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Adatok intézetünk 1910 —1911. évi 
történetéhez.

Az augusztus 30. és 31-én megtartott javító- 
vizsgálatokon a tanári kar a következő eredményeket 
állapította meg.

Javítottak az egy tárgyból bukottak közül 14-en, 
a két tárgyból bukottak közül 9-en, — míg a két 
tárgyból bukottak közül 1 a javítóvizsgálaton is 
elégtelen osztályzatot nyert.

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

í*
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Az ünnepies évnyitást szeptember 7-én tartottuk 
meg. Ennek programja a következő volt: templomi 
évnyitó istentisztelet, majd a gimnázium nagytermében 
az igazgató alkalmi ünnepi beszéde, törvényolvasás.

A tanítás az egész év folyamán az állami tantervben 
megszabott irányban történt. A szünidők megtartása 
tekintetében „A magyarországi ág. h. ev. gimnáziumok 
rendtartása“ szolgált zsinórmértékül.

Gréb Gyula dr. tanár a fentartó testülettől 
egészségi okokból ez évre is szabadságot nyert, óráit 
egész éven át Kollár János okleveles helyettes tanár 
látta el.

Tanításunk folyamát zavarólag érintették a 
községünkben és környékén fellépett kanyaró és 
vörheny járványok. E járványok elég súlyosak voltak, 
de a kettőztetett gonddal történt elővigyázatnak sikerült 
elérni, hogy tanulóink közül csak kevesen estek bele 
a betegségek egyikébe vagy másikába és ez esetek is 
nagyon enyhe lefolyásúak voltak.

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 isten
tiszteleteken. A reformáció emlékünnepét a helybeli 
többi tanintézet protestáns növendékeivel és a hívőkkel 
együtt a templomban tartott istentisztelettel ültük meg. 
Az egyház által rendezett vallásos estéken is protestáns 
ifjaink tanáraik vezetése mellett testületileg jelentek 
meg. A vallásórákat a szokásos előadástnyitó imákon 
kívül egyházi ének éneklésével vezették be. Az ének
órákon pedig az egyházi énekeket két szóla
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tanulták be. Szentháromság vasárnapján az intézet 
testületileg részt vett az úrvacsorában. Ugyanekkor 
konfirmálkoztak: Majer Lajos II., Sipka Mihály II., 
Stefanik Pál II., Benkó Mátyás 1., Chugyík Pál I. 
oszt. tanulók.

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

Tanulóink egészségi állapota a már említett 
járványtól eltekintve, az egész év folyamán elég 
kedvező volt. Dr. Gál Adolf iskolaorvosunk gyakran 
meglátogatta intézetünket, megvizsgálta egészségügyi
leg tanulóinkat s minden egészségügyi intézkedésünk
ben nagy készséggel adott tanácsot. A korcsolyázást, 
fürdést, úszást ifjaink a megfelelő időszakban nagy 
kedvvel és kellő felvigyázással gyakorolták.

A tanári testület a tanulókat szállásaikon gon
dosan látogatta, a szülőkkel és szállásadókkal a 
szabályzatok alapján többször huzamos és beható 
eszmecserét folytatott.

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 úgy ő, valamint 
a gimnáziumi bizottság több tagja ünnepeinkben 
való részvételével ifjúságunknak a vallásosság és 
hazafiasság szép példáját nyújtotta.

Spitkó Lajos királyi tanácsos, budapestvidéki 
tankerületi királyi főigazgató úr, mint miniszteri meg-
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bízott 1911. május 17-én látogatta meg 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 köszönetét mondunk.

Gimnáziumunknak főgimnáziummá való fejlesz
tésében a kellő meggondolt és következetes lépések 
ez évben is megtörténtek. Fentartó testületünk, 
támaszkodva a tárgyi érvekre, a közóhajra, a paran
csoló szükségre s a gimnázium fejlesztésére alakult 
iskolatársak szövetsége eredményes munkásságára a 
nm. vall. és közokt. minisztériumba benyújtotta a 
kérvényt a továbbfejlesztés megengedésére, az ötödik 
és többi osztályok folytatólagos megnyithatása és az 
államszerződés revideálása iránt. E kérvény még 
elintézve nincs. De a reménynél biztosabb kilátásaink 
vannak arra, hogy kedvezően fog elintéztetni. 
1912— 13. tanévvel az eddig elért eredményeink 
biztató záloga után a legnagyobb valószínűség szerint 
meg fog nyílni az ötödik osztály.

Gimnáziumunkat az év folyamán egy szomorúság 
is érte. Elhunyt a gimnáziumi bizottságnak egy buzgó, 
munkás, áldozatra kész tagja, Paraszkay János. A 
boldogult egy ritka szép életen át a nemesen egyen
súlyozott élet, a kötelességtudás, az elvállalt és 
megtiszteléskép jutott munkakörei iránt érzett szeretet 
eleven mintaképe volt. Kegyelettel fogjuk őrizni 
emlékét.

Iskolai ünnepet ültünk a megfelelő műsorral:
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november 19-én Erzsébet királyné emlékére; március 
15., április 11. és junius 8.

Az évközi, szemléltető, kisebb tanulmányi 
kirándulásokon kivül egész napra terjedő tavaszi 
kirándulást rendeztünk junius 14-én, mikor is az 
ifjúság a tanári kar vezetése mellett tornajátékokkal, 
énekkel és szavalati versenyekkel szórakozott.

Az iskolai év végén nyilvános vizsgálatokat 
tartottunk a következő sorrendben:

Junius 12. és 13-án magánvizsgálat.
Junius 13-án d. u. 3 órakor vallásvizsgálat.
Junius 16-án d. e. 8 órakor I. o. magyar-latin.
Junius 16-án d. e. 8 órakor IV. o. történelem

természetrajz.
Junius 16-án d. u. 3 órakor német.
Junius 17-én d. e. 8 órakor I. o. számtan

geometria.
Junius 17-én d. e. 8 órakor IV. o. magyar-latin.
Junius 17-én d. u. 3 órakor II. o. magyar-latin.
Junius 18-án d. u. 4 órakor tornavizsgálat.
Junius 19-én d. e. 8 órakor III. o. történelem- 

fizika-foldrajz.
Junius 19-én d. e. 8 órakor IV. o. számtan

geometria.
Junius 20-án d. e. 8 órakor II. o. számtan

geometria.
Junius 20-án d. e. 8 órakor III. o. magyar-iatin.
Junius 20-án d. u. 3 órakor I. o. földrajz

természetrajz.
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Junius 20-án d. u. 3 órakor IV. o. német. 
Junius 21-én d. e. 8 órakor II. o. földrajz-ter

mészetrajz.
Junius 21-én d. e. 8 órakor III. o. számtan- 

geometria.
Junius 21-én d. u. 3 órakor záróértekezlet. 
Junius 24-én d. e. 9 órakor évzáró istentisztelet. 
Junius 24-én d. e. 10 órakor évzáró ünnepély.



Gimnáziumi elöljáróság.
a) Gimnáziumi bizottság.

Elnökök:

ßr. Poämaniczhy Gyula, egyházi és gimnáziumi felügyelő, 
DlZicsiita? Srnő, egyházi és gimnáziumi másodfelügyelő,

Tagok:

ß r. Poämaniczhy Géza, V. b. (. t .  

ß r. Poämaniczhy Cevente, 
ß r. Raávánszhy Glberí, 
ßcntsol? Sános, gimnáziumi pénztáros,
Ghugyih Pál, ág. h. ev. lelkész,
'Tarhas Sános,
Saal Síel? ár., egyházi és gimnáziumi ügyész,
Gréb Gyula ár., gimnáziumi tanár,
.Haitsclt Samu,
33. .Haraszilty íllihály,
Krouhó Sózsef,
Osoáth Geáeon á r , gimnáziumi tanár, alumneumi 

ephorus, jegyző,
Percnyi R ezső,
Sárhány fZászló,
Strompf Cászló, gimnáziumi tanár,
Szabó £ajos, gimnáziumi igazgatótanár.
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b) Tanári testület.

ßolla ßajos, okleveles rendes tanár, a Luther-társaság, 
az országos középiskolai tanáregyesület és az orsz. ág. h. ev. 
tanáregyesület rendes tagja, a régiségtár és történelmi szertár 
őre, a IV. osztály főnöke. Tanította az I. osztályban a föld
rajzot, természetrajzot és szépírást, a II. osztályban a föld
rajzot és a természetrajzot, a III. osztályban a történelmet, a 
IV. osztályban a történelmet és természetrajzot heti 20 órában.

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

Dr. Grób Gyük*, okleveles rendes tanár, az országos 
középisk. t. e. r. t., az orsz. ág. h. ev. tanáregyesület tagja, 
a tanári könyvtár őre. Szabadságon.

Kollár Sános, okleveles ideiglenes helyettes tanár, az 
országos középiskolai tanáregyesület rendes tagja. Tanította 
a latin és német nyelvet a III. és IV. osztályban, a szépírást 
a II. osztályban. Heti 20 órában.

Dr. Osváth Geäeoit, okleveles rendes tanár, az ág. h. 
ev. tanáregyesület és az országos középiskolai tanáregyesület 
tagja, az alumneum ephorusa, a gimnáziumi bizottság jegyzője, 
tanárértekezleti jegyző, a Petőfi-kör vezetője, az ifjúsági 
könyvtár őre, az I. o. főnöke. Tanította a magyar és latin 
nyelvet az I. osztályban, a magyar nyelvet a III. és IV. 
osztályban, heti 19 órában.

Sírompf Cászló, okleveles rendes tanár, az országos 
középiskolai tanáregyesület, a k. in. természettudományi tár
sulat, a matematikai és fizikai társulat és az orsz. ág. h. ev. 
tanáregyesület rendes tagja, a geometriai szertár őre, a II. 
osztály főnöke. Tanította az I—IV. osztályokban a mennyiség- 
tant, a II., III., IV. osztályban a geometriát, heti 21 órában.

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

Bejáró hitoktatók:
.lllilda Pál, róni. kath. segédlelkész 
Scftreibor Sózsef, kerületi rabbi.

A tornát tanította: 
JTliUlóssy 9ártos.

ßolla Cajos.

Az éneket tanította : 

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



Az elvégzett tanitási anyag kimutatása 
osztályonként és tárgyanként.

I. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Dr. Osudth Gedeon.

■©allástan, heti 2 óra. Az ó-testamentom ismertetése 
tartalmi szempontból: Mózes öt könyve részletesebben ; 
Józsua, Bírák és Ruth könyve röviden ; Sámuel és Királyok 
két-két könyve bővebben. A többi történeti, továbbá a tanító 
és jóslati könyvek a lehetőséghez képest.

Kész imák bemutatása,.
Kézi könyv : Bereczky : Bibliaismertetés.
Tanította: Clwgyik Pál.
aiagvar nyelv, heti 5 óra. A mondat fogalma, részei, fajai. 

Olvasmányok nyelvi és tartalmi elemzése. Megbeszélés alapján 
fogalmazási gyakorlat. Az élő beszéd gyakorlása személyes 
élmények elmondása utján. A szavak jelentésének értelmezése; 
olvasás, szavalás, helyesírás gyakorlása. Kéthetenkint írásbeli 
dolgozat. Kézi könyv: Balog Péter Magyar nyelvtana és 
Gulyás-Mitrovics Magyar olvasókönyve az I. osztály számára.

Tanította: Dr. Osváth Gedeon.
Matin uv<?k>, heti 6 óra. A tanterv alapján a névragozás, 

fokozás, névmások, számnevek, előljárószók, a cselekvő ige
ragozás. Összefüggő olvasmányok fordítása latinról magyarra,

II.
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a megfelelő magyar részből fordítás latinra. A szabályok 
alkalmazása önálló kifejezések és mondatok szerkesztésének 
gyakorlásával. Mesék könyvnélkül. Kéthetenkint egy írásbeli 
dolgozat. Kézi könyv: Pirchala Imre Latin nyelvtana, Olvasó- 
és gyakorlókönyve.

Tanította : Dr. Osváth Gedeon.

Töldrajz, 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, 
Kogutovicz: Atlasz.

Tanította : Holla Lajos.

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

Tanította: Bolla Lajos.

Üllemiyisécjtan, heti 4 óra. A tizes számrendszer, római 
számok. A négy számolási művelet egész számokkal és tizedes 
törtekkel. Többnenni mennyiségekkel való műveletek. Mértékek 
és pénzegységek megismertetése. A számok oszthatósága, a 
legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többes kere
sése. A tört elmélete. Közönséges törtekkel való számolás. Idő
számítás. Kézi könyv: dr. Lévai Ede: Közönséges számtana.

Tanította: Strompf László.

Kajzoló geometria, heti 3 óra. Bevezetés a rajzeszközök 
használatába. A pont, a vonal, a szög és az ív. 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 síkdiszítményi rajzok. Kézi 
könyv: Zalányi J .: Rajzoló geometria I. r.

Tanította: Szabó Lajos.
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Szépirás, heti 1 óra. A magyar kis- és nagybetűk, a 
római számjegyek. Mintafiizet: Vajda P á l: szépirási minták.

Tanította : Bolla Lajos.

Testgyakorlat, 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 : Miklóssy János.

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

Tanította: Miklóssy János.

Snel?, 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 ütenyek. Az ismétlő jel, a kötőiv, a pont stb. 
ismertetése. Másod-, harmad-, negyed- ésötödhangok 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. Kéztigyesitő 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.
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II. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Strompf László.

"©allástan, heti 2 óra. Az újszövetség tartalmi ismerte
tése. Bevezetésenként az ó- és újszövetség egybevetése. A tör
téneti, oktató és jóslati könyvek Írói 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. Kézi könyv: Bereczky: Biblia
ismertetés.

Tanította; Chugylk Pál.

íllagyar nyelv, heti 5 óra. Szóalkotás. Beszédrészek. 
Alárendelő és mellérendelő összetett mondatok. Helyesírási 
szabályok. Az értelmes olvasás gyakorlása. Olvasmányok 
elemzése és azok tartalma. Szavalás. Kéthetenként egy iskolai 
dolgozat. Kézi könyv: Balogh Péter Magyar nyelvtana és 
Gulyás—Mitrovics Olvasókönyve.

Tanította: Szabó Lajos.

2afin nyelv, heti 6 óra. A név és igeragozás ismertetése. 
Igék törzsalakjainak képzése. Álszenvedő, rendhagyó, hiányos 
és személytelen igék. Az olvasókönyvből fordították az 1 — 16. 
és Sententiae fejezeteket; az idetartozó magyar fejezeteket. 
Elemezés. Szógyűjtés. Konstruálás. Memoriter. Kéthetenként 
egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Pirchala : Lalin nyelvtan. 
Latin olvasó- és gyakorlókönyv.

Tanította: Szabó Lajos.

Töldraj«, heti 3 óra. Európa országainak részletes leírása. 
Ázsia és Afrika ismertetése, természeti viszonyai és politikai 
felosztása alapján. Térképrajzolás. Kézikönyv: Varga Oltó: 
földrajz II. k. és Lange—Cherven: Atlasz.

Tanította: Bolla Lajos.



16

'Természetrajz, heti 2 óra. Őszi virágok. Majmok. Tengeri 
emlősök. Erszényes emlősök. Madarak. Csúszó-mászó állatok. 
Kétéltűek. Halak. Puha testűek. Bogarak. Lepkék. Hártyás 
szárnyúak. Egyenes szárnyúak. Recés szárnyúak. Kétszárnyúak. 
Rovargyűjtés, növénygyüjtés. Kézi könyv : Szterényi: Termé
szetrajz II. r.

Tanította: Bolla Lajos.
M ennyiségtan, 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 E de: Közönséges számtana.

Tanította: Strompf László.
Rajzoló geometria, heti 3 óra. A kocka, négyzetes oszlop, 

a téglalapú test, a hasáb, henger, gúla, kúp, gömb rajzolása 
axonometria alapján, felszíne és térfogata, elkészítése kemény
papírból. Szerkesztések és síkdíszítményi rajzok. Kézi könyv : 
Zalányi: Rajzoló geometria II. r.

Tanította : Strompf László.
Testgyakorlat,
3úték,
Snek,
Szabadkézi rajz,

)
j mint az I. osztályban.

)
Szépírás, heti 1 óra. A német kis és nagy betűk. 

Közmondások és összefüggő német szöveg Írása. Mintafüzet: 
Vajda Pál ; Szépírási minták.

Tanította: Kollár János.

III. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Kollár dános.

"©allásían, 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.
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A vallásórákon a tanulók felváltva imádkoztak s az 
imákat maguk készítették.

Kézi könyv: Bereczky Kér. egyház rövid története.
Tanította: Chugyik Pál.

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

Tanította : ár. Osváth Gedeon.

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

Tanította : Kollár János.

Jelentet nyelv, heti 4 óra. A betűk ismertetése és az 
Írás gyakorlása. Olvasási szabályok. A névelők. A főnév rago
zása. A melléknév ragozása. A számnevek. Az elöljárók, 
névmások. Az ige főalakjai. 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. Das Haus. Der Hof. Der Garten. Die Stadt. Das 
Dorf. Das Leben in der Stadt und im Dorfe. Die Woche. 
Der Monat. Das Jahr. Der Abend. Der Morgen. Die Familie. 
Der Garten. Abendlied. Morgenlied. Ez utóbbi három könyv 
nélkül is. Kéthetenkint írásbeli dolgozat, fordítás'magyarból 
németre. Kézi könyv: Schuster: Német nyelvtan I.

Tanította : Kollár János.

Törfénckm, heti 3 óra. Magyarország a magyarok be
költözése előtt. A pogányság kora. A kereszfyénség elterjesz-

2
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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 1. rész.

Tanította: Bolla Lajos.

Tizikai földrajz, heti 2 óra. Amerika és Ausztrália 
általános ismertetése a nevezetesebb országok és az európai 
gyarmatok kiemelésével. Térképvázlatok készítése. A fizikai 
és csillagászati földrajz elemei. Fizikai műszerek és kísérletek 
bemutatása. Kézi könyv: Varga O ttó: Földrajz II. r. Lange- 
Cherven ; Atlasz, Balog M ór: 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. Középhatáridőszámítás. 
Egyszerű és összetett arányos osztás. Vegyitésszabály. Arany- 
és ezüstszámitás. Kézi könyv: dr. Lévai Ede: Közönséges 
számtana.

Tanította: Slrompf László.

Rajzoló Qoometria, heti 2 óra. A távolságok, szögek, 
háromszögek, négyszögek és sokszögek meghatározása. Távol
ságok arányossága. Hasonló, összeillő és szimmetrikus sok
szögek. Szerkesztések és síkdíszítmenyi rajzok. Kézi könyv : 
Zalányi János: Rajzoló geometria III. r.

Tanította: Strompf László.

Tesigvnkorlat, mint az I. osztályban.

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

Tanította: Miklóssy János.
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IV. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Bolla bajos.

'Oallástan, 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 a magunk iránti kötelességek.

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

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

Mlagyar nyelv, heti 4 óra. A stilus és stilisztika fogalma. 
Az irásmű 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 : ár. Osváth Gedeon.

Cetlin nyelv, heti 6 óra. A nyelvtani rész a tanterv 
alapján. Az olvasmányokból. (Julius Caesar De bello Gallico 
című mű fordítása.) P. Ovidius Nasóból: A világ négy kor
szaka. Az özönvíz. Latin szöveg könyv nélkül is. Fordítás 
magyarról latinra. Kéthetenként írásbeli dolgozat. Kézikönyv: 
Pirchala: Latin nyelvtan, Latin olvasókönyv 1. és II. k.

Tanította: Kollár János.

Német nyelv, heti 3 óra. Alaktan ismétlése és 
kiegészítése. A főnévragozás. Melléknév ragozás és fokozás. 
Az igeragozás. A szórend. Beszédgyakorlatok az olvasmányok 
alapján. Olvasmányok: Die Familie. Der Frühling. Einer 
Mutter schönster Schmuck. Die Haustiere. Der Wald. Der 
Sommer. Das Gewitter. Kéthetenként írásbeli dolgozat, fordítás 
magyarról németre. Kézikönyv : Schuster, Német nyelvtan I. k.

Tanította: Kollár János.
2*
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'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. Kézi könv: Szigethy 
Lajos : Magyarok története II. r.

Tanította: Bolla Lajos.

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

Tanította: Bolla Lajos.

3Ilemtyiségtan, 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 törtszámok
kal: Elsőfokú egy ismeretlennel biró egyenletek és idevágó 
tárgyi feladatok. Kézi könyv : König : Algebra I. r.

Tanította! Strompf László.

Rajzoló geometria, heti 2 óra. A kör. A körök relativ 
helyzete, érintők és körök szerkesztése. A kúpmetszetek: az 
ellipszis, a hiperbola és a parabola. Szerkesztések és sík
díszítmény i rajzok. Kézi könyv : Zalányi János: Rajzoló geo
metria III. r.

Tanította: Strompf László.

Testgyakorlat ) n osztájyban.
Sáték )
Ének, mint az I. osztályban.



Iskolaszerek gyarapodása.
a) Tanári könyvtár.

Vétel útján:
Nyugat (folyóirat) fél évfolyama 
Podmaniczky Frigyes báró: Apály és dagály.
— Egyetlen könycsepp.
— Szemüveges nő.
— Kedvencz.
— Régen történt.
— Álom és valóság.
Tolsztoj Leo g r.: Kreutzer szonáta.
— Eszméljetek.
— Mi a művészet.
— Tudomány és művészet.
— Karenin Anna.
— Háború és béke.
— Házasság regénye.
Ölyvesi Vad Imre: Nemességi könyv.
Zemplén Győző : Az elektromosság.
Földes: A socialismus I. II.
Hornyánszky: A görög felvilágosodás tudománya. 
Berzeviczy: A tájképfestés.
A műveltség könyvtára. 9 kötet.
Ballagi Aladár: Régi magyar nyelvünk és nyelvtörté

neti szótár.
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Johann G. Hagen: Sinopsis der höheren Mathematik. 
3 kötet.

Petőfi könyvtár 21—30.
Nyelvtudományi Közlöny.
Földrajzi közlemények.
Mathematikai és természettudományi értesítő. 
Evangélikus Lap.
Evangélikus Őrálló.
Magyar Figyelő.
Akadémiai Kiadványok.

Ajándékozás útján:
Az országos ref. tanáregyesület évkönyve 1910—1911.
V. K. M. ajándéka; A classica philologia encyclopaediája. 

„ „ Magyarország (Erdélyi műintézet kép
mása).

Aszódi takarékpénztár ajándéka : Mikszáth Kálmán
munkái.

Lissak Jenő: A számtoló kézikönyve.

b) Ifjúsági könyvtár.

Vétel útján:
Benedek Elek : Nagy Magyarok élete. 10 kötet.
— Hazánk története.
Jókai M ór: A magyar nemzet története. 3 kötet.
Beöthy Zsolt: A magyar irodalom történeti ismertetése 

2 kötet.
Szívós Béla : Az állatvilág csodái. 2 kötet.
— A természet csodái.
Petőfi könyvtár. 1—30 kötet.
Macé János: Egy falat kenyér története.
Bársony István: Erdőn, mezőn.
Wágner János: A kis kertész.
— A kis tudósok.
Twain Mark: Koldus és királyfi.
— Hucklebery finn.
Dr. Papp Dezső: Délutáni csevegések.
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Lőrinczy György : Az igmándi bég.
Malott Hektor: Elhagyottan.
Borsos István : Kollégiumi történetek.
Herman Ottó: A madarak.
Molnár Ferenc: A Pál-utcai fiuk.
Tom-tit: Száz produkciója.
Ajándékozás útján:
Rákosi Viktor: Korhadt fakeresztek.
Mikszáth Kálmán: A kis prímás.
Murai Károly: A király előtt.
Abonyi Árpád : A havasok ura.
— Mackó Feri története.
Összesen 52 mű 67 kötetben.

c) Földrajzi szertár.

Kogutowicz: A magyar korona országainak hegy- és 
vízrajzi térképe.

Ifj. Buró Béla : A Magas Tátra domború térképe. 

d) Történelmi szertár.

Európa a magyar honfoglalás s a frank birodalom 
szétbomlása idejében.

Európa a renaissance és Mátyás király korában. Sziklay 
Lajos úr ajándéka: Temesvár régi térképe. A XVII. sz. elején 
készített rajz másolata.



Petőfi-kör.

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 igye
keznek fejleszteni fogékony lelkűk ébredező tehetségeit. 
S bár a kör tagjainak, a 111. és IV. oszt. tanulóinak 
munkássága a szavaláson, szabadelőadáson, 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 pályafutását 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 érzetében.
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Az évzáró ünnepély műsora:

1. Kurucnóta. Előadja az énekkar.
2. Isten, irta Reviczky Gyula. Szavalja Kovács Sándor

III. o. t.
3. Simon Judit, irta Kiss József. Előadja Földényi 

László IV. o. t.
4. Otthon, itra Egressi Béni. Énekli az énekkar.
5. Hirös város, . . . irta Petőfi Sándor. Elmondja Lövey 

István IV. o. t.
6. Vándorélet, irta Petőti Sándor. Előadja Zemling 

Zoltán III. o. t.
7. Magyar Népdalok. Énekli az énekkar.
8. Ocskay Lászlóról való ének. Szavalja Koncz Lajos

IV. o. t.
9. Álmodik a nyomor, irta Ady Endre. Előadja Szabó 

István IV. o. t.
10. Igazgató beszéde.
11. Szózat. Énekli az ifjúság.



V.

Jutalmak.

1. A Csernyánszky-féle 40 koronás jutalomra 
a tanári kar Blatniczky Pál I. oszt. tanulót ajánlja. 
Ezen jutalom végleges odaítélése a pestmegyei ág. 
h. ev. esperességi közgyűlést illeti.

2. A Petőfi-féle jutalomdijból Kovács Sándor 
III. oszt. tanuló 20 koronát kap.

3. A Petőfi-Podmaniczky alap kamataiból Csörgi 
János III. oszt. tan. 15 koronát, Cserepes Jenő III. 
oszt. tan. 15 koronát, Sziklay László III. oszt, tan. 
15 koronát kap.

4. A Masznyik-féle jutalomalap kamatait a tőkéhez 
csatoltuk.

5. A Földváry-féle jutalomalap kamatait a tőkéhez 
csatoltuk.

6. Az aszódvidéki tanítói kar jutalomalapból 
Kottász Béla III. oszt. tan. 10 koronát kap.

7. A Deutsch-féle jutalomból Schreiber Ernő 
II. oszt. tan. 20 koronát kap.

8. A Kossuth-féle jutalomból Gáspár Béla I. 
oszt. tan. 10 koronát kap.
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9. A bányai ág. h. ev. egyházkeriileti jutalomból 
Benkó Mátyás I. oszt. tan. 40 koronát, Kottász Emil
I. oszt. tan. 40 koronát, Micsinay Elek I. oszt. tan. 
40 koronát, Paulo Pál I. oszt. tan. 40 koronát, 
Lovászik Sándor 111. oszt. tan. 40 koronát kapnak.

10. Tandijelengedés kedvezményében 12 tanuló 
részesült. Az elengedett tandíj összege 419 korona.



VI.

Ifjúsági gyámintézet.
A szept. 9-én tartott ülés alkalmából osztály

pénztárosok lettek Habán Imre (I. o.), Zorkóczy 
Gábor (II. o.), Lovászik Sándor (III. o.) és Földényi 
László (IV. o.) tanulók.

A gyámintézet tagjainak száma 40 volt. 
Beszámoló ülését 1911 junius 13-án tartotta. 
Számadása a következő:

Bevétel Korona
1. Dömötör Árpád adománya
2. I. osztály gyűjtése . . .
3 II. „ „ . . .
4. III. „ • • .
5. IV. „ . . .

10.00
17.00
10.74
9 26
5.00

összesen 52.00

Kiadás Korona
1. Esp. gyámintézetuek a bevétel Vi-ed része 13.00
2. Szuchovszky Bertalan I. o. tanulónak segély 10.00
3. Újpesti ev. templom építésére . . . .  10.00
4. A torzsai á rv a h á z n a k ..........................5.00
5. 1910— 11. évi pénztári maradvány, mint

e g y e n l e g ..............................................14.00
összesen 52.00



1. Tőke
2. 1910
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Vagyonmérleg.

Vagyon.

1910—11. év végén . . . 151.97 kor. 
-11. évi tiszta jövedelem . . 14.00 „

összesen 165.97 kor.



Alumneum.

Az 1910— 1911. iskolai évben alumneumunkban 
26 tanulót vettünk föl felekezeti különbség nélkül. A 
tanulók közül évközben lépett az alumneumba 
6 tanuló, kilépett 2 tanuló. Ebédre és vacsorára 
18 tanuló járt, csak ebédre járt 8 tanuló.

A növendékek naponkint két tál ételből (hús
leves és főzelék főtthússal) álló ebédet és két tál 
ételből (húsleves és főzelék) álló vacsorát kaptak; 
pecsenye volt hetenkint egyszer, sült tészta hetenkint 
kétszer.

Az alumneum számára adakozás utján befolyt:
Pénzben supplicaciból 584.92 K, Dessewffy 

Dezső úr ajándéka 10 K.
Fogadják a nemeslelkű adakozók hálás köszö- 

netünket-!

VII



VIII,

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 ta l é k a ...................... 72 kor.

5. A pestmegyei ág. h. ev. esperesség
évenkinti adománya . . . .  200 kor.

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

Összesen: 13302 kor.



IX.

A tanulók névsora

a vallás és születési hely feltüntetésével.

I. OSZTÁLY.

Benkó Mátyás ág. hitv. ev. Aszód 
Blatnicky Pál ág. hitv. ev. Zólyom 
Boris Mihály ág. hitv. ev. B.étiye 
Burró Béla ág. hitv. ev. Pápocs 

5 Bursics Lajos róni. kath. Aszód 
Chugyik Pál ág. hitv. ev. Aszód 
Csóry József róni. kath. Ácsa 
Fischer Arthur róni. kath. Salgótarján 
Gáspár Béla izr. Hatvan 

10 Győri József róni. kath. Túra 
Habán Imre ág. hitv. ev. Terény 
Hartyánszky Béla rom. kath. Nagykőrös 
Jurassza Ferenc róni. kath. Hatvan 
Kakó József ág. hitv. ev. Váckisujfa|u 

15 Karácsony Dezső róm. kath. Hatvan 
Kemény József ref. Kisbag 
Knáb László róm. kath. Apc 
Kisák Kálmán róm. kath. Vác 
Kondor Gyula izr. Doniony 

,20 Kottász Emil ág. hitv. ev. Bénye
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Kőműves Sándor ref. Simontornya 
Kvardi János róni. kath. Iklad 
Lőwy Andor izr. Aszód 
Medveczki Pál ág. hitv. ev. Aszód 

25 Micsinay Elek ág. hitv. ev. Rákoskeresztúr 
Mihalik János róni. kath. Erdőtarcsa 
Nemes Kálmán ref. Korláthehnec 
Pauló Pál ág. hitv. ev. Doniony 
Pejtsik Gyula róni. kath. Dunavecse 

30 Poós Jenő róni. kath. Nezsider 
Protovin Pál izr. Aszód 
Rácz József róni. kath. Túra 
Reiner Jenő izr. Felsősáp 
Simon László izr. Gyöngyös 

35 Singer Imre izr. Bénye
Sipka Sándor ág. hitv. ev. Aszód 
Susitzky György izr. Hatvan 
Sziklay Zoltán róni. kath. Szentendre 
Szuchovszky Bertalan ág. hitv. ev. Váckisujfalu 

40 Varga Zoltán róni. kath. Moson
Zsigmond Sándor róni. kath. Aszód.

Évközben kimaradtak:

Herde Jenő róni. kath. Pásztó 
Lehoczky Endre ref. Aszód 
Stern Arthur izr. Aszód.

3
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Borbély Ferenc ref. Kolozsvár 
Braedt Albert ág. h. ev. Beszterce 
Breuer Ervin izr. Budapest 
Csorba László ref. Fenyőharaszt 

5 Főző József róm. kath. Bécs
Gódor Mihály róm. katli. Budapest 
Hoffmann György izr. Vác 
Kis Péter róm. kath. Túra 
Kovács Gyula róm. kath. Bag.

10 Kubik Ágoston róm. kath. Aszód 
Kubik István róm. kath. Aszód 
Laczják Béla ág. h. év. Polichnó 
Majer Lajos ág. h. ev. Nagytarcsa 
Paraszkay Endre ág. h. ev. Aszód 

15 Reiner Sándor izr. Aszód 
Rigó Géza izr. Aszód 
Schreiber Ernő izr. Aszód 
Sipka Mihály ág. h. ev. Aszód 
Steinberger Imre izr. Aszód 

20 Stefanik Pál ág. h. ev. Aszód
Szczepanovszky Ferencz róm. kath. Budapest 
Vankó Mihály róm. kath. Galgamácsa 
Virághalmy Jenő róm. kath. Túra 
Vörös János róm. kath. Hatvan 

25 Weiner Mihály izr. Aszód
Zorkóczy Gábor ág. h. ev. Vácbottyán

Kimaradt:

II. O S Z T Á L Y .

Balogh Géza ref. Okanizsa
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10

15

20

25

30

35

Coriáry Gusztáv ág. h. ev. Sopron 
Cserepes Jenő ref. Budapest 
Csörgi János róni. kath. Túra 
Fischer Endre izr. Aszód 
Hajdú István róni. kath. Bag 
Hanófer Dezső izr. Túra 
Hásenfeld Béla izr. Szirák 
Jedlicska József róni. kath. Nagykartal 
Juricski Tibor róni. kath. Monor 
Keinényfi Zoltán róni. kath. Nagykartal 
Kom pan Károly ág. h. ev. Aszód 
Kovács János róni. kath. Hévizgyörk 
Kovács Sándor róni. kath. Aszód 
Kottász Béla ág. h. ev. Bénye 
Lovászik Sándor ág. h. ev. Domony 
Miklian Ödön ág. h. ev. Aszód 
Némedy Árpád ág. h. ev. Aszód 
Rótt Géza róni. kath. Ujhartyán 
Ruzsin Béla lóm. kath. Zsolca.
Soltész Lajos róm. kath. Nátafalva 
Sziklay László róm. kath. Balogfalva 
Turányi János ág. h. ev. Aszód 
Vallovits Béla róni. kath. Hatvan 
Zachár Béla róm. kath. Boldog 
Zemling Zoltán róni. kath. Magyarnándor 
Zorkóczy Lajos róm. kath. Csécse

Magántanuló:
Szilágyi Elemér ref. Nádasd

Kimaradtak :

Grósz András izr. Tiszaőrs 
Láng József izr. Budapest 
Márkus Pál izr. Budapest 
Petrovácz Ferencz róni. kath. Rád

111. O S Z T Á L Y .
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Blanyár Sándor róm. kath. Soroksár 
Bóta József róm. kath. Gyöngyöshalász 
Fischer Ferencz izr. Aszód 
Földényi László ág. h. ev. Budapest 

5 Hacker Miklós izr. Aszód
Haulits László róni. kath. Budapest 
Koncz Lajos róm. kath. Nógrádkálló 
Lanstják Lóránt ág. h. ev. Legénd 
Lővey István róm. kath. Zaránk 

10 Paraszkay István ág. h. ev. Aszód 
Szabó István ref. Arad 
Tóth Miklós Mihály róni. kath. Túra 
Valent Géza ág. h. ev. Tótaradác 
Vallovitch Ferencz róni. kath. Kaposvár 

15 Zorkóczy Miklós róm. kath. Szentiván

Kimaradtak :

Dömötör Árpád ref. Budapest 
Galambos József róm. kath. Budapest

Az intézetből távozó tanulóink pályaválasztása

IV . O S Z T Á L Y .

Gimnáziumban tovább tanul 8
Katonai iskolába megy . . —
Tanítóképzőbe megy . . .  1
Ipariskolába megy . . .  3
K ereskedőnek .....................  1
V asúthoz................................ 2

Összesen: 15



X .

Statisztikai kimutatás az 1910—1911. tanév végén.

A z C

A t a n u l ó k I. 11. III. IV.
</> aj N cf )

o s z t á ly b a n o

fe lv é te te t t  —  —  — 4 4 2 7 3 2 17 1 2 0
v iz s g á la t o t  tett —  — 41 2 6 2 7 15 109

e n y i l v á n o s  —  —  — 41 2 6 2 6 15 108
'03
N m a g á n  —  —  —  — - - — 1 1

h a la d ó  —  —  —  — 3 6 2 3 2 3 15 9 7
i s m é t lő 5 3 4 — 12

á g o s t .  h itv . e v a n g .  — 13 7 7 4 31
a3co r e fo rm . —  —  — 3 2 2 1 8

ró m . kath  —  —  — 17 10 15 8 5 0
03
> izrae lita 8 7 3 2 2 0

aj

aj m a g y a r  —  —  — 3 7 21 2 7 15 1 0 0
c tót —  —  —  — 4 3 — 703
>*
C

n é m e t  —  —  —  — — 2 — — 2
03
aj
aj magyar — — — 26 19 2 0 12 7 7
1 magyar-tót — — — 9 — 3 4 16
CJ3 magyar-német — — 6 2 6 3 17
aj>*
c

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

0 3 . ős
te

rm
el

ő

nagybirtokos és bérlő 
kisbirtokos és bérlő — 
alkalmazott

• 0 3 cfio nagyiparos — — —
i— kisiparos — — —

V-
Q- alkalmazott

- 0 3 C/3

OJD'CU .Q:0 N T3 O nagykereskedő — —
O kiskereskedő — —
Q, c/3  ~

2M5 alkalmazott
2* 0) > 2*
0) *oC (1)

C/J állami vagy hatósági —
ZJ "n

C/3
magán vagy társulati —

:3 ■ ■■■■' ■ ' -■-----
N
« katona — — —

más értelmiségit — 
személyes szolgálatból 
magánzó és nyugdíjas

10 
11 
12
13
14
15
16

eves

több

helybeli — 
megyebeli — — —
más megyebeli — —

élő

Az c

i I. 11 III IV.
C/3
<D
N

C/3

osztályban O

4
1
2 1

1
5

1
10
1

2 2
9 1 4 — 14

■ 1 3 1 2 7

2 2
5

i

5 2 1 13

19 9 13 4 45
— — 1 1 2

1 3 4

1

3

1

11

í 9 1 — — 10
14 10 — — 24
12 7 5 — 24
6 5 11 3 25

— 1 5 1 7
— 2 5 6 13

3 3
1 2 3

14 16 9 3 42
15 8 12 4 39

1 12 2 6 8 28
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A t a n u l ó k

Az

Ö
ss

ze
se

n

I. 11. 111. IV.

osztályban

'3)JS könnyű betegségi eset 102 51 32 35 220
to o súlyos — 2 — 3 5
in  ctj 

•o> ~ járványos — 1 — 1 2
á> meghalt

*a>
53 jó 36 18 25 9 88
l3t/) szabályszerű 5 8 1 6 20
c5 kevésbé szabályszerű — — — — — —
fO rossz — — — —E

'53
53c/3 igazgatói megrovás — 1 1 _ 2

tanárkari „ 2 1 1 4 8
E eltanácsolás — — — — 1 2 3

kizárás — — —
<D
C/5
N igazolt — — — — 818 360 451 464 2093

nem igazolt 7 1 4 — 12
E
a><D minden tantárgyból jeles 1 1 3 — 5
Co> ,, » jó 6 2 5 2 15
E

o „ „ elégs. 22 17 11 12 62
0) egy tantárgyból elégtelen 4 2 3 1 10
E két — 3 1 — 4
3 több 8 1 3 — 12

- 2

* Ezen rovatban magántanulók nem szerepelnek.



XI.

Kézikönyvek az 1910—11. 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 
Varga Ottó : Földrajz 
Kogutovicz: Atlasz I. r.
Dr. Szilády Zoltán : Kis természetrajz 
Lévay Ede: Számtan I. r.
Zalányi János: Rajzoló geometria I. r.
Vajda P á l: 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 O ttó: Földrajz II. r.
Kogutovicz: Atlasz
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Dr. Szilády Zoltán: Természetrajz II. r.
Lévay Ede : Számtan II. r.
Zalányi János: Rajzoló stereometria 
Vajda Pál: Szépirási minták

III osztály.

Bereczky Sándor: Kér. egyház rövid története 
Balogh P.: Magyar nyelvtan III. oszt. számára 
Gulyás-Milrovics : 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 Mór: 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

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 I. r. 
Szigethy: Magyarország története II. r.
Szterényi: Növénytan 
König: 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 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 élvégzését 
hiteles bizonyítvánnyal tudják igazolni. Kellő bizonyítvány 
hiányában felvételi 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 díjat fizetnek, egyébként minden tanuló fizet bizo
nyítvány-, könyvtár-, értesítő- és orvosi díj címén 6 koronát, 
tanári nyugdíjra 6 koronát és negyedévi előleges részletek



43

ben a tandíjat. A díjakat az igazgatóságnál kell lefizetni. 
A helybeli protestáns tanulók tandíja egész évre 40 korona, 
vidéki protestánsok 48 koronát fizetnek, más vallásfelekeze- 
tüek pedig 60 koronát.

6. Az alumneumi dij egész évre ebédért és vacsoráért 
120 korona, csak ebédért 70 korona; az évi dijat 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 vizsgálatokért fizetni nem kell.
10. A magántanulók beiratkozásra szintén szeptember 

első napjain jelentkezzenek, a vizsgálat idejét a tanári kar 
határozza meg és az igazgató kellő időben a szülőknek 
tudomására adja. A kitűzött időben a magyar, német, latin 
nyelvből és számtanból írásbeli dolgozatot készítenek és a 
dolgozatok 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 érdekében forduljanak először 
az igazgatósághoz, aki szívesen szolgál minden tekintetben 
felvilágosítással.

A z  igazgatóság.

* A méltóságos és fötisztelendő Seholtz 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.








