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Adatok intézetünk 1911—12. évi 
történetéhez.

Mindenekelőtt az év legkimagaslóbb eseményéé 
legyen az első szó. Az a kitartó munka, melyet 
iskolánk fejlesztésében a lelkes vezéregyéniségek 
végeztek, sikerre vezetett. A nm. vallás- és közokta
tásügyi miniszter úr 48012. számú leiratával tudo
másul vette, hogy gimnáziumunknak az V. osztálya 
1912. szeptember elsején megnyílik s az intézet a 
következő években fokozatosan főgimnáziummá fej
lődik. Evvel az intézet történetében a régi alapokon 
uj korszak kezdődik. Az intézet múltja, mely a haza 
zivataros századaiba nyúlik vissza, a vallás, a tudo
mány, a honszerelem mindenkor intenzív, csupán a 
lelkek mélyét átformáló, állandó csendes munkálásá- 
ban folyt. A pillanatnyi sikert, a társadalom minden
napi életét, nem csak nem kereste, de kerülni is 
látszott. Ezután legalább látszólag, legalább névleg, 
ebben a forgatagban állandóan szerepelnie kell. 
Ifjaink fokozatosan nagyobbak lesznek, öntudatuk 
kezd kibontakozni. Őket a társadalomnak társadalmi 
életre neveljük. A társadalom tündöklő példáit, a társa-
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dalom tiszta életét állandóan szemök előtt kell látniok, 
hogy a magas társadalmi erényeket megszerethessék, 
önmaguk elé követendő például tűzhessék ki. Az isko
lában eltöltött sok idő a gyermeki lélek életének csak 
igen kis része s valamint a társaival folytatott játék 
foglalja el a kis fiú lelkének minden csepp szabad 
idejét: ép úgy a nagyobb ifjú a tanulmányaitól 
fenmaradt szabad időben folyton a társadalmi élet 
nyilvánulásain eszmélődik. O a társadalomba belépni 
készül, —  hivatása is! —  a társadalom tagjává, 
lelkes tényezőjévé, sőt vezetőjévé kíván alakulni. 
Öntudatlanul is, hallgatagon is, isteni rendeltetésé
nél fogva. A tanári karok ezt tudják is, az ifjak e 
lelki életét irányítják is. Tudnia kell azonban a tár
sadalomnak is s legközvetlenebbül az iskola városa 
helyi társadalmának legelső sorban. Ennek életét, 
életének minden viszonylatát majdnem szakadatlanéi 
a főgimnázium gondolatkörében kell élnie. A közép
iskola a középosztály, sőt a legfelsőbb osztályok 
míveltségének is fokmérője. Amennyi gondolat és 
érzést átélnek, amennyi anyagi és szellemi áldozatot 
hoznak a középiskola ifjaiért s magáért a középisko
láért, csak annyira míveltek. És evvel szemben min
den érzelgés, minden mentegetődzés, hogy a kultúra 
feladatain kívül sok más feladat vár a társadalomra, 
csak ürügy, csak szépítgetődzés. A kultúra feladatain 
kívül nincsen semmiféle főbb feladat, sőt végelemzés
ben nincs is semmi más feladat az országban. A kultúra 
elvégez mindent, letörli a könyeket, meggyógyítja a 
sebeket, kiszárítja a mocsarakat, virágzóvá teszi az 
országot, megvédi, hatalmassá teszi a hazát! Éppen 
azért nőegyleteknek, társasköröknek, családoknak és
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magánosoknak állandó gondja, szereidének tárgya a 
gimnázium s annak ifjúsága minden jól vezetett 
városban. Ezek gyönyörű példáiról számolnak be 
mindenhol az évvégi iskolai értesítők. Az ifjúságnak 
és az iskolának tett kisebb-nagyobb és igen sokszor 
szédítő nagy alapítványok, gyűjtések százai és ezrei 
lélekemelő látványok, s a céltudatos szándékok, 
melyekkel a hivatásukat ismerő városok társadalmi 
összejöveteleiket, ünnepiességeiket úgy rendezik, hogy 
abban a felsőbb osztályok ifjúsága ne csak megje
lenhessen, hanem abban szavalással, társas érintke
zéssel szerephez jusson s mindenkor a fegyelmezett 
élet, tiszta erkölcs, nemes életörömök példáit lássa 
és tanulja: megnyugtató érzések. Bizonyítékai annak, 
hogy egyes városok igazán felfogják hivatásukat, 
jelezvén azt, hogy a nevökben lévő vár szó, amint a 
középkorban hadászati erősséget jelentett, úgy ma 
kulturális erősséget jelent. Lesújtó erkölcsi itétet is 
az egy város társadalmára s intelligens életére, hol 
egy év folyamán is számos köz- és magánadakozás 
nem történt az iskola céljaira, s ahol a tanári kar
nak az ifjúságot esetleg óvnia kell minden közössze
jöveteltől. A tanárvilág mindenhol, de különösen 
hazánkban a társadalom élő lelkiismeretévé vált. Ez 
talán tiszteletnyújtás mindig ideális törekvéseiért, vagy 
a szerepéből kiesni nem tudás, midőn hivatalos fog
lalkozásának minden egyes percén öntudatos életet 
élő szobor mintát áll tanítványai, az ifjúság előtt. 
Éppen azért a társadalom minden szertelensége, Ízlés
telensége vagy csak helytelenségével szemben is 
hallgatag ítélettel, megtorlással, magát kivonással, 
elnémulással kell élnie.
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Eddig gimnáziumunk a város életének központja 
nem volt, nem is lehetett. Tanulóink csak kicsinyek 
voltak, ezeknél csak a tudomány közlésére, az elme 
fejlesztésére szükséges csend és magány megszerzé
sére kellett gondot fordítanunk. A jellem alapjait a 
csendes magányban kellett leraknunk. S városunknak 
is ezer más gondja, dolga volt s a kulturális élet s 
ennek magasabb feladatai igen sokszor csak má
sodsorban szerepelhettek. De a nemesebb vágyó
dás s tövekvés arra, hogy méltókép városias, kul
turális életet éljen, mindig megvolt s erről impozáns 
tanúbizonyságot tett ez év folyamán intézetünk 
történetében kimagasló második kulturesemény alkal
mával.

A Petőfi-társaság iskolánk iránt mindenkor ke
gyelettel párosult jóakaratot tanúsított. Ama kap
csolatból kifolyólag, mellyel a nagy költő családi 
összeköttetései, tanulóéveivel iskolánkhoz fűződött. 
Eme kegyelet és pártfogás vezette a Társaságot, 
midőn gimnáziumunk fejlesztéséhez védnökséget, 
irányeszmét, varázst adott. Ez a pártfogás vezette a 
Társaságot, midőn folyó év február végén kijött 
Aszódra és egy nagyszabású, szellemi és anyagi 
sikerekben páratlan irodalmi ünnepet rendezett. Ez 
ünnep szereplői Jászai Mari, Bazilidesz Mária, Benkő 
Alic, Herczeg Ferenc, Ferenczy Zoltán, Pap Zoltán, 
Dienzl Oszkár, Oláh Gusztáv midőn művészetüket, 
tudományukat ragyogtatták, a közönséget áhítattal 
töltötték el s az eszményi magasságban felettünk élő 
költő szellemét közénk varázsolták. Céljainkban meg
erősítettek, munkáinkért megjutalmaztak, újabb köte
lességeket, újabb munkákat adtak elénk. Ama erkölcsi



7

megtiszteiésért, ama fenséges szellemi élvezetért e 
helyen is legyen köszönet és hála nekik!

Ez ünnepi hangulat és magasztos események 
közben azonban a hétköznapi élet mindenkori dolgait 
kettőzött gonddal és kitartással végeztük. Augusztus 
30. és 31-én tartott javítóvizsgálatokon az egy tárgy
ból bukottak közül javítottak 8-an, a két tárgyból 
bukottak közül 3, mig a két tárgyból bukottak közül 
2 a javító vizsgálaton is elégtelen osztályzatot nyert.
A tanulók beírása szept. 1— 6-ig tartott. Tanulóink 
részint a helybenlakó szülőktől, vagy fogadott szál
lásaikról, részint pedig a közeli falvakban lakó szü
lőktől 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 
díjat fizettek. Ezért a csekély díjért kellőleg beren
dezett, naponkint tisztított és télen fűtött helyiség - 
állt rendelkezésökre. Az ünnepies évnyitást szeptem
ber 7-én tartottuk meg. Ennek programmja a követ
kező volt: Templomi évnyitó istentisztelet, majd a 
gimnázium nagytermében az igazgató alkalmi beszéde, 
törvényolvasás. A tanítás az egész év folyamán az 
állami tantervben megszabott irányban történt. A szün
idők megtartása tekintetében „A magyarországi ág. 
h. ev. gimnáziumok rendtartása“ szolgált zsinór- 
mértékül.

Tanulóink hazafias, vallásos és erkölcsös neve
lése kiváló gondoskodásunk tárgyát képezte. A 
hidegebb időszak kivételével mindenkor testületileg 
jelentek meg protestáns ifjaink tanári felügyelet mellett 
a templomi magyar istentiszteleteken. A reformáció
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emlékünnepét a helybeli többi tanintézet protestáns 
növendékeivel és a hívőkkel együtt a templomban 
tartott istentisztelettel ültük meg. A vallásórákat a 
szokásos előadástnyitó imákon kívül egyházi ének 
éneklésével vezették be. Az énekórákon pedig az 
egyházi éneket két szólamban tanulták. Szentháromság 
vasárnapján az intézet testületileg részt vett az 
úrvacsorában. Ugyanekkor konfirmálkoztak: Burro 
Béla, Micsinay Elek és Sipka Sándor II. oszt. 
tanulók.

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

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 osztályozó tanácskozásokat a rendes 
időben megtartattak. Az ellenőrző tanácskozások 
eredményét közöltük az illetékes szülőkkel.

Spitkó Lajos királyi tanácsos, budapestvidéki 
tankerületi királyi főigazgató úr, mint miniszteri 
megbízott 1912. május 8-án látogatta meg intéze
tünket. Az egyes osztályokban a különféle tantár
gyakból meghallgatta tanulóink feleleteit, megvizs
gálta az írásbeli dolgozatokat és rajzokat. Látogatása 
végén a tanári testülettel értekezletet tartott. Iskolánk 
mindennemű ügyei iránt tanúsított figyelméért, bölcs 
útmutatásaiért e helyen is köszönetét mondunk.

Intézetünk egészségi állapota az előfordult gyász
esetek mellett is, általában véve az egész év folyamán 
kedvezőnek mondható. A tanári testület egyes kisebb
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rosszullétet leszámítva, hosszabb helyettesítés nélkül, 
zavartalanul végezte munkáját. Jórészt így az ifjúság 
is. Bár a környéken folyton settenkedő többféle 
járványok különös elővigyázati szabályokat róttak 
ránk. így okt. 26., 27., 28. napjain az intézetet telje
sen fertőtlenítettük. A csoportos megbetegedések 
folytán ugyanis gyanakodni kezdtünk, vájjon valami 
kis rejtett zugban nem fészkel-e járvány. E gondos
kodásunk az ifjúságot is kettőzött éberségre indította 
s ennek köszönhető, hogy bár az év folyamán 
városunkban és környékén igen roszindulatú vörheny, 
kanyaró, difteritisz dúlt, ifjaink közül csak egy esett 
áldozatul. Kalmár Miklós I. oszt. tanuló március 
havában elhunyt vörhenyben Budapesten, ahová 
szülei orvoslás végett szállították. — Elhunyt kis 
tanulónk jómagaviseletü, szorgalmas kis fiúcska 
volt s elhunytával midőn mélységes gyászba borí
totta szülőit, tanulótársai és tanárai szivében a 
részvéten kívül az elveszett remények fájó emlékeit 
hagyta hátra.

A tanév elején, még augusztus hónapban elhunyt 
gimnáziumi bizottságunknak egy derék tagja is, id. 
Haraszthy Mihály. Ért gyümölcsként, munkában, 
érdemekben, sikerekben, megtisztelésekben gazdag, 
hosszú élet után tért nyugalomra. Elébb azonban vég
rendeletében, életével összhangban, számos jótékony 
és kulturális hagyományról gondoskodott. így gimná
ziumunkról is egy nagyobb hagyománnyal emlékezett 
meg. A derék ember cselekedete önmagában hordja 
jutalmát s a halál után is osztja áldásait s időtlen 
időkig tiszta fényben tartja fenn emlékét a hálás 
utódok előtt!



10

Ez év április havában tért pihenőre intézetünk 
mindig munkás, mindig fáradhatatlan, hűséges 
pedellusa is, Sipka János. Igaz részvéttel mondott 
neki utolsó Istenhozzádot az egész gimnázzum és 
minden hozzátartozója, mert ő éltével bebizonyította, 
hogy az ember értéke nem a társadalmi állás rang
létrájában, hanem az egyéni becsület és családi 
erények mellett, a vállalt munka kölelességtudó 
elvégzésében van.

Ez esetekben és minden más alkalommal oda
adó gonddal ápolta intézetünk egészségügyi dolgait 
iskolaorvosunk dr. Gál Adolf. Gyakran meglátogatta 
intézetünket, megvizsgálta tanulóinkat s minden 
egészségügyi intézkedésünkben nagy készséggel 
adott tanácsot. A korcsolyázást, fürdést, úszást 
ifjaink a megfelelő időszakban nagy kedvvel és 
kellő felvigyázással gyakorolták. Ifjúságunk többször 
vett részt rövidebb földrajzi, természetrajzi szemlél
tető, tanulmányi kiránduláson. Az évnyitó és évzáró 
ünnepen kívül, iskolai ünnepet ültünk november 
19-én Erzsébet királyné emlékére; március 15., 
április 11. és junius 8. Ez ünnepek programmja az 
igazgató alkalmi beszédén kívül az ifjúság kellő 
vonatkozással, tanári irányítással választott szava
lata és éneke volt.

Az iskolai év végén nyilvános vizsgálatokat 
tartottunk a következő sorrendben:

Junius 13-án d. u. 3 órakor vallásvizsgálat.
Junius 14. és 15-én magánvizsgálat.
junius 16-án d. u. 5 órakor tornavizsgálat.
Junius 17-én d. e. 8 órakor I. o. magyar-latin.
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Junius 17-én cl. e. 8 órakor IV. o. számtan-
geometria.

Junius 17-én d. u. 3 órakor III. o. német.
Junius 18-án d. e. 8 órakor I. o. számtan

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

fizika-földrajz.
Jnnius 19-én d. u. 3 órakor IV. o. történelem

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

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

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

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

geometria.
Junius 24-én d. e. 9 órakor évzáró istentisztelet.
Junius 24-én d. e. 10 órakor évzáró ünnepély.



Gimnáziumi elöljáróság.
a) Gimnáziumi bizottság.

Elnökök:

I3r. Podmaniczhy Gyula, egyházi és gimnáziumi felügyelő, 
Jílicsinay Srnő, egyházi és gimnáziumi másodfelügyelő.

Tagok:

13r. Podmaniczhy Géza, V. b .  t. t.,
13r. Podmaniczhy fZeuente,
I3r. Radvánszhy (Elbert,
ßentsoh Sános, gimnáziumi pénztáros,
Gh«3Vil? Pál, ág. h. ev. lelkész,
Tarhas Sános,
Gaal Sieh dr., egyházi és gimnáziumi ügyész,
Gréb Gyula dr., gimnáziumi tanár,
Síaitsch Samu,
Krenhó Sózsef,
Osuáth Gedeon dr., gimnáziumi tanár, alumneumi 

ephorus, jegyző,
Percnyi Rezső,
Sárhány Cászló,
Sfrompf 2ászló, gimnáziumi tanár,
Szabó Cajos, gimnáziumi igazgatótanár.
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b) Tanári testület.

ßolla Cajos, okleveles rendes tanár, a Lutlier-társaság, 
az országos középiskolai tanáregyesület és az orsz. ág. h. ev. 
tanáregyesület rendes tagja, a régiségtár és történelmi szertár 
őre, az 1. osztály főnöke. Tanította az I. osztályban a föld
rajzot, természetrajzot és szépírást, a II. osztályban a föld
rajzot és természetrajzot, a III. osztályban a történelmet, a 
IV. osztályban a történelmet és természetrajzot heti 20 órában.

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

Dr. Gr eb Gvulct, okleveles rendes tanár, az országos 
középiskolai tanáregyesület rendes tagja, az orsz. ág. h. ev. 
tanáregyesület tagja, a tanári könyvtár őre, a IV. o. főnöke. 
Tanította a latin és német nyelvet a III. és IV. osztályban, a 
szépírást a II. osztályban. Heti 20 órában.

Dr. Osváth Gedeon, 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, a II. o. főnöke. Tanította a magyar és latin 
nyelvet a II. osztályban, a magyar nyelvet a III. és IV. 
osztályban, heti 19 órában.

Strompf 2ds*ló, okleveles rendes tanár, az országos 
középiskolai tanáregyesület, a k. ni. természettudományi tár
sulat, a matematikai és fizikai társulat és az orsz. ág. h. ev. 
tanáregyesület, rendes tagja, a geometriai szertár őre, a III. 
osztály főnöke. Tanította az I—IV. osztályokban a mennyiség- 
tant, az I., III., IV. osztályban a geometriát, heti 21 órában.

Szabó 2ajos, igazgatótanár, okleveles rendes tanár, a 
Lutlier-társaság, az országos középiskolai tanáregyesület, az 
orsz. ág. liitv. ev. tanáregyesület és a matematikai és fizikai 
társulat rendes tagja, a fizikai szertár őre. Tanította az I. 
osztályban a magyar és latin nyelvet, a II. osztályban a raj
zoló geometriát, a III. osztályban a fizikai földrajzot, heti 16 
órában.
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Bejáró hitoktatók:

Németh Sános, róni. katli. segédlelkész. 
Schreiber Sózsef, kerületi rabbi.

A tornát tanította:

ÍKiklóssv Sános.

Az éneket tanította:

13olla ß a jo s .

Gimnáziumi orvos :

Dr. S ál ßäolf, járásorvos.



Az elvégzett tanítási anyag kimutatása 
osztályonként és tárgyanként.

!. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Bolla Lajos.

"Oallástan, 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: Cliugyik Pál.

Jllagyar 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: Szabó Lajos.

Cetlin nyelv, heti 6 óra. A tanterv alapján a névragozás, 
fokozás, névmások, számnevek, elöljárók, a cselekvő ige
ragozás. Összefüggő olvasmányok fordítása latinról magyarra,
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a megfelelő magyar részből fordítás latinra. A szabályok 
alkalmazása önálló kifejezések és mondatok szerkesztésének 
gyakorlásával. Mesék könyvnélktil. Kéthetenkint egy írásbeli 
dolgozat. Kézi könyv: Pirchala Imre Latin nyelvtana, Olvasó- 
és gyakorlókönyve.

Tanította: Szabó Lajos.

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

Tanította: Bolla Lajos.

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

Tanította: Bolla Lajos.

Mlemryiségtan, heti 4 óra. A tizes számrendszer, római 
számok. A négy számolási művelet egész számokkal és tizedes 
törtekkel. Többnemii mennyiségekkel való műveletek. Mértékek 
és pénzegységek megismertetése. A számok 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 E de: 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 síkdiszítményi rajzok. Kézi 
könyv: Zalányi J . : Rajzoló geometria I. r.

Tanította: Strompf László.
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Szépírás, heti 1 óra. Á magyar kis- és nagybetűk, a 
római számjegyek. Mintafüzet: Vajda P á l: szépirási minták.

Tanította : Bolla Lajos.

Tosfgvakorlaf, 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.

Sáték, heti 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapokban futó
játékok, labdajátékok kis, középnagyságú 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.

Sítek, 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- 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. Kézügyesítő 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.

2
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II. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Dr. Osváth Gedeon.

■©allástcm, 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 a példázatok. Tetteiből a csodaesemények. Végül 
szenvedése, halála, feltámadása és mennybemenetele. Pál 
személye és hittérítő útjai. Palesztina földrajza.

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

Tanította: Chugyík Pál.

Magyar 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 : Dr. Osváth Gedeon.

Caíin nyelv, heti 6 óra. A név és igeragozás ismerte
tése. Igék törzsalakjának képzése. Álszenvedő, rendhagyó, 
hiányos és személytelen igék. Az olvasókönyvből fordították 
az 1 —16. és Sententiae fejezeteket; az idetartozó magyar 
fejezeteket. Elemezés. Szógyűjtés. Konstruálás. Memoriter. Két
hetenként egy iskolai dolgozat. Kézi könyv: Pirchala: Latin 
nyelvtan. Latin olvasó- és gyakorlókönyv.

Tanította : Dr. Osváth Gedeon.

'Töläraj*, heti 3 óra. Európa országainak részletes leírása. 
Ázsia és Afrika ismertetése, természeti viszonyai és politikai 
felosztása alapján. Térképrajzolás. Kézi könyv : Varga Ottó : 
földrajz II. k. és Kogutovicz : Atlasz.

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

Tanította: Bolla Lajos.
ÍKennyiségtan, heti 4 óra. Számolási előnyök és rövi

dítések, számtani műveletek korlátolt pontossággal, rövidített 
szorzás és osztás. Arányok és aránypárok; egyszerű hármas
szabály, százalékszámítás és alkalmazásai. Kézi könyv: dr. 
Lévai Ede: Közönséges számtana.

Tanította : Strompf László.
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: Szabó Lajos.

Tcsígvakorlaf, )
3 át ól?, )
Érnél?, )
Szabadkézi rajz, )

mint az I. osztályban.

Szépírás, heti 1 óra. A német kis és nagy betűk. 
Közmondások és összefüggő német szöveg irása. Minlafüzet: 
Vajda Pál: Szépírási minták.

Tanította : Dr. Gréb Gyula.

III. OSZTÁLY.

Osztályfőnök: Strompf László.

Vallásion, 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.

2*
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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.

JTagvar n^elv, 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: dr. Osváth Gedeon.

Caíin nvelv, heti 6 óra. A nyelvtani rész a tanterv 
alapján. Az olvasmányokból Cornelius Neposból Themistocles 
életrajzát tanulták, továbbá Phaedrus Meséiből szemelvénye
ket, könyv nélkül is. A latin szöveggel kapcsolatban fordítás 
magyarról latinra. Kéthetenként egy iskolai dolgozat. Kézi 
könyv: Pirchala: Latin nyelvtan, Latin olvasókönyv I. és 
II. k.

Tanította : dr. Gréb Gyula.

Német nvelv, heti 4 óra. A betűk ismertetése és az 
irás gyakorlása. Olvasási szabályok. A névelők. A főnév 
ragozása. Az elöljárók. A névmások. A számnevek. Az ige 
főalakjai. Az igeragozások ismertető jelei. A segédigék. A 
szórend szabályai. A nyelvtan a direkt módszer szerint 
gyakoroltatott a következő beszédgyakorlatokon és olvasmá
nyokon. Die Schule. Der Unterricht und die Schüler. Die 
Turnhalle und [der Spielplatz. Das Haus. Der Garten. 
Abendlied. Der Garten. Ez utóbbi két költemény könyv 
nélkül is. Kéthetenkint írásbeli dolgozat, fordítás magyarból 
németre. Kézi könyv: Schuster: Német nyelvtan I. k.

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-
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diák kora. A hanyatlás évei. Kézi könyv: Szigethy Lajos 
Magyarok története I. rész.

Tanította: Bolla Lajos.

Tizikai 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. Kogu- 
tovicz: Atlasz, Balog Mór: Fizikai földrajz.

Tanította: Szabó Lajos.

Jlícitnyiségtan, heti 3 óra. Az összetett hármasszabály 
megoldása következtetések alapján az aránypárokkal. Lánc- 
szabály. Egyszerű kamatszámítás. Értékpapirszámítás. Váltók 
discontálása. Kamatos kamatszámítás. Középhatáridőszámítás. 
Egyszerű és összetett arányos osztás. Vegyitésszabály. Arany- 
és ezüstszámítás. Kézi könyv: dr. Lévai E de: 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 síkdíszítményi rajzok. Kézi könyv: 
Zalányi János: Rajzoló geometria III. r.

Tanította: Strompf László.

Testgvakorlat, mint az I. osztályban.

(Játék, 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: Dr. Gréb Gyula.

hallásiem, heti 2 óra. A vallásról és vallástanról álta
lában. A kér. vallas 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.

Kézi könyv: Bereczky: Kér. hit- és erkölcstan.
Tanította: Chugyik Pál.

Jllagycrr 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 : Dr. Osváth Gedeon.

Catin 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. Kézi könyv: 
Pirchala: Latin nyelvtan, Latin olvasókönyv I. és II. k.

Tanította: Dr. Gréb Gyula.

Német nyelv, heti 3 óra. Alaktan ismétlése és kiegé
szítése. A főnévragozás. A melléknév ragozása és fokozása. 
A névmások. Az igeragozás. A szórend. A nyelvtan a direkt 
módszer szerint gyakoroltatott a következő beszédgyakorla
tokon és olvasmányokon: Die Familie. Der Körper des 
Menschen. Unser Körper. Die Farben und Eigenschaften der 
Dinge. Der betrogene Teufel. A család c. olvasmány németre 
fordítása. Kéthetenként írásbeli dolgozat, fordítás magyarról 
németre. Kézi könyv: Schuster, Német nyelvtan I. k.

Tanította : Dr. Gréb Gyula.
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Történelem, heti 3 óra. Magyarország története a mo
hácsi vésztől napjainkig. Az egyes korszakok művelődési vi
szonyai, Magyarország politikai földrajza. Hazánk viszonya 
Horvát-Szlavonországhoz és Ausztriához. Kézi könyv : 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. 
Rügygyüjtés, növénygyiijtés, terménygyiijtés. Mikrószkópikus 
megfigyelések. Kézi könyv: Szterényi; Növénytan.

Tanította : Bolla Lajos.

íltennyiségfait, 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 kűpnietszetek : az 
ellipszis, a hiperbola és a parabola. Szerkesztések és sík- 
diszítményi rajzok. Kézi könyv: Zalányi János: Rajzoló geo
metria III. r.

Tanította: Strompf László.

Tcstgvakorlat ) osztá|yban.
Sátél? ) 3
Énei?, mint az I. osztályban.



Iskolaszerek gyarapodása.
a) Tanári könyvtár.

Vétel útján:
A Knaulia génusz monographiája.
Pauler Ákos: A logikai alapelvek elméletéhez. 
Walther-Gorka: A föld és az élet története. 
Schidlof-Altai: Német nyelvkönyv.
Marczali Henrik: Magyarország története (Műveltség 

könyvtára).
Szigetvári Iván : A komikum elmélete.
Gardner—Schmidt M .: A régi Athén.
Euripides—Csenged J . : Drámái.
Gyulai P á l: Bírálatok.
Kallós Ede: Megjegyzések és excursusok Archilochoshoz. 
Eugen M ogh: Germanische Mythologie.
Elard Hugo Meyer: Deutsche Volkskunde.
Wilhelm Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung.
Dr. Otto Böckel: Die deutsche Volkssage.
Hermann P au l: Prinzipien der Sprachgeschichte.
Dr. Bernátsky Jenő: A hazai Jris-félék.
Berger Alfonz: Léghajózás és repülés.
Dr. Richard J . : Oczeanográfia.
Bagossy Bertalan: Parva syntaxis Latina.
Vári Rezső: A ciliciai Oppianus Halieutikájának kéz- 

irati hagyománya.
Szekfü Gyula: Serviensek és familiárisok.
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Bayer József: Schiller drámái a régi magyar színpadon 
és irodalmunkban.

W. Wilmans: Deutsche Grammatik.
Heimann Paul: Deutsches Wörterbuch.
Nyelvtudományi Közlöny,
Nyelvtudomány.
Magyar Irodalomtörténet.
Magyar Figyelő.
Nyugat.
Földrajzi közlemények.
Mathematikai és természettudományi értesítő. 
Evangélikus Lap.
Evangélikus Őrálló.
Akadémiai értesítő.
Akadémiai kiadványok.
Gyámintézet.
Hivatalos Közlöny.
Természet.
Természettudományi Közlöny.
Botanikai közlemények.
Magyar chemiai folyóirat.
Archeológiái értesítő.
Herkules.
Magyar nyelv.
Művészet.
Magyar Iparművészet.
Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte 

und für Pädagogik.
Történeti szemle.

Ajándékozás útján:
Ossian—Kálmán Károly : Költeményei.
Dr. Juba Adolf: Az iskolaorvosi intézmény Magyar- 

országon.
— Az iskolák építése és berendezése Németországban 

és Svájcban.
A nagyváradi tankerület második igazgatói értekezleté

tének jegyzőkönyve.
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A Magy. Tud. Akadémia kiadásában megjelent mun
káknak és a folyóiratok tartalmának betűrendes címjegyzéke.

b) Ifjúsági könyvtár.

Vétel útján:
Tóth Béla: Összes művei, 9 kötet.
Grósz Lajos: A természet köréből.
Somló Károly: A magyar ifjúság zsebkönyvtára, 2 pld. 
Balassa: Magyar helyesírás, 2 példány.
Juventus évfolyama, 2 példány.
Természet évfolyama, 1 példány.
Ifjú évek, 1 példány.

Ajándékozás útján:
Szuchovszky Bertalan II. o. t. ajándéka: Losonczy 

István: Hármas kistükör, Pest, 1837.
Dr. Gréb Gyula úr ajándéka: Gárdonyi: Egri csillagok. 
Ev. családi lapok évfolyama.
Harangszó évfolyama.

c) Földrajzi szertár.

Vétel útján:
Léhmann-féle földrajzi jellemképek.
Képtartó szekrény.

d) Természetrajzi szertár.

Vétel útján:
Északi búvár (Colymbus septemtrionális).

Ajándék útján:
Lovászik Sándor IV. o. t. ajándéka: Egy darázsfészek.

e) Philologiai szertár.

Müller—Münster: Castra Romana c. képe.
— Milites legionarii c. képe.
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/ )  Rajz-szertár.

Vétel útján:
2 táblakörző, 2 egyenes táblavonalzó, 1 szögmérő, 2 

háromszögvonalzó, üres kocka, gúla és literes, pléhből. Hasáb, 
henger, gúla, kúp fából.

g) Torna-szertár.

Füleslabda.
Súlydobáslioz golyó.

h) Fizikai szertár.

Ütköző gép.
Visszaverődési készülék.



Petőfi-kör.

IV.

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 III. 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.

Dicséretet érdemeltek, mint a kör szorgalmas 
tisztviselői: Zachár Béla jegyző, Lovászik Sándor 
könyvtáros, Csörgi János pénztáros.
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Önképzőköri munkálkodásukkal kitűntek: Kovács 
Sándor, Csörgi János, Cserepes Jenő, Keményfi 
Zoltán, Lovászik Sándor, Pribelszky Pál, Zachár 
Béla, Ferencz Ernő IV. o. tanulók.

Az évzáró ünnepély műsora.

1. Ének. Előadja az énekkar.
2. A régi könyv, irta Váradi Antal. Előadja Kovács 

Sándor IV. o. t.
3. Magyar nyelv, irta Ábrányi Emil. Szavalja Pribelszky 

Pál IV. o. t.
4. Ének. Előadja az énekkar.
5. Távolból, irta Petőfi Sándor. Elmondja Zachár 

Béla IV. o. t.
6. Bujdosó Rákóczi, népballada. Szavalja Csörgi 

János IV. o. t.
7. Ének. Előadja az énekkar.
8. Igazgató beszéde.



V.

Jutalmak.

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

2. A Petőfi-féle jutalomdijból Kovács Sándor IV. 
oszt. tanuló 20 koronát, Steinberger Imre III. oszt. 
t. 10 kor., Steinberger Jenő I. oszt. t. 10kor.-tkap.

3. A Petőfi— Podmaniczky alap kamataiból Csörgi 
János IV. oszt. tanuló 15 kor., Cserepes Jenő IV., 
oszt. t. 10 kor., Sziklay László IV. o. t. 10 kor., 
Keményfi Zoltán IV. o. t. 10 kor., Keményfi Elemér
I. o. t. 10 kor.

4. A Masznyik-féle jutalomalap kamataiból Pod- 
laviczky János I. o. t. 15 kor.

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

6. Az aszódvidéki tanítói kar jutalomalap kama
taiból Kottasz Emil II. o. t. 10 kor.

7. A Deutsch-féle jutalomból, Schreiber Ernő 
III. o. t. 20 kor.

8. A Kossut'h-féle jutalomból Gáspár Béla II.
o. t. 10 kor., Főző József III. o. t. 10 kor.



31

9. A bányai ág. h. ev. egyházkerületi jutalom
ból, Pribelszky Pál IV. o. t. 30 kor., Lovászik Sán
dor IV. o. t. 30 kor., Benkó Mátyás II. o. t. 40 
kor., Micsinay Elek II. o. t. 30 kor., Pauló Pál II. o. 
t. 30 kor., Szabó Sándor I. o. t. 40 kor. kapott.

A jutalmak odaítélésénél az alapítványok meg
szorító kikötésein kívül az ifjak bizonyítványai közti 
különbség az irányadó.

10. Tandijelengedés kedvezményében 18 tanuló 
részesült. Az elengedett tandíj összege 591 K. Tan- 
dijelengedésben csak szegénysorsú, jó magaviseletü 
és jeles vagy kisebb részben jó előmeneteli! tanulók 
részesülnek a gimnázium tandijjövedelme 10%-áig.



VI.

Ifjúsági gyámintézet.

Alakuló ülését szeptember 12-én tartotta, osztály- 
pénztárosok lettek Szabó Sándor I. o., Kottász Emil
II. o., Lacjak Béla III. o. és Lovászik Sándor IV. o. 
tanulók.

Tagjainak száma: I. osztályban 11, II. osztály
ban 8, III. osztálvban 13 és IV. osztályban 10, ösz- 
szesen 42.

Záró ülését junius 13-án tartotta.

Számadása a következő:

Bevétel
1. I. osztály gyűjtése
2. II.
3. III.
4. IV.

V

Korona

. . . 11 50
. . . 8-30
. . . 1304
. . . 1046

összesen 43 30

Kiadás Korona

1. Esp. gyámintézetnek a bevétel Ví-ed része 10 83
2. Buró Béla II. o. tanulónak segély . . . 10.00
3. Torzsai árvaháznak...................................5 ‘00
4. 1911 — 12. évi maradvány, mint egyenleg 17-47

összesen 43 30



Vagyon-mérleg.

Vagyon.

33

1. Tőke 1911 — 12. év végén . . . 174*26 kor.
2. 1911 — 12. évi tiszta jövedelem . . 17 47 „

összesen 191*73 kor.

3



Alumneum.
Az 1911 — 12. iskolai évben az alumneumba 28 

tanulót vettünk föl felekezeti különbség nélkül. 
A tanulók közül évközben lépett az alumneumba 6 
tanuló, eltávozás folytán kilépett 1 tanuló. Ebédre és 
vacsorára 18 tanuló járt, csak ebédre 10 tanuló.

A növendékek naponkint 2 tál ételből (húsleves 
és főzelék főtthussal) 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 supplicacióból 589.12 K. Weiner Dávid 

ur ajándéka 10 korona.
Fogadják a nemeslelkű adakozók hálás köszö- 

netünket!

VII.



Adományok.
Hálás köszönetét mondunk mindazoknak, akik 

intézetünk iránt táplált jóindulatukat kegyes adomá
nyukkal kifejezték. A nm. vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Ministerium az évi 12000 korona államsegé
lyünket felemelte 2000 koronával. Aszód község 450  
kor. A pestmegyei ág. h. ev. esperesség 200 kor. 
Aszódi Takarékpénztár 200 kor. Aszódi Hitelbank és 
Takarékpénztár 200 kor. Id. Haraszty Mihály 4 drb 
Aszódi Hitelbank és Takarékpénztári részvény 100— 
100 kor. névértékben.

Ezeken kiviil az iskolatársak egyesülete utján 
számos adomány érkezett, ezekről az elszámolást az 
egyesület közgyűlés keretében fogja megadni.

VIII.

3 *



IX.

A tanulók névsora

a vallás és születési hely feltüntetésével.

I. OSZTÁLY.

Balogh Barna ref. Budapest 
Bendik János ism. ág. h. ev. Geczelfalva 
Benke János r. k. Túra 
Chugyik János ág. h. ev. Aszód 

5 Dobák László r. k. Aszód 
Dóra István r. k. Túra 
Fischer Arthur ism. r. k. Salgótarján 
Főző Frigyes r. k. Bécs 
Főző Vilmos r. k. Bécs 

10 Glasner Ernő izr. Aszód
Gyárfás Dénes izr. Jászfényszarú 
Hartyánszky Dezső r. k. Nagykőrös 
Jónás Pál ág. h. ev. Domony 
Keményfy Elemér r. k. Nagykartal 

15 Koós Sándor ref. Hatvan 
Kovács Imre izr. Heves 
Kováts István r. k. Aszód 
Kováts László r. k. Hévizgyörk 
Kurilla János r. k. Túra 

20 Kvardi János ism. r. k. Iklad
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Lindenfeld Sándor izr. Aszód 
Lőwy Jenő izr. Egyliázasdengeleg 
Medveczky Pál ism. ág. h. ev. Aszód 
Mikó József r. k. Budapest 

25 Motaj Imre ág. h. ev. Aszód 
Némedy Béla ág. h. ev. Aszód 
Pap József r. k. Aszód 
Podlaviczky János ág. h. ev. Domony 
Schuh Nándor izr. Csány 

30 Schreiber Fülöp izr. Aszód 
Simek Károly r. k. Eger 
Steinberger Jenő izr. Aszód 
Szabó Sándor ág. h. ev. Aszód 
Vallovitch Alajos r. k. Hatvan 

35 Vas László izr. Aszód
Virághalniy Árpád r. k. Túra 
Wahl István izr. Aszód 
Walla Ákos r. k. Aszód 
Uher József r. k. Magyarad

Magántanuló:

40 Kaluzsa János ág. h. ev. Domony vizsgálatlanul maradt. 
Kimaradtak:

Jurassza Ferenc ism. r. k. Hatvan
Rácz Gyula ref. Pápa
Szabó József r. k. Püspökhatvan

Meghalt:

Kalmár Aladár r. k. Aszód.
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II. OSZTÁLY.

Benkó Mátyás ág. h. ev. Aszód 
Bodnár István ref. Tiszalök 
Blatniczky Pál ág. h. ev. Zólyom 
Burró Béla ág. h. ev. Pápocs 

5 Bursics Lajos r. k. Aszód 
Chugyik Pál ág. h. ev. Aszód 
Gáspár Béla izr. Hatvan 
Gódor Mihály ism. r. k. Budapest 
Győri József r. k. Túra 

10 Habán Imre ág. h. ev. Terény 
Hartyánszky Béla r. k. Nagykőrös 
Kakó József ág. h. ev. Váckisujfalu 
Karácsonyi Dezső r. k. Hatvan 
Knáb László r. k. Apc 

15 Kisák Kálmán r. k. Vác 
Kondor Gyula izr. Domony 
Kottász Emil ág. h. ev. Bénye 
Kőműves Sándor ref. Simontornya 
Lőwy Andor izr. Aszód 

20 Makovinszky Béla r. k. Alsószentiván 
Micsinay Elek ág. h. ev. Rákoskeresztúr 
Pauló Pál ág. h. ev. Domony 
Poós Jenő r. k. Nezsider 
Protovin Pál izr. Aszód 

25 Rácz József r. k. Túra
Schwartz Miklós izr. Fegyvernek 
Simon László izr. Gyöngyös 
Sipka Sándor ág. h. ev. Aszód 
Susitzky György izr. Hatvan 

30 Sziklay Zoltán r. k. Szentendre
Szuchovszky Bertalan ág. h. ev. Váckisujfalu 
Varga Zoltán r. k. Moson 
Virághalmy Jenő ism. r. k. Túra 
Zsigmond Sándor r. k. Aszód
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Kimaradtak:
35 Borbély Ferenc ism. ref. Kolozsvár 

Kemény József ref. Kisbag.

III. OSZTÁLY.

Braedt Albert ág. h. ev. Besztercze 
Breuer Ervin izr. Budapest 
Csorba László ref. Fenyőharaszt 
Főző József r. k. Bécs 
5 Hanofer Dezső ism. izr. Túra 
Hoffmann György izr. Vác 
Kis Péter r. k. Túra 
Kubik István r. k. Aszód 
Laczják Béla ág. h. ev. Polichnó 
lü Majer Lajos ág. li. ev. Nagytarcsa 
Paraszkay Endre ág. h. ev. Aszód 
Reiner Sándor izr. Aszód 
Rigó Géza izr. Aszód 
Schreiber Ernő izr. Aszód 
15 Sipka Mihály ág. h. ev. Aszód 
Stefanik Pál ág. h. ev. Aszód 
Steinberger Imre izr. Aszód 
Vankó Mihály r. k. Galgamácsa 
Weiner Mihály izr. Aszód 
20 Zorkóczy Gábor ág. h. ev. Vácbottyán

Magántanuló :

Balogh Imre ref. Budapest, vizsgálatlan maradt.
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IV. OSZTÁLY.

Bakáts Sándor isin. ref. Budapest 
Coriáry Gusztáv ág. h. ev. Sopron 
Cserepes Jenő ref. Budapest 
Csörgi János r. k. Túra 

5 Ferencz Ernő isin. ág. h. ev. Mende 
Fischer Endre izr. Aszód 
Hajdú István r. k. Bag 
Juricsky Tibor r. k. Monor 
Keményfi Zoltán r. k. Nagykartal 

10 Kompan Károly ág. h. ev. Bag 
Kovács János r. k. Hévizgyörk 
Kovács Sándor r. k. Aszód 
Kottász Béla ág. h. ev. Bénye 
Lovászik Sándor ág. h. ev. Domony 

15 Majtényi Pál isin. r. k. Verseg 
Miklian Ödön ág. h. ev. Aszód 
Némedy Árpád ág. h. ev. Aszód 
Pribelszky Pál ág. h. ev. Szarvas 
Rótt Géza r. k. Ujhartyán 

20 Ruzsin Béla r. k. Zsolcza 
Soltész Lajos r. k. Nátafalva 
Sziklay László r. k. Balogfalva 
Turányi János ág. h. ev. Aszód 
Vallovits Béla r. k. Hatvan 

25 Zacliár Béla r. k. Boldog.
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Statisztikai kimutatás az 1911 — 1912. tanév végén.

X

A t a n u l ó k

Az

Ö
ss

ze
se

n

I. II. III. IV.

osztályban

felvétetett — — 44 36 21 25 126
vizsgálatot tett — — 39 34 20 25 118
nyilvános — — — 39 34 20 25 118
magán— — —
haladó— — — — 35 32 19 22 108
ismétlő — — — 4 2 1 3 10

ágost. liitv. evang. _ 8 11 7 9 35
reform. — — — 2 2 1 2 7
róm. kath. — — — 19 14 4 13 50
izraelita — — — 10 7 8 1 26

magyar — — 36 34 20 25 115
tót
német— — — — 2 — — — 2
cseh — — — — 1 — — — 1

magyar — — _ 30 25 14 17 86
magyar-tót— — — 5 7 3 6 21
magyar-német — — 3 2 3 2 10
magyar-német-cseh 1 — 1
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A vizsgálatot tett nyilvános és magántanulók meg
oszlása szülőik (gyámjaik, illetőleg más törvényes 
gondviselőjük) foglalkozása (társadalmi állása) szerint.

Fo
lyó

 s
zá

m
 1

F o g l a l k o z á s  
(társadalmi állás)

A 
ta

nu
ló

k 
sz

ám
a

i Nagybirtokos, nagybérlő (1000 kát. holdon felülj 1
2 Középbirtokos és bérlő (100—1000 kát. holddal) 1
3 Kisbirtokos, kisbérlő (100 kát. holdnál kisebb

birtokkal) ______________________________ 9
4 Kisbirtokos-napszámos (kisbérlő-napszámos) ... —
5 Egyéb őstermelő (feles, majoros, kertész, halász) 2
6 Gazdasági tisztviselő _____________________ 5
7 Egyéb gazdasági segédszemély (földmives, nap-

számos, gazdasági cseléd) _______________ 2
8 Nagyiparos, bányanagyvállalkozó ____________ 4
9 Kisiparos, bányakisvállalkozó________________ 23

10 Ipari vagy bányászati tisztviselő ___  ______ 2
11 Egyéb ipari vagy bányászati segédszemély (elő-

munkás, segéd, munkás, stb.) ____________ 1
12 Nagykereskedő, nagyvállalkozó______________ 4
13 Kiskereskedő, kisvállalkozó________________ 11
14 Kereskedelmi vagy közlekedési (vasúti, posta stb.)

tisztviselő ______________________________ 4
15 Egyéb kereskedelmi vagy közlekedési segéd-

személy (altiszt, segéd, szolga)____________ 10
16 Köztisztviselő (a papok, tanárok és tanítók ki-

vételével) és közhivatalban aik. dijnok_____ 5
17 Pap ____________________________________ 3
18 Tanár, tanító______________________________ 12
19 Másféle értelmiségi (orvos, ügyvéd, közjegyző,

gyógyszerész stb.) s ilyeneknél alkalmazott
segéd, írnok stb. ________________________ 2

20 Közhivatalban alkalmazott vagy másféle értei-
miségi altiszt vagy szolga _____________ 6

21 Katonatiszt (honvédtiszt, csendörtiszt) _______ —
22 Katonaaltiszt (honvédaltiszt, csendőraltiszt)___ —

Átvitel___ 1 107
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E
'CS
N(/) F o g l a l k o z á s

o
C 1‘O>? (társadalmi állás) -2‘S

oU-. <  1/5

Áthozat___ 107
23 Különböző vagy közelebbről meg nem nevezett

foglalkozási ágakban dolgozó napszámos___ 1
24 Tőkés, járadékos, háztulajdonos______________ —
25 Nyugdíjas tisztviselő vagy az értelmiség körébe

számítható egyéb nyugdíjas ______________ 5
26 Nyugdíjas altiszt, szolga vagy munkás_______ 1
27 Magánzó, eltartásos________________________ 3
28 Egyéb ismeretlen foglalkozású ______________ 1
29 Árvaházi, szeretetházi tanulók_______________ —

Összesen___ 118

A t a n u l ó k

Az C<L>C/> <U N C/3 Cfi
o

I. II. III. IV.

osztályban

é
l

e
t

k
o

r
a

10 éves — — — —
11 „ -  -  -  -  
12 „ — — — —
13 „ — — — -  -
14 „ — — — —
15 „ — — — —
16 „ — — — — 
több „ — — — —

2
14
15 
10
2

1

9
14
11
2

9
4
6
1
1

3
10
6
6

2
14
24
33
20
18
7
8

ill
et

ős
ég

e

helybeli — — — — 
megyebeli — — — 
más megyebeli

14
23

7

12
12
12

12
7
2

8
14
3

46
56
24
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A t a n u l ó k

Az

Ö
ss

ze
se

n

I. II. III. IV.

osztályban

5/) a könnyű betegségi eset 99 78 45 36 258
w o m a. súlyos 14 12 2 — 28
-S-2 járványos 4 6 — 2 12

meghalt 1 — — — —

*
a) jó — — — — — 23 20 10 19 72
a>C/3 szabályszerű — — 15 14 10 6 45
>C3 kevésbé szabályszerű— 1 — — — 1
cű rossz — — — —
E

*53
a3Cß igazgatói megrovás —0) tanárkari „ — — — — — —
E eltanácsolás— — — 1 — — — 1
W0) kizárás— — — —

có25
igazolt — — — — 1198 642 331 374 2545

j53 nem igazolt— — — 12 — 3 4 19
E
<D_aj
'S minden tantárgyból jeles 2 2 1 — 5
c0) » » JÓ 5 3 2 6 16
B*o „ „ elégs. 16 17 7 13 53
0) egy tantárgyból elégtelen 3 4 3 — 10
E két 2 5 4 3 14
3
C több 11 3 3 3 20

* Ezen rovatban magántanulók nem szerepelnek.



Kézikönyvek az 1912—13. iskolai évre.

IX .

I. osztály.

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

I. és II. oszt. számára 
Varga Ottó : Földrajz 
Kogutovicz : Földrajzi Iskolai Atlasz 
Dr. Szilády Zoltán : Kis természetrajz 
Lévay Ede: Számtan I. r.
Zalányi János: Rajzoló geometria I. r.
Vajda Pál: Szépirási minták

II. osztály.

Bereczky Sándor: Bibliaismertetés 
Balogh Péter: Magyar nyelvtan II. r.
Gulyás-Mitrovics: Magyar Olvasókönyv II. r.
Pirchala Imre: Latin nyelvtan
Pirchala: Latin olvasó- és gyakorlókönyv
Varga Ottó: Földrajz II. r.
Kogutovicz: Földrajzi Iskolai Atlasz



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-Mitrovics: Magyar olvasókönyv III. oszt. számára 
Pirchala: Latin nyelvtan. Tizenkettedik 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 
Kogutovicz: Történelmi Atlasz 
Kogutovicz: Atlasz 
Lévai E .: Számtan III. r.
Zalányi J . : Rajzoló geometria III. r.
Kelemen: Magyar és német zsebszótár
Schmidt J . : Latin-magyar és magyar-latin zsebszótár

1\7. osztály.

Bereczky Sándor: Hit- és erkölcstan
Négyessy László: Stilisztika
Lehr Albert: Arany Toldija
Pirchala: Latin nyelvtan. Tizenkettedik 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.
Kogutovicz: Történelmi Atlasz
Kelemen: Magyar és német zsebszótár
Schmidt J . : Latin-magyar és magyar-latin zsebszótár
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U. osztály.

Batizfalvy—Bereczky: Bibliaismertetés 
Dr.Négyessy László: Retorika, olvasókönyvvel. Nyolcadik 

kiadás
Pirchala Imre: Latin nyelvtan. Tizenkettedik kiadás 
Cicero: Pro Archia poéta, magyarázta dr. Geréb József. 

Második kiadás
Cicero: De imperio Gnaei Pompei, magyarázta dr. 

Ront Ignác, átdolgozta dr. Schmidt József. Harma
dik kiadás

Dr. Cserép József: Szemelvény Ovidius műveiből. 
Harmadik kiadás

Köpesdy Sándor és Cserép József d r.: Stílusgyakorlatok 
Cicero-hoz és Ovidius Fastijához.

Dr. Cserép József: Római régiségek és római irodalom- 
történet vázlata

Dr. Szemák István: Német nyelv-, olvasó- és gyakorló
könyv II. r. második kiadás 

Dr. Szemák István és Haitsch Samu: Német olvasó
könyv III. r. Hatodik kiadás 

Dóczi Imre: Görög nyelvtan 
Dóczi Imre: Görög olvasó és gyakorlókönyv I. 
Szterényi Hugó: Állattan. Harmadik kiadás 
Szigethy Lajos : Egyetemes világtörténelem I. 
Kogutovicz: Történelmi Atlasz 
König: Algebra. Hatodik kiadás
Abel, dr. Lévay Ede és Polikeit: Geometria. Hatodik 

kiadás.



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 í-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 felvételi vizsgálatot tartoznak tenni, amelyért 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 kötetes 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.



49

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
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- 
tűek pedig 60 koronát.

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 vizsgál 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 javitó 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.

* A méltóságos és fötisztelendö Scholtz Gusztáv bányai ág. h. ev. 
egyliázkerületi püspök úrhoz intézett folyamodásokat az évvégi bizonyít
vánnyal együtt legkésőbb  jun ius 29-ig kell az igazgatósághoz benyújtani.
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12 Az igazgatóság kéri a t. szülőket, hogy a tanulók 
elszállásolása érdekében forduljanak először az igazgatósághoz, 
aki szívesen szolgál minden tekintetben felvilágosítással. 
Ugyancsak a t. szülők, tanügy barátok, volt iskolatársak szives 

figyelmébe s adakozási készségébe ajánlja ez utón is intézetünk 
minden tanügyi és jótékonysági intézményének: fentartási 
alapjának, jutalomalapjainak, alumneumi tőkéjének növelését, 
könyvtárainak, szét tárainak ajándékozás utján való gyarapí
tását, valamint a tanárok özvegyei és árvái országos segély
egyesülete céljaira való adakozást.

Az igazgatóság.






