszközét, 
itt különösen hangsúlyozzuk.

3. A tanuló köteles a gimnáziumi órarendet 
a háziak előtt is bemutatni és nyilvántartani. A 
gimnáziumi órarendet nemcsak azért kell ismer
niük a háziaknak, hogy tanulóik munkáját az 
ott jelzett tárgyakból megköveteljék, hanem azért 
is, mert az biztos tájékoztatóul szolgál a tanuló 
elfoglaltságára nézve s igy a haszontalan idő
töltésnek vagy elmaradozásnak elejét vehetik 
s általában véve a tanulót ellenőrizhetik.

4. A tanuló a meghatározott időben pon
tosan menjen iskolába s térjen vissza otthonába. 
Hazulról a tanóra előtt 15 perccel iskolába kell 
indulnia s óra után 15 perccel otthon kell 
lennie; otthonát a tanuló a tanári kar engedélye 
nélkül el nem hagyhatja; mulatságokon, lát
ványosságokon, hangversenyeken, színielőadáso- 
kou a szülő vagy szállásadó kíséretében is csak 
a tanári kar engedelmével vehet részt.

5. A tanulók társaikat csak komoly okból 
és rövid időre látogathatják. Mivel a tanulók az 
iskolai óraközökben elegendő időt nyernek arra 
nézve, hogy egymással barátságosan eltársalog
hassanak, lakásukon a gyakori, hosszas látoga
tásoknak helye nincs; különösen figyelni kell 
arra, hogy a tanulószoba diáktanya ne lehessen; 
ahol több tanuló van egy szálláson, ott a békés
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együttmunkálkodás és egyetértés szelleme legyen 
otthonos.

6. A tanulónak okos elővigyázattal óvnia 
kell egészségét. Az emberi szervezetnek a napi 
eledelen kívül legfontosabb tápláléka a tiszta 
levegő és tiszta víz, azért a tanulók és háziak 
ezekről a szükségletekről, mint amelyek a testi 
szervezet életében épitő és romboló erejüknél 
fogva rendkívüli hatásokat eredményezhetnek, a 
szoba gyakori szellőztetésével, jó és friss ivóvíz 
nyújtásával lelkiismeretesen gondoskodjanak. 
Különösen ajánlatos, hogy a szobába lefekvés 
előtt éjjelre tiszta levegőt zárjanak, mert csak 
igy lehet a pihenés teljes, igy meríthet erőt test 
és lélek a nap munkájának fáradalmai után a 
holnap új kötelességeinek teljesítésére. Gondo
san vigyáznia kell a tanulónak arra is, hogy 
az időjáráshoz mérten, az évszakok változó hő
mérsékletének megfelelően öltözködjék; ezzel 
sok betegségnek veheti elejét. Mivel a tanulók 
könnyelmű óramulasztása szigorúan tiltva van, 
a háziak a mulasztást csak komoly okok alapján 
igazolják; minden visszaélésről a tanári karnak, 
betegség esetén pedig a gimnázium orvosának 
jelentést tenni kötelesek.

7. A tanulónak megjelenésében és viselke
désében szerénynek, illemtudónak kell lennie; 
magatartása sohasem lehet bántó, vagy épen 
sértő; felnőttekkel szemben csak a szelíd enge
delmesség lehet helyén való. Ruházata legyen
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mindig rendes és gondosan tiszta; általában 
lelkének, testének tisztasága tükröződjék egész 
külsején. Mindezek tekintetében is a környezet 
példaadása lehet a leghathatósabb erő a tanuló 
nevelésének nagy munkájában.

8. A tanuló minden körülmények között 
legyen igazságszerető s előre gondolja meg, 
hogy minden cselekedetéért felelősséggel tartozik. 
Az igazmondás erényét kell gyakorolnia még 
akkor is, ha az saját hibájának feltárásával vagy 
esetleg büntetésével járna. Általában a fele
lősség gondolatát kell felébreszteni és megszi
lárdítani a tanuló lelkében; azt a gondolatot, 
mely arra ösztönzi a tanulót, hogy cselekede
tének végrehajtása előtt öntudatos mérlegeléssel 
vessen számot a maga s a mások értékes javával 
s cselekedetének következményeivel. A tanuló 
ügyében vagy a házi körben felmerülő kérdések 
részrehajlatlan elintézése a háziak részéről a 
legnagyobb biztosíték lehet arra nézve, hogy a 
tanuló lelkében a megalkuvást nem tűrő igaz
ságérzet kifejlődhessék.

9. Legyen a tanuló vallásos. A vallásos 
érzés fejlesztését a háziak ápoló gonddal se 
gítsék elő. Imádsággal kezdje a tanuló a napot 
s imával zárja be. Isten előtt hitéről ne csak 
magánosán, zárt ajtókon belül, de templomában 
is tegyen tanúbizonyságot. A családi kör neve
lése indítsa a tanulót arra a benső megaláz
kodásra, mely kétségtelen bizonyossággal érzi át,
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hogy a gyenge, véges ember életének minden 
java a végtelen hatalmú örök Isten kezéből szár
mazik, aki nemcsak lesújtja a gonoszt, de áldó 
kegyelmét nyújtja azoknak, akik őt szeretik s 
neki tetsző életet élnek.

10. Legyen a tanuló erkölcsös. Mindenkor 
híven, ingadozás nélkül kövesse a lelkiismeret 
íratlan örök törvényének intő szavát, mely az 
élet szövevényes viszonyai között mindig meg
mutatja a jónak, helyesnek útját. A családi kör 
nevelje a tanulót arra az igazságra, hogy a nyu
godt, tiszta öntudat az emberi élet legbecsesebb 
tulajdona; nevelje arra a készségre, hogy ne a 
bünhödés félelme miatt kerülje a rosszat, hanem 
azért kövesse a jót, mert lelke csak a jónak 
tiszteletében és szeretetében találja élete boldog
ságának megszentelt gyönyörűségét.

11. A tanuló egész lelkületében legyen alá
zatos és emberszerető. Ne adjon helyet lelkében 
az elbizakodottságnak, haragnak vagy gyűlö
letnek; amennyire önmagát megbecsüli, annyira 
becsüljön, tiszteljen és szeressen másokat. Mé
lyen hassa át lelkét az örök törvény : szeresd 
felebarátodat, mint temagadat.

12. A tanuló általában őrizze meg lelkének, 
testének tisztaságát; semmi bűnnel, semmi cse
lekedettel ne szennyezze be lelkét, testét s az 
emberi méltóságot erényes, becsületes életének 
minden cselekedetében őrizze meg. Mivel a 
tanuló érzékeny s minden hatást magába fogadó
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lelke a családból s általában környezetéből nyeri 
az egyéniségét öntudatlanul is irányitó erőt, a 
családnak s környezetnek lelki, testi tisztasága, 
egész érzelmi világa, a tanuló fejlődő egyénisége 
érdekében nem hangsúlyozható eléggé.

Azért a gimnázium tanári kara hivatásának 
teljes tudatában arra törekszik, hogy azok a 
nemes érzelmek és gondolatok, melyeket az ifjú 
lelkekben felébreszteni és megszilárdítani óhajt, 
a családban is gerjesztő és ápoló erőre talál
janak, hogy igy iskola és otthon a közös mun
kára egyesülten igazi jellemet nevelhessenek 
magyar hazánknak és az egész emberiségnek.

Magasztos öröm reánk nézve, hogy ifjúsá
gunk elé a legtiszteletreméltóbb férfiú jeliemét 
állíthatjuk eszménykép gyanánt, aki mint jeles 
aszódi diák itt élte át ifjúsága röpke éveit; lelke 
itt telt meg gazdag tartalommal s magyarsága 
büszke tudatában innen indúlt el tüneményes 
pályafutására. Az emberi erények és a legne
mesebb érzések e gazdag lelkű birtokosa, a hon
szerelmében megdicsőült világhírű költő : Petőfi 
Sándor. Dicsőségéből minden aszódi tanuló 
alakjára esik egy sugár, mert a föld, melyen jár, 
a hajlék, melyben tanúi, emlékétől van meg
szentelve. Kell, hogy az a sugár ne csak be
ragyogja a tanuló alakját, de hassa át egész 
bensejét s szivét mindvégig a honszerelem szent 
hevével dobbantsa meg.

Mivel a tanári kar a tanuló egész jövőjére
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kiható fontosságot tulajdonit annak, hogy a 
tanuló milyen környezetben tölti el fogékony 
ifjúsága éveit, a tanuló a tanári kar értesítése 
és jóváhagyása nélkül szállást nem fogadhat. A 
szállásadók erkölcsi és anyagi kötelezettségeiknek 
lelkiismeretesen tartoznak eleget tenni; a náluk 
levő tanulók a tanári kar felügyelete és ellen
őrzése alatt állanak. A szállásadók tanulóiknak 
e szabályzat alapján bármi tekintetben kifogásolt 
házi életéről a tanári karnak jelentést tenni kö
telesek. Ahol a tanuló testi és lelki, vallási és 
erkölcsi érdeke e szabályzat követelményei alap
ján biztosítva nincs, a tanári kar a tanulót az 
illető szállásadótól kérlelhetlenül eltiltja.
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A módszeres, osztálytanári, ellenőrző és osztá
lyozó tanácskozásokat a rendes időben megtartottuk. 
Az ellenőrző tanácskozások eredményét közöltük az 
illetékes szülőkkel.

Micsinay Ernő gimnáziumi másodfelügyelő úr 
intézetünket többször látogatta meg s nemcsak az 
intézet ünnepeiben vett részt, de előadásainkat is 
sokszor figyelemmel hallgatta meg. Ép úgy a gim
náziumi bizottság több tagja ünnepeinken való rész
vételével ifjúságunknak a vallásosság és hazafiasság 
nemes példáit nyújtotta.

Spitkó Lajos királyi tanácsos, budapestvidéki 
tankerületi királyi főigazgató úr, mint miniszteri meg
bízott 1909 május 17-én meglátogatta intézetünket. 
Az egyes osztályokban a különféle tárgyakból meg
hallgatta tanulóink feleleteit, megvizsgálta Írásbeli 
dolgozatait és rajzait.

Látogatása végén a tanári testülettel értekezletet 
tartott. Iskolánk mindennemű ügyei iránt tanúsított 
figyelméért, bölcs útmutatásaiért e helyen is hálás 
köszönetét mondunk.

Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök úr május 
20-án meglátogatta intézetünket közvetlen megfigye
léssel is meggyőződést kívánva szerezni intézetünk 
anyagi és szellemi állapotáról, és hogy midőn magas 
észrevételeivel munkánk intenzitását fokozza, egyúttal 
méltánylást is nyújtson.

Iskolai ünnepet ültünk:
I. November 19-én Erzsébet királyné emlékére 

a következő műsorral:
1. Ének.
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2. „A nagy sirra“, irta: Sebestyén Károly, sza
valta: Bolla Lajos IV. oszt. tanuló.

3. Az igazgató emlékbeszéde.
4. „Fohászkodás“, irta: Berzsenyi Dániel, sza

valta: Micsinay Ernő IV. oszt. tanuló.
5. „Sóhajtás“, irta: Bajza József, szavalta: Kos

suth József IV. oszt. tanuló.
6. Ének.

II. Március 15-én.
1. Ének.
2. „Nemzeti dal“, irta: Petőfi Sándor, szavalta: 

Laczkovich László IV. oszt. tanuló.
3. Az igazgató emlékbeszéde.
4. „A bilincs“, irta: Petőfi Sándor, szavalta: 

Micsinay Ernő IV. oszt. tanuló.
5. „Előre“, irta: Tóth Kálmán, szavalta: Bolla 

Lajos IV. oszt. tanuló.
6. Ének.

Ili. Április 11-iki törvények emlékünnepét április 
3-án tartottuk meg.

1. Ének.
2. „Csak magyarok legyünk“, irta: Dalinady 

Győző, szavalta: Haraszty Mihály III. oszt. tanuló.
3. Az igazgató emlékbeszéde.
4. „Hazám ifjúsága“ irta: Ábrányi Emil, sza

valta: Kossuth József IV. oszt. tanuló.
5. Ének.

IV. Junius 8-án, a koronázás évfordulóján.
1. Ének.
2. „Hymnus“, irta: Vörösmarty Mihály, szavalta: 

Jónás István IV. oszt. tanuló.
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3. Az igazgató emlékbeszéde.
4. „Szeresd hazád“, irta: Gáspár Imre, szavalta: 

Szelecsényi Sándor IV. oszt. tanuló.
5. Ének.
Az iskolai év végén nyilvános vizsgálatokat tar

tottunk a következő sorrendben:
Junius 11. és 12-én d. e. 8 órakor magán- 

vizsgálatok
Junius 13-án d. u. fél 5 órakor tornavizsgálat. 
Junius 14-én d. e. 9 órakor vallásvizsgálat. 
Junius 15-én d. e. 8 órakor I. oszt. latin-magyar. 
Junius 15-én d. e. 8 órakor III. o számtan-geom. 
Junius 15-én d. u. 3 órakor II. o. természetrajz

földrajz.
Junius 15-én d. u. 3 órakor IV. o. magyar-latin.
Junius 17-én d. e. 8 órakor I. o. számtan-geom.
Junius 17-én d. e. 8 órakor III. o. magyar-latin.
Junius 17-én d. u. 3 órakor II. o. magyar-latin.
Junius 17-én d. u. 3 órakor IV. o. természetrajz

történelem.
Junius 18-án d. e. 8 órakor III. o. földrajz-tört. 
Junius 18-án d. e. 8 órakor II. o. számtan-geom. 
Junius 18-án d u. 3 órakor IV. o. német. 
Junius 19-én d. e. 8 órakor IV. o. számtan-geom. 
Junius 19-én d. e. 8 órakor III. o. német. 
Junius 24-én d. e. 9 órakor évzáró istentisztelet. 
Junius 24-én d. e. 10 órakor évzáró ünnepély.

2*



I.

Gimnáziumi elöljáróság.

a) Gimnáziumi bizottság.

Elnökök:

I3r. Podmaniczhy Gyula, egyházi és gimnáziumi felügyelő, 
H icsinay Srnő, egyházi és gimnáziumi másodfelügyelő.

Tagok:

I3r. Podmaniczhy Géza, V. b. t. t.
13r. Podmaniczhy Geveníe,
13r. Paduánszhy Gilbert,
ßenfsoh Sános, gimnáziumi pénztáros,
Ghugyih Pál, ág. h. ev. lelkész,
'Tarhas Sános,
Gaal Slel? ár., egyházi és gimnáziumi ügyész,
Gréb Gyula dr., gimnáziumi tanár,
Síaiísch Samu,
3d. Ifarasziby Ültihály,
Krenhó Sózsef,
Osuáth Gedeon dr., gimnáziumi tanár, alumneumi 

ephorus, jegyző,
Paraszl?ay Sános,
Perényi Pezső,
Sárl?ány Cászló,
Strompf Cászló, gimnáziumi tanár,
Szabó Cajos, gimnáziumi igazgatótanár.

b) Tanári testület.

13olla 2ajos, okleveles rendes tanár, a Luther-társaság, 
az országos középiskolai tanáregyesület és az orsz. ág. h. ev.
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tanáregyesület rendes tagja, a régiségtár és történelmi szertár 
őre. Tanította az I. osztályban a földrajzot természetrajzot és 
szépírást, a II. osztályban a földrajzot és a természetrajzot, 
a III. osztályban a történelmet, a IV. osztályban a történelmet 
és természetrajzot heti 20 órában.

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

Dr. Grób Gpula, okleveles rendes tanár, az orsz. ág. h. 
ev. tanáregyesület tagja, a tanári könyvtár őre, az I. osztály 
főnöke. Tanította az I. osztályban a latin és magyar nyelvet, a II. 
osztályban a szépírást, a III., IV. osztályban a német nyelvet, 
heti 19 órában.

Dr. Osváth Geácon, okleveles rendes tanár, az orsz. ág
ii. ev. tanáregyesület tagja, az alumneum ephorusa, a gimná
ziumi bizottság jegyzője, tanárértekezleti jegyző, a Petőfi-kör 
vezetője, az ifjúsági könyvtár őre, a III. o. főnöke. Tanította 
a magyar és latin nyelvet a III. és IV. osztályban, heti 20 
órában.

Strompf fiászló, okleveles rendes tanár, az országos 
középiskolai tanáregyesület, a k. m. természettudományi társulat, 
a matematika és fizikai társulat és az orsz. ág. h. ev. tanár- 
egyesület rendes tagja, a geometriai szertár őre, a IV. osztály 
főnöke. Tanította az I—IV. osztályokban a mennyiségtant, a 
II., III., IV. osztályban a geometriát, heti 21 órában.

Szabó Hajós, igazgatótanár, okleveles rendes tanár, a 
Luther-társaság, az országos középiskolai tanár egyesület, az 
orsz. ág. h. ev. tanáregyesület és a matematikai és fizikai 
társulat rendes tagja, a fizikai szertár őre. Tanította a II. 
osztályban a magyar és latin nyelvet, az I. osztályban a rajzoló 
geometriát, a III. osztályban a fizikai földrajzot, heti 16 órában.

Bejáró hitoktatók:
Klacsl?ó Gáza, róni. kath. segédlelkész.
Sclrroibcr Sózsof, kér. rabbi.

A tornát tanította:
Dr- Gréb Gpula.

Az éneket tanította:
ßolla Hajos.

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



II.

Az elvégzett tanítási anyag kimutatása 
osztályonként és tárgyanként.

I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Dr. Gréb G^ula.

"öallásfan, heti 2 óra. Az ó-testamentom ismertetése 
tartalmi szempontból: Mózes öt könyve részletesebben;
Józsua, Bírák és Rúth könyve röviden ; Sámuel és Királyok 
két-két könyve bővebben. A többi történeti, továbbá a tanítói 
és jóslati könyvek a lehetőséghez képest.

Kész imák betanulása.
Kézi könyv: Bereczky : Bibliaismertetés.
Tanította: Chugyík Pál.

Dlíctgyar nyelv, heti 5 óra. Az egyszerű mondat. Az 
összetett mondatban a fő- és mellékmondat megkülönböz
tetése. A mondatrészek. A beszédrészek. A hangok. Helyes
írás. Értelmes olvasás. Az olvasmányok elmondása. Elemzés. 
Több költemény elszavalása. Kézi könyv: Balogh Péter: 
Magyar nyelvtan I. oszt. számára, Balogh Péter: Olvasókönyv 
I. oszt. számára.

Tanította: dr. Gréb Gyula.

Écifin nyelv, heti 6 óra. Összefüggő olvasmányok alapján 
a névragozás, a melléknevek fokozása, a névmások, a szám
nevek, a határozószók, a praepositiók, a cselekvő igeragozás. 
Az olvasókönyvből latin s a megfelelő magyar fejezet fordítása. 
Több olvasmány memoriter. Elemzés. Szógyűjtés. Konstruálás. 
Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Pirchala Imre: 
Latin nyelvtana, Olvasó- és Qyakorlókönyve.

Tanította : dr. Gréb Gyula.
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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 I. kötet, 
Lange-Cherven, Atlasz.

Tanította: Holla Lajos.

T erm észetrajz, heti 2 óra. Gyümölcsfák. Házi állatok. 
A közönségesebb fenyők. Az ember -lakása közelében, a 
mezőn és az erdőn élő emlős állatok. Egyes, tavaszkor virító 
növények. A virágos növények részeinek leírása. Növény- és 
rügygyüjtés. Kézi könyv: Szterényi Hugó: Természetrajz 
I. kötet.

Tanította: Bolla Lajos.

Mle'nnviségían, heti 4 óra. A tizes számrendszer, római 
számok. A négy számolási művelet egész számokkal és tizedes 
törtekkel. Többnemü mennyiségekkel való műveletek. Mértékek 
és pénzegységek megismertetése. A számok oszthatósága, a 
legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többes keresése. 
A tört elmélete, közönséges törtekkel való számolás. Időszá
mítás. Kézi könyv: dr. Lévai Ede: Közönséges számtana.

Tanította: Strompf László.

Rajzoló geometria, heti 3 óra. Bevezetés a rajzeszközök 
használatába. A pont, a vonal, a szög és az iv. A távolsá
gokkal és a szögekkel való alapműveletek. A háromszög, a 
négyszög, a sokszög és a kör tulajdonságai. A hasonlóság, 
az egyenlőség, az összeillőség és a szimmetria. Kerület- és 
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 : Bolla Lajos.

TestgyaUorlat, heti 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapokban 
csapat-, kar- és testgyakorlatok a szabadban. Menetgyakorlatok 
énekkel, dob- és kürtszóval, A szertornázást mind a négy 
osztály a téli hónapokban a tornacsarnokban gyakorolta.

Tanította : dr. Gréb Gyula.

Sátél?, heti 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapokban futó
játékok, labdajátékok kis, középnagyságú labdával (Turul) és
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rugólabdával. Tornagúlák. Birkózás. A játékok közül gyako
roltattak a következők: Kotló és kánya. Feliér-fekete. Tolvaj
űző. Üsd a harmadikat. Kötekedő. Jakab hol vagy? Farkas 
és bárány. Rejtő róka. Sintérméta.

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 violinkulcsban. 
A szünjelek. A két-, három- és négynegyedes, három- és 
hatnyolcados iitenyek. Az ismétlő jel, a kötőiv, a pont stb. 
ismertetése. Másod-, harmad-, negyed- és ötödhangok éneklése. 
A c kemény hangsor. Ezen elméleti rész tanulása minden 
tanulóra kötelező. Az énekkar 2 és 3 hangra írott énekeket 
tanult.

Tanította: Bolla Lajos.

Szabadkézi rajz, heti 2 óra. Kéziigyesitő gyakorlatok. 
Szemmérték fejlesztése. Egyszerű tárgyakat, különösen nö
vényi részeket emlékezetből és természet után rajzoltak. Ecset
gyakorlatok. A Várdai-féle mintalapok közül az egyszerű 
stilizált levélmintákat rajzolták.

Tanította: Bolla Lajos.

II. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Bolla Ltajos.

"ÍPallástan, heti 2 óra. Az újszövetség tartalmi ismerte
tése. Bevezetésként az ó- és újszövetség egybevetése. A tör
téneti, oktató és jóslati könyvek irói és műveik tartalma. Jézus 
életéből a fordulópontok; tanításából főleg a hegyibeszéd, a 
hasonlatok és példázatok. Tetteiből a csodaesemények. Végül 
szenvedése, halála, feltámadása és mennybemenetele. Pál sze
mélye és hittérítő útjai. Palesztina földrajza.

A vallásórákon a tanulók felváltva imádkoztak s az 
imákat maguk készítették. Kézikönyv: Bereczky: Biblia
ismertetés.

Tanította: Chugyik Pál.

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

Tanította: Szabó Lajos-

Cetlin nyelv, heti 6 óra. Az alaktani rész befejezése és 
ismétlése. Az olvasókönyvből az 1—8. és 28—30. és Sententiae 
című fejezeteket, közülök többet memoriter. Az 1—4. és 
24—26. magyar fejezeteket. Elemezés. Szógyűjtés. Konstruálás. 
Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. Kézikönyv: Pirchala : Latin 
nyelvtan, Latin olvasó- és gyakorlókönyv X. k.

Tanította : Szabó Lajos.

Tölärajz, heti 3 óra. Európa országainak részletes leírása. 
Ázsia és Afrika ismertetése, természeti viszonyai és politikai 
feloszlása alapján. Térképrajzolás. Kézi könyv: Varga Olló: 
földrajz 11. k. és Lange—Cherven: Atlasz.

Tanította: Bolla Lajos.

T erm észetrajz, heti 2 óra. Őszi virágok. Majmok. Tengeri 
emlősök. Erszényes emlősök. Aáadarak. Csúszó-mászó állatok. 
Kétéltűek. Halak. Puha testüek. Bogarak. Lepkék. Hártyás 
szárnyuak. Egyenes szárnyuak. Recés szárnyuak. Kétszárnyúak. 
Rovargyűjtés, növénygyüjtés. Kézi könyv: Szterényi: Termé
szetrajz lí. r.

Tanította: Bolla Lajos.

ÜHlennyiségtan, 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: Slrompf László.

R ajzoló geom etria, heti 3 óra. A kocka, négyzetes oszlop, 
a téglaalapu test, a hasáb, henger, gúla, kúp, gömb rajzolása 
axonometria alapján, felszíne és térfogata, elkészítése kemény
papírból. Szerkesztések és sikdiszítményi rajzok. Kézi könyv: 
Zalányi: Rajzoló Geometria II. r.

Tanította: Strompf László.

Testgyakorlaf ) . , , , . .  ,
Sáiélf ) 11110 az ' osz âlyt>an.

Snelr, mint az I. osztályban.
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Szabadkézi rajz, mint az I. osztályban.

Szépírás, heti 1 óra. A német kis és nagy betűk. 
Közmondások és összefüggő német szöveg írása. Mintafüzet: 
Vajda Pál: Szépirási minták.

Tanította : dr. Gréb Gyula.

III. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: dr. Osváth Gedeon.

■©állásion, heti 2 óra. A keresztyén egyház története a 
következő három főszakasz keretén belül : 1. A keresztyén 
egyház története Luther előtt. 2. A németországi reformáció ; 
3. A magyar Protestantismus története.

A vallásórákon a tanulók felváltva imádkoztak s az 
imákat maguk készítették.

Kézikönyv : Bereczky kér. egyház rövid története.
Tanította : Chugyík Pál.

JRagyar nyelv, heti 4 óra. A rendszeres magyar nyelvtan 
részei s azok tüzetes tartalmi ismerete. Olvasmányok nyelvi 
és tartalmi elemzése. Szavalási, fogalmazási gyakorlatok. Két- 
hefenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Balogh Péter 
Rendszeres magyar nyelvtana és olvasókönyv.

Tanította : dr. Osváth Gedeon.

Caíin nyelv, heti 6 óra. A nyelvtani rész a tanterv 
alapján. Az olvasmányokból Cornelius Neposból Miltiades és 
Cimon életrajzát tanulták, továbbá Phaedrus meséiből szemel
vényeket, könyv nélkül is. A latin szöveggel kapcsolatban 
fordítás magyarról latinra. Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. 
Kézikönyv: Pirchala : Latin nyelvtan, Latin olvasókönyv I. és 
II. k.

Tanította : dr. Osváth Gedeon.

Német nyelv, heti 4 óra. A betűk ismertetése és az 
írás gyakorlása. Olvasási szabályok. A névelők. A főnév rago
zása. Összetett és kicsinyítő főnevek. A számnevek. Az elöl
járó névmások. Az ige főalakjai. Az igeragozás cselekvő alakjai. 
Igekötők. A segédigék. A tagadás és szórend szabályai. A 
nyelvtan a direkt módszer szerint gyakoroltatott a következő 
beszédgyakorlatokon és olvasmányokon. Die Schule. Der 
Unterricht und die Schüler. Die Turnhalle und der Spielplatz.
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Das Haus. Der Hof. Der Garten. Die Stadt. 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 keresztyénség elterjesz
tése és a királyság megalapítása. Magyarország alkotmányának 
kifejlődése. A királyság újjászervezése hűbéri alapon. A Hunya
diak kora. A hanyatlás évei. Kézi könyv: Szigethy Lajos: 
Magyarok története I. rész.

Tanította: Bolla Lajos.

T izikai 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 Mór: Fizikai földrajz.

Tanította: Szabó Lajos.

JHennviségtan, 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: Strompf László.

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

Tanította: Strompf László.

Testgvakorlaf, mint az I. osztályban.

9dték, mint az I. osztályban. Azonkívül gyakoroltattak 
a következő játékok: Huszáros. Kakasviadal. Hosszú méta. 
Várjáték. Körrúgó. Úsztató. Labdakergetők. Labdahajcsár.

Tanította: dr. Grcb Gyula.
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IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Strompf László.

■©allástan, heti 2 óra. A vallásról és vallástanról álta
lában. A kér. vallás és vallástanról. A kér. hittanban az apos
toli hitvallás igazságainak fejtegetése. Az erkölcstanban az 
Isten, embertársaink és magunk iránti kötelességek.

A vallásórákon a tanulók felváltva imádkoztak s az 
imákat maguk készítették.

Kézikönyv: Bereczky Kér. hit- és erkölcstan.
Tanította : Chugyik Pál.

JTCagyar N yelv, heti 4  óra. A stilus és stilisztika fogalma. 
Az irásmü és alkotó részei. A stilus általános és különös 
tulajdonságai. Verstani alapelemek. Toldiból egyes részletek 
könyv nélkül. Polgári ügyiratok szerkesztése. Kötelező olvas
mányok tartalma. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. Kézi könyv : 
Weszely Ödön : Stilisztika VI. k. Lehr—Arany Toldija.

Tanította : dr. Osváth Gedeon.

Catin nyelv, heti 6 óra. A nyelvtani rész a tanterv 
alapján. Az olvasmányokból. (Julius Caesar De bello Gallico 
c. művéből szemelvényeket fordítottak, P. Ovidius Nasóból (a 
világ négy korszaka, továbbá Daedalus és Jcarus c. müveket 
tanulták. Latin szöveg könyv nélkül is. Fordítás magyarról 
latinra. Két hetenkint Írásbeli dolgozat. Kézi könyv : Pirchala : 
Latin nyelvtan, Latin olvasókönyv I. és II. k.

Tanította : dr. Osváth Gedeon.

Német nyelv, heti 3 óra. Az alaktan ismétlése és kiegé
szítése. A főnévragozás alosztályai. Melléknévragozás és fo
kozás. Az ige kötőmódja. Az ige szenvedő alakja. Módbeli 
segédigék. Szóképzés. A mondat fajai. Fő- és mellékmon
datok a szórendre való tekintettel. Beszédgyakorlatok és olvas
mányok : Der Bau des Hauses. Alle Menschen müssen ar
beiten. Mut über Gut. Mein Vaterland. Utóbbi kettő könyv- 
kivül is. Kéthetenkint írásbeli dolgozat, fordítás magyarból 
németre. Kézikönyv : Schuster, Német nyelvtan II.

Tanította : dr. Gréb Gyula.

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

T erm észetrajz, heti 3 óra. Őszi növények leírása. A 
növény szervei. Chemiai alapismeretek. A növény belső szer
vezete, életjelenségei. A növények rendszertana. Közönsé
gesebb tavaszi növények, fák, bokrok. Gazdasági növények. 
Ríigygyüjtés, növénygyüjtés, terménygyiijtés. Mikroszkópikus 
megfigyelések. Kézikönyv: Szterényi: Növénytan.

Tanította : Bolla Lajos.

Jftennyiségtan, heti 3 óra. Összevonás, összeadás és ki
vonás algebrai egész mennyiséggel. A sokszorozás kiterjesztve 
a két és három tagnak négyzete és köbére. Osztás egy- és 
többtagú algebrai kifejezéssel. — Alapműveletek törtszá
mokkal. Elsőfokú egy ismeretlennel biró egyenletek és ide
vágó tárgyi föladatok. Kézikönyv: König: Algebra I. rész.

Tanította: Strompf László.

R ajzoló geometria, heti 2 óra. A kör. A körök relativ 
helyzete, érintők és körök szerkesztése. A klipmetszetek : az 
ellipszis, a hiperbola és a parabola. Szerkesztések és sik- 
diszitményi rajzok. Kézikönyv: Zalányi János: Rajzoló geo
metria III. r.

Tanította : Strompf László.

Tanította : Bolla Lajos.

mint a III. osztályban.

Sítek, mint az I. osztályban.



Iskolaszerek gyarapodása.

a) Tanári könyvtár.

1. Vétel utján :
Evlia Cselebi: Magyarországi utazásai ford. dr. Karácson 

Imre II. k.
Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd Csapiár Benedek fölött.
Horváth Cyrill: Joannes Vercellensis és a magyar Margit- 

legenda.
Péterfi Márton: Adatok Biharhegység mohaflórájának 

ismertetéséhez.
Thaly Kálmán és Csánki D ezső: Árpád és az Árpádok.
Dante: A Purgatórium, prózába átírta: Cs. Papp József.
Veritas: A magyarországi románok intézményeinek és 

mozgalmainak ismertetése.
Szily Kálmán: A magyar nyelvújítás szótára II. rész.
Méhely Lajos Dr. Propala priscus (nhrg), a mai spa- 

laxok pliocaenkori őse.
Bal Jeromos: A magyar czimer.
Dr. Vichelhaus H. Népszerű előadások a chemiai tech

nológia köréből 1908. ford. Pfeiffer J.
Asbóth Oszkár: A 1 gy. változás a hazai szlovénekben 

és a magyar nyelvjárásokban.
Vári Rezső: Á Ciliciai Oppianus Halieutikájának kéz- 

irati hagyománya.
A társadalom (A műveltség könyvtárának 6. kötete).
Dr. Nuricsán József: Útmutató a chemiai kísérlete

zésben.
De Vogüé E. M. — Az orosz regény ford. Huszár Imre.
Gyulai Pál: Kritikai dolgozatok 1854—1861.
Krohn Gyula: A finnugor népek pogány istentisztelete.
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Szabó András : Platon válogatott művei.
Ottó Behaghel : Die deutsche Sprache. Wien 1907. 
Castelar Emil: A művészet, vallás és természet Olasz

országban.
Ferenczi Zoltán : A könyvtártan alapvonalai.
Dr. Viktor Lumber und Dr. Johann Melicli: Deutsche 

Ortnamen u. Lehnwörter des ung. Sprachschatzes.
Fischer Sándor: Petőfi élete és művei. Bpt. 1890. 
Schafarzik F. : Emlékbeszéd Schmidt Sándor felett. 
Ortvay T. Emlékbeszéd Rubies Zs. felett.
Nagy F. Emlékbeszéd Hegedűs S. felett.
Jókai AL Bródy S. Rákosi V. 1848/49. szabadságharcz 

tört. képekben.
Alexander Bernát: Művészet Bpt. 1908.
Poincaré Henri — Dr. Szilárd B. Tudomány és föl

tevés. Bpt.
Vikár Béla: Kalevala Bpt. 1909.
Petőfi-almanach.
Nagy Géza: A seythák.
Paulik János : Egyházi beszédek a szocializmusról.
Dr. Veress Endre: Basta György hadvezér levelezése és 

iratai 1909.
Váczy János: A nyelvújítás győzelme.
Geyza Némethy: DeOvidio elegiae in Menalam auctore. 
Endrődi S. és dr. Ferenczi Z. Petőfi-könyvtár.
Fröhlich Izidor: Emlékbeszéd sir William Thomson felett. 
Bérezik Árpád : Emlékbeszéd Vadnai Károly felett.
Gaal Jenő: Emlékbeszéd Fáik Miksa felett.
Dr. Mauritz Béla : A Mátra-hegység eruptiv kőzetei. 
Nyelvtudomány 2 évf.
Magyar nyelv 1 évfolyam
Egyetemes philologiai közlöny „
Akadémiai értesítő „

„ „ almanach „
Magyar paedagogia „
Archaeologiai értesítő „
Nyelvtudományi közlemények „
Math, és természettudományi értesítő 1 évf.
Természettudományi közlöny
Magyar chemiai folyóirat „
Földrajzi közlemények „
Állattani „
Növénytani „ „
Evangélikus őrálló „
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2. Ajándék.
Magyarország tiszti czim és névtára 1908.

(A m. kir. keresked. miniszter ajándéka.)
M. Andreas Hofmann : Linderus trilingus, hoc est. 
Lexicon Latimum Graecum et Germanicum 1708. 
Perényi Rezső ur ajándéka).
A svéd tornarendszer paedagogiai alap gyakorlatai.

(A V. K. Miniszter ajándéka.)
Dr. Zsilinszky Mihály: Miről van szó? Válasz némely 

támadásokra. (Szerző ajándéka.,)
Dr. Kicska Emil: A subjectum és praedicatum a gram

matikában. (Szerző ajándéka.)
Johannis Leusden: Biblia Hebraica 1667. (Rosenfeld 

Árpád ajándéka.)
A közoktatásügy Magyarországon. (A. V. K. Mi

niszter ajándéka.)
Perepatics István dr. A budapesti V. kerületi ni. kir. 

áll. főgimnázium félszázados fennállásának (1858— 1908) 
története.

Petőfi Sándor: Összes költeményei 1909 (Petőfi tár
saság ajándéka).

Hazai ipari beszerzési források. (A m. kir. keresk. 
muzeum ajándéka.)

Varjú Elemér: A Tomaj nemzetségbeli Losonczi Bánffy 
család története. (Br. Bánffy Dezső ur ajándéka.)

Magyar vörös kereszt 1 évf.
Hercules „
Hivatalos Közlöny „
Néptanítók Lapja „
Gyámintézet „
Missziói Lapok „

b) Ifjúsági könyvtár.
1. Vétel utján
Petőfi-könyvtár 6 k.
Hamvay Ödön — Az aradi tizenhárom 

„ „ — Damjanich János
Tóth Rezső — Budapesti séták 
Evangélikus családi lapok évfolyama 
Szövétnek évfolyama
2. Ajándékozás utján
Péterfy Tamás — Petőfi regélt 
Beöthy Zsolt — Vörösmarty Mihály
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Néhai Matheidesz Ernő növendékünk ajándéka
Dr. Simonyi Jenő — Messze földön
Hevesi Lajos — Jellis András kalandjai
Donászy Ferenc — Rejtélyek a történelemből
Földes Géza — A fekete király
Szelecsényi Sándor IV. o. t. ajándéka
Révai Erzsiké : Isten segít és egyéb elbeszélések.

c) Földrajzi szertár.

- Hölzel-féle faliképek.

d) Fizikai szertár.

Több műszert javíttattunk, képrámákat s ezeknek készült 
akasztókat szereztünk be.

f)  Kémiai szertár.

A kémiai szertárban több apróbb vegyszert szereztünk 
be ez évben, kiselejtezett régiek pótlásául és a megmara- 
dottak kiegészítéséül.

g) Torna- és játékszerek gyarapodása.

1. Vétel:
20 drb. tornászbot 

1 „ dobtartószij
3 „ bőrlabda
3 „ gummilabda

19 m. zsinór
4 drb. Turul labdaverő.

2. Ajándék :
1 pár dobverő, Hermann Géza ajándéka.



Petőfi-kör.

I V .

Gimnáziumunk három éven át jeles tanítványának, a 
magyar 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 III. és 
IV. oszt. tanulóinak munkássága a szavaláson, szabadelő
adáson, otthon készített dolgozatok felolvasásán s mindezek 
bírálatán túl nem terjedhet, mindazonáltal e szerény keretű 
foglalkozás az önálló munka vágyát s érzetét élesztgeti az 
önmaga iránt még bizalmatlan tanulóban, a nagy költő pedig, 
ki e falak közül kilépve kezdette meg tüneményes pálya
futását 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 
elismerést a végzett munka megnyugtató érzetén kívül jutal
makban is.

Fazekas József ur 10 koronás adományából 5 koronát 
Bolla Lajos és 5 koronát Jónás István IV. o. tanulók, mint 
a legsikerültebb magyar dolgozatok irói érdemeltek ki.

Öt-öt korona jutalmat érdemeltek szavalatukért Bolla 
Lajos, Komonyi Lajos, Kossuth József, Jónás István, Lackovich 
László, Szelecsényi Sándor, továbbá Boldis Pál könyvtáros, 
Bolla Lajos, Walla Lajos pénztáros, mint a Petőfi-kör szor
galmas tisztviselői.
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Az évzáró ünnepély műsora a következő volt :
1. Tavaszi dal. Marschner Henriktől. Előadja a gimn. 

énekkar.
2. Csodatétel. Irta Szikra. Előadja Kossuth József 

IV. o. t.
3. Dal a kis Demeter Rózsikáról. Irta Szabolcska Mihály. 

Elmondja Bolla Lajos IV. o. t.
4. Hová siet e fürge nép! Olasz népdal. Énekli a gimn. 

énekkar.
5. Vándorlegény. Irta Petőfi Sándor. Előadja Szele- 

csényi Sándor IV. o. t.
6. Búcsú az erdőtől. Irta Szabolcska Mihály. Elmondja 

Jónás István IV. o. t.
7. Ledőlt szobor. Irta Petőfi Sándor. Szavalja Lackovich 

László IV. o. t.
8. Ima a hazáért. Erkel Ferencz Bánk bánjából. Énekli 

a gimn. énnekkar.
9. A tizenhárom. Irta Váradi Antal. Szavalja Komonyi 

Lajos III. o. t.
10. Igazgató beszéde.
11. Szózat. Énekli a gimn. énekkar.

3*



Ösztöndíjak és jutalmak.

1. A Csernyánszky-féle 40 koronás ösztöndíjra 
a tanári kar Jónás Márton IV. oszt. tanulót ajánlja. 
Ezen ösztöndíj végleges odaítélése a pestmegyei ág. 
h. ev. esperességi közgyűlést illeti.

2. A Petőfi-féle ösztöndíjból Keményfi Zoltán
I. oszt. tan. 10 koronát, Kovács Sándor I. oszt. tan. 
20 koronát kap.

3. A Petőfi-Podmaniczky alap kamataiból Hamza 
János III. oszt. tan. 40 koronát, Sziklay László I. oszt. 
tan. 20 koronát, Kompan Károly I. oszt. tan. 10 
koronát kap.

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

5. A Földváry-féle ösztöndíjból Cserepes Jenő 
I. oszt. tan. 10 koronát kap.

6. Az aszód-vidéki tanítói kar ösztöndij-alap 
kamatait a tőkéhez csatoltuk.

7. A Deutsch-féle ösztöndíjból Földiák László
III. oszt. tan. 20 koronát kap.

8. A Kossuth-féle ösztöndij-alap kamatait a 
tőkéhez csatoltuk.

9. A bányai ág. h. ev. egyházkerületi ösztön
díjból Szabó István II. oszt. tan. 40 koronát. Kriskó 
Mihály II. oszt. tan. 30 koronát, Bolla Lajos IV. oszt. 
tan. 40 koronát, Haraszty Mihály III. oszt. tan. 40
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koronát, Papp László IV. oszt. tan. 40 koronát, 
Cserepes Jenő I. oszt. tan. 10 koronát kapnak.

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

11. Mint ügyes és törekvő tornászok tornajuta
lomban részesültek a következők :

Boldis Pál IV. oszt. tanuló 3 kor.
Papp László IV. oszt. tanuló 2 kor.
Fischer Dezső III. oszt. tanuló 2 kor.
Koncz Lajos II. oszt. tanuló 2 korona
Szelecsényi Sándor IV. oszt. tanuló 1 kor.
Pecze József III. oszt. tanuló 1 kor
Jarács Sándor III. oszt. tanuló 1 kor.
Gazsik Miklós III. oszt. tanuló 1 kor.
Fischer Ferenc II. oszt tanuló 1 kor.
Valent Géza II. oszt. tanuló 1 kor.
Juricsky Tibor I. oszt. 1 kor.
Kovács Sándor I. oszt. tanuló 1 koronát. Ezen

kívül a junius 9-iki ifjúsági kiránduláson tartott 
torna- és játékversenyen egy magát megnevezni nem 
kívánó adakozó 10 koronájából többen apróbb tár
gyakat kaptak jutalmul.

12 Tandijelengedés kedvezményében 14 tanuló 
részesült. Ezek közül 10 protestáns vallásu tanuló 
elengedett tandija 332 koronát, 4 más vallásu ta
nuló elengedett tandija 150 koronát tett ki. A szabad
kézi rajzból is egy tandijelengedést nyert.



V I .

Ifjúsági gyám intézet.

A szept. 11-én tartott ülés alkalmából osztály
pénztárosok lettek: Laczjak Béla (I. o.), Haraszthy 
Mihály (III. o.) és Bolla Lajos (IV. o.) tanulók.

A gyámintézetnek év elején 46, év végén 45 
rendes tagja volt. Kiemeljük, hogy a gyámintézet 
rendkívüli, azaz más felekezetű tagjainak száma ez 
évben 11-re emelkedett.

Beszámoló ülését a gyámintézet 1909 junius 14-én 
tartotta. Számadása a következő

Bevétel Korona
1. A d o m á n y ................................... .....  7 50
2. I. o. gyűjtése a folyó évben . . . . 11'20
3. II. „ „ „ „ . . . .  12 40
4. III. „ „ „ „ . . . .  13-38
5. IV. „ „ „ • . • • 14 08

összes bevétel 58 56

Kiadás Korona
1. Konfirmandus o t t h o n n a k .............  ÍO'OO
2. Szeiecsényi IV. o. tan. segélye . . . 2E00
3. Esp. g y á m in t é z e t n e k ...................  14 64
4. 1908— 09. évi jöv. többlet, mint egyenleg 12 92

összes kiadás 58 56
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Vagyon-mérleg.

Vagyon.
1. 1906—07. évi jövedelem . . . . 49-05 kor.
a) 1907— 08. évi 5% kamata . . . . 2 4 5
b) 1908—09. V v  v  • . . 2 5 7
2. 1907— 08. V jövedelem . . . . 21-20 V

a) 1908— 09. V 5°/o kamata . . . . 106
3. 1 9 0 8 - 0 9 . V jövedelem . . . . 12-92 yy

Tiszta vagyon 1908—1909. év végén 89 25 kor.

Teher
1. T a r t o z á s ...............................................  0 0 0 0  kor.
2. Vagyon-többlet, mint egyenleg . . 89 25 kor.

ö s s z e s e n  8 9 * 2 5  k o r .



V I I .

Alumneum.
Az 1908— 1909. iskolai évben alumneumunkba 

31 tanulót vettünk föl felekezeti különbség nélkül. 
Ezek közül ebédre és vacsorára 20 tanuló járt, csak 
ebédre 11 tanuló. A növendékek naponként két tál 
ételből (húsleves és főzelék főtthussal) álló ebédet és 
egy tál ételből (főzelék) álló vacsorát kaptak.

Az alumneum számára adakozás utján befolyt :
1. Pénzben, supplicatióból : 609 kor. 26 fill. 

Sziberth Gusztáv ur 10 koronát, Gazsik János ur 20 
koronát ajándékozott. Egy magát megnevezni nem 
kívánó 11 ’52 koronát adományozott.

2. Terményekben: Konecz István úr egy zsák 
krumplit, 10 kiló zöldséget, Vilim László ur 2 zsák 
krumplit és 24 liter babot ajándékozott.

Fogadják a nemeslelkü adakozók hálás köszö- 
netünket !
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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 12000 kor.

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

5 drb takarékpénztári részvény évi
o s z t a l é k a .........................................  180 kor.

4. Néhai Prokopiusz Zsigmond aján
déka 2 drb takarékpénztári rész
vény évi o s z t a l é k a .......................  72 kor.

5. A pestmegyei ág. h. ev. esperesség
évenkénti adom ánya.......................  200 kor.

6. Aszódi Takarékpénztár . . . .  200 kor.
7. Aszódi Hitelbank és Takarékp.-tár 200 kor.

Összesen 13302 kor.



I X .

A tanulók névsora
a vallás és születési hel\j feltüntetésével.

I. OSZTÁLY.

Adamek István róni. kath. Budapest 
Bugár János róni. kath. Püspökszilágy 
Coriáry Gusztáv ism. ág. h. ev. Sopron 
Cserepes Jenő ref. Budapest 

5 Csőrgi János róni. kath. Túra 
Deutsch Simon izr. Iklad 
Dögéi Jenő ref. Aszód 
Feischmidt László róni. kath. Újvidék 
Feinstadt Árpád izr. Aszód 

10 Fischer Endre izr. Aszód
Fodor László róm. kath. Kartal 
Fodor Sándor róm. kath. Kartal 
Grósz András izr. Tiszaörs 
Hajdú István róm. kath. Bag 

15 Hanofer Dezső izr. Túra 
Hasenfeld Béla izr. Szirák 
Hrágyel István róm. kath. Csomaköz 
Jedlicska József róm. kath. Budapest 
Juricsky Tibor róm. kath. Monor 

20 Katona Frigyes ism. róm. kath. Bag 
Kellner Sándor róm. kath. Beszterce 
Keményfi Zoltán róm. kath. Kartal 
Kompan Károly ág. h. ev. Aszód
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Kovács János róm. kath. Hévizgyörk 
25 Kovács Sándor róm. katli. Aszód 

Kubik Ágoston róm. kath. Aszód 
Laczják Béla isin. ág. h. ev. Polichno 
Markus Pál izr. Budapest 
Miklian Ödön ág. h. ev. Aszód 

30 Novák Kálmán ág. h. ev. Tápiósüly 
Novák Pál ism. ág. h. ev. Tápiósüly 
Paraszkay Endre ág. h. ev. Aszód 
Paksy Béla ism. ág. h. ev. Felsőtur 
Pongrácz István róm. kath. Korpona 

35 Rigó Géza izr. Aszód 
Rigó Pál izr. Aszód 
Sárkány László ág. h. ev. Aszód 
Szczepanovszky Ferenc ism. róm. kath. Budapest 
Sziberth Gusztáv ág. h. ev. Kónya 

40 Sziklay László róm. kath. Balogfalva 
Vallovitch Béla róm. kath. Hatvan 
Zorkóczy Lajos róm. kath. Csécse

Magántanulók:

Dessewffy János ág. h. ev. Vanyarc 
Hrágyel Jenő róm. kath. vizsgálatlan maradt 

45 Szilágyi Elemér ref. Nádasd

Kimaradtak:
Pászty István ism. róm. kath. Pásztó 
Szilágyi Fábián róm. kath. Túra 

49 Tóth Zsiga Péter róm. kath. Túra.

Összesen : 48.
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Dögéi Ede ref. Aszód 
Dömötör Árpád ism. ref. Budapest 
Feischmidt József róni. kath. Budapest 
Fischer Ferenc izr. Aszód 

5 Hacker Miklós izr. Aszód
Hornyánszky Elemér ism. ág. li. ev. Rád 
Koncz Lajos róni. kath. Nógrádkálló 
Kottász Béla ág. h. ev. Bénye 
Kriskó Mihály ág. h. ev. Mende 

10 Lanstják Lóránt isin. ág. h. ev. Legénd 
Lővey István isin. róni. kath. Zaránk 
Némedy Árpád ág. h. ev. Aszód 
Rosenfeld Árpád izr. Veresegyháza 
Soltész Lajos róni. kath. Nátafalva 

15 Szabó István ref. Arad.
Tóth Miklós Mihály róni. kath. Túra 
Turányi János ág. h. ev. Aszód 
Ujváry László ág. h. ev. Apatelek 
Valent Géza ág. h. ev. Tótaradác 

20 Zemling Zoltán róni. kath. Magyarnándor 
Zorlcóczy Miklós róni. kath. Szentiván.

II.  O S Z T Á L Y .

Vizsgálatot nem tett magántanuló: 
Sztresznyák István ág. h. ev. Fóth.

Kimaradt:
Tóth Jenő ism. róni. kath. Erdőtarcsa

Összesen : 23.
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I I I .  O S Z T Á L Y .

Fischer Dezső izr. Gödöllő 
Földiák László izr. Gödöllő 
Gálbos István róni. kath. Váckisujfalu 
Gazsik Miklós ág. h. ev. Besztercebánya 
5 Gergely Károly izr. Aszód 
Hamza János ref. Bia 
Haraszty Mihály ág. h. ev. Aszód 
Haulits László lóm. kath. Budapest 
Jarács Sándor ág. h. ev. Szirák 
10 Jenes Zoltán ism. ág. h. ev. Ecseg 
Katona József róm. kath. Bag 
Komonyi Lajos ref. Veresegyház 
Lövi László izr. Aszód 
Makovinszky Károly róm. kath. Bikács 
15 Márkus László izr. Aszód
Novák Ervin ág h. ev. Tápiósüly 
Okolicsányi András ism. ref. Hanva 
Paraszkay István ág. h. ev. Aszód 
Pecze József róm. kath. Hatvan 

20 Püspök László róm. kath. Gödöllő 
Rótt Ferenc róm. kath. Ujhartyán 
Sugár Andor izr. Zsámbok 
Szczepanovszky Zsigmond róm. kath. Budapest 
Székely Lóránt ág. h. ev. Iklad 

25 Sziberth Géza ág. h. ev. Remetepuszta 
Tóth Miklós János róm. kath. Túra 
Valent Márton ág. h. ev Aszód 
Vallovitsch Ferencz róm. kát. Kaposvár 
Vilim László róm. kath. Nógrádkálló 

30 Weiner Béla izr. Aszód
Templom János róm. kath. Hort

Magántanuló :

Hajdú János róm. kath. Sósfalu.

Kimaradlak :
Smazsinka Zoltán róm. kath. Jászfényszaru.
Székely Miklós izr. Kartal.

Összesen : 34.
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Boldis Pál ág h. ev. Aszód 
Bolla Lajos ref. Hajdúnánás 
Ferentzy Miklós ág. h. ev. Bábolna 
Hanofer Pál izr. Túra 

5 Havas Pál rom. kath. Úri 
Jankó Gyula róm. kath. Aszód 
Jónás István ág. h. ev. Kislibercse 
Jónás Márton ág. h. ev. Kislibercse 
Kohn Mór izr. Balassagyarmat 

10 Kossuth József ág. h. ev. Erdőkürt
Laczkovich László róm. kath. Szentlőrinczkáta 
Micsinay Ernő ág. ev. Rákoskeresztúr 
Mitnyákovics László róm. kath. Vámosgyörk 
Papp László ref. Pécel 

15 Pongrácz Sándor ág. h. ev. Szécsény 
Rausz Gyula ág. h. ev. Aszód 
Soltész Pál róm. kath. Nátafalva 
Szczepanovszky Gusztáv róm. kath. Budapest 
Szczepanovszky Pál ism. róm. kath. Budapest 

20 Szelecsényi Sándor ág. h. ev. Aszód
Ticsénszky Árpád róm. kath. Balassagyarmat 
Valla Lajos róm. kath. Aszód 
Virághalmy Géza ism. róm. kath. Aszód

Összesen : 23.

IV . O S Z T Á L Y .

Az intézetből távozó tanulóink pályaválasztása
Gimnáziumban tovább tanul 8
Katonai iskolába megy 3
Gazdasági iskolába megy 1
Tanítóképzőbe megy 2
Ipariskolába „ 3
Kereskedőnek „ 2
Iparosnak „ 4

Összesen 23.



X .

Statisztikai kimutatás az 1908— 1909. tanév végén.

Az caj(fiajN
(fi

A t a n u l ó k 1. 11. III. IV.

osztályban O

felvétetett — — 48 23 34 23 128
03
s

vizsgálatot tett — — 44 21 32 23 120
nyilvános — — — 45 22 33 23 123

'03N magán — — — — 3 1 1 — 5
(fi haladó — — — — 43 18 32 21 115

ismétlő 5 4 2 2 13

ágost. hitv. evang. _ 11 9 9 9 38
(fi‘03 evang. reform. — — 3 3 3 2 1 1

róm. kath. — — — 25 8 14 1Ü 57
> izraelita — 9 3 8 2 22

<L>>
<L> magyar 48 23 34 23 128
C tót03>* német — — — — — — — — —

03

QJ magyar — — 42 18 29 20 109
"oj magyar-tót — — — 1 5 1 2 9
<D magyar-német — — 2 — 3 1 6
C
(Ji magyar-német-tót — — — 1 — 1
> magyar-német-cseh — 1 — — — 1

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

Az

Ö
ss

ze
se

n 
|

I. 11.

osztá

III.

lybar

IV.

o
05 nagybirtokos és bérlő 1 — — 1 2
c kisbirtokos és bérlő — 2 3 4 3 1205 alkalmazott — — 8 3 4 1 16

o3 to

'03
— C/3

o
nagyiparos — — —

’ 1 i-03 kisiparos — — — 9 3 3 6 21

Vh
.5- alkalmazott — — — — 1 — 1

*03 75
b/) sQ N •a P nagykereskedő — — — — — 1 1
o

aj -isi kiskereskedő — — 6 2 2 — 10
o. 05 rz v- alkalmazott — — — 1 — — 1

<D *0
c 05

.22 állami vagy hatósági — 10 5 4 5 24
a; "n

.22

magán vagy társulati — 1 — — 1

N
75 katona — — — —

más értelmiségi! —  — 1 4 1 — 6
személyes szolgálatból élő 4 — 2 4 10
magánzó és nyugdíjas — 6 2 2 2 12

10 éves —  —  —  — 9 _ _ _ 9
03 11 V 14 1 — — 15

12 16 5 3 — 24
13 » 6 10 16 4 36

- 14 1 4 5 6 16
05 15 1 2 8 10 21

*0) 16 1 2 3
több,, —  —  —  — 1 1 1 1 4

0)
ÖJ0

*05 helybeli —  —  —  — 10 5 6 5 26
75 megyebeli —  —  —  — 19 7 14 6 46
— más megyebeli —  —  — 19 11 14 12 56
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A t a n u l ó k

Az

Ö
ss

ze
se

n

I. II. 111. IV.

osztályban

jjpw könnyű betegségi eset 80 32 37 39 188
(fi O 
N  Q .

súlyos 2 — — — 2
járványos 2 — — — 2

gr-«« meghalt — — —

*
O)
'S jó 37 17 30 22 106O)
t/5 szabályszerű — — — 5 4 1 1 11
>cd kevésbé szabályszerű — — — — —

03
s rossz — — — —

'53
'S
CO igazgatói megrovás — _ _ _

tanárka ri „ — — — — —

E eltanácsolás — — —
kizárás — — — —

09M-H

C/3
"-2"n
C/3 igazolt — — — — 671 155 505 239 1570
iS3 nem igazolt — — — 3 2 6 3 14
E
0>
a ) minden tantárgyból jeles 3 1 3 2 9
c
O) n  v  j  Ó 7 5 2 5 19
E

* o „ „  elégs. 18 11 20 11 60
<u egy tantárgyból elégtelen 4 3 2 1 10
E k é t 4 — 2 3 9
3C több 8 1 3 1 13
03

* Ezen rovatban a magántanulók nem szerepelnek.
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Kézikönyvek az 1909—10. iskolai évre.

I. osztály.

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

I. és II. oszt. számára 
Vargó Ottó : Földrajz 
Kogutovic: Atlasz I. r.
Szterényi: Kis természetrajz 
Lévay E de: Számtan I. r.
Zalányi János: Rajzoló geometria I. r.
Vajda P ál: Szépirási minták.

II. osztály.

Bereczky Sándor: Bibliaismertetés 
Balogh Péter: Magyar nyelvtan II. r. 
*Gulyás-Mitrovics: Magyar Olvasókönyv II. r. 
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 P ál: Szépirási minták
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Bereczky Sándor: Hit- és erkölcstan 
Balogh P. : Magyar nyelvtan III. oszt. számára 
*Gulyás-Mitrovics : 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 III. r.
Kelemen : Magyar és német zsebszótár
Schmidt J .: Latin-magyar és magyar-latin zsebszótár

I I I .  O s z t á l y .

117. 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 I. r. 
Szigethy: Magyarország története II. r.
Szterényi: Növénytan 
König : Algebra
Zalányi J. : Rajzoló geometria IV. r.
Helmár Á gost: Két térkép a magyar történelemhez
Kelemen : Magyar és német zsebszótár
Schmidt J .: Latin-magyar és magyar-latin zsebszótár

‘Amennyiben év kezdetéig approbatiót nyernek.



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 1—6-ig jelent
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 fövételi vizsgálatot tartoznak tenni, a melyért dijat 
nem fizetnek.

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

4. Felvételre a tanuló szülei, gyámja vagy ezeknek 
megbízottjai kíséretében tartozik az igazgatóságnál 
jelentkezni; ez alkalommal a következő írásokat hozza ma
gával: az első osztályba beiratkozó vagy más iskolából jövő 
tanulók születési bizonyítványt és a megfelelő iskolai bizo
nyítványokat, 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 részle
tekben a tandijat. A dijakat az igazgatóságnál kell lefizetni. 
A helybeli protestáns tanulók tandija egész évre 40 korona, 
vidéki protestánsok 48 koronát fizetnek, más vallásfelekeze- 
tüek pedig 60 koronát.
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6. Az alumneumi díj egész évre ebédért és vacsoráért 
120 korona, csak ebédért 70 korona; az évi díjat negyedévi 
vagy havi 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; aki két tantárgyból kapott 
elégtelen jegyet, az a felekezeti főhatóság (a bányai ág. h. ev. 
egyházkerület püspöke) engedelmével javíthat;* aki egy 
tárgyból 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 nyelvből 
és számtanból írásbeli dolgozatot készítenek és a dolgozatok 
alapján szóbeli vizsgálatra bocsájtatnak. A magánvizsgálat 
díja 80 korona, ezenkívül a tandíjat és a mellékdíjat is tar
toznak megfizetni a nyilvános tanulókra kötelező időben.

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

12. Gimnáziumunk föntartó testületé kéri a t. szülőket, 
hogy a tanulók elszállásolása érdekében 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  ju liu s 5-ig kell az igazgatósághoz benyújtani.












