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I. Jelentés az 187 7/8-iki tanévről.

Az 1877-iki szept. 1—5-ig tartott beiratások és felvételi 
vizsgák után a rendes tanítás szeptember 6-án kezdetét vette. 
Október 1-én történt az iskolai fegyelmi szabályok felolvasása. 
A gymnasiumi épület egyik termében összegyűlt ifjúság előtt az 
igazgató, a tanulók erkölcsi érzületére fektetett beszéde után 
a fegyelmi szabályokat felolvasta. Jelen voltak ez alkalommal 
az iskolabizottmány helybeli tagjai is. A tanítás ezután zavar
talanul folytattatott. A mi a tanulók szorgalmát és erkölcsi 
magaviseletét illeti, megjegyezhető, hogy ez átalában az egész 
évben kielégítő volt; nagyobb kihágások nem történtek, atyai 
intéssel, de e mellett szigorú ellenőrködéssel a tanári kar híven 
használta fel azon előnyt, melyet a kisebb vidéki tanodák, a 
tanulók iskolán kívüli felügyeletére nézve a nagyvárosiak felett 
bírnak. Az igazgató többször meglátogatta szállásaikon a tanu
lókat s szállásadóikkal egyetértve, nekik segédkezet nyújtva 
igyekezett a növendékeket munkára serkenteni s minden kihá
gástól visszatartani. A tanári kar értekezletein hangoztatott 
azon nevelési elvét, hogy az ifjúság szorgalma, figyelme s jó 
erkölcsi viseletének fejlesztésére, a paedagogia által nyújtott 
lehető legkülönfélébb s leghelyesebb eszközök alkalmaztassa
nak, az egész éven át szem előtt tartotta. így jónak bizonyult 
be az osztály könyvekre nézve tett intézkedése is. Az eddig szo
kásban volt közös osztálykönyv helyett, minden tanuló nevére 
külön-kiilön könyvecskék állíttattak k i , belől a szorgalom,
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figyelem, mulasztás, a büntetés nemének, a büntető tanár és a 
szállásadó vagy szülő aláírásának rovatával. E könyvecskékben 
minden hanyagság, kihágás és a reá szabott büntetés bejegyez
tetett, az illető tanár és a szállásadó vagy szülővel aláirattatott 
s év végén a szülőknek átnyujtatott.

A tanterv keretén kivül eső tantárgyak viszonyainkhoz 
képest lehetőleg felkaroltattak. A testgyakorlat Osztroluczky 
tanár által vezettetett. Szakavatottságának s buzgalmának kö
szönhető, hogy iíjuságunk úgy a katonai rend, mint a szergya
korlatokban valóban szép eredményt mutathatott.

Örvendetes jelenség gyanánt említhető fel az idén meg
kezdett rendszeres énektanítás. Margócsy Gyula helybeli elemi 
tanító nem riadva vissza a kezdeményezés nehézségeitől, fárad- 
hatlan buzgalommal vezette az egyházi éneklést, melyben 
minden protestáns tanuló résztvenni kötelezve volt. E mellett 
a kiválogatott jobb hangú tanulókból ifjúsági dalkar is ala
kíttatott.

Gyorsirászatban az idén is gyakoroltattak III. és IV-ik 
osztályú növendékeink, kezdők és haladók tanfolyamában, az 
igazgató vezetése alatt. A tanítás ingyenes volt.

A franczia nyelv tanulására is volt alkalom szintén fize
tés nélkül.

Az isteni tiszteletre minden hitvallásuak eljárni köte
lezve voltak s e tekintetben szigorúan ellenőriztettek.

A mi ifjúságunk ezen évi egészségi állapotát illeti, általá
ban kitűnőnek mondható, veszélyes betegségre egy eset sem 
fordult elő, csakis rövid ideig tartó kisebb gyengélkedések 
tapasztaltattak.

Az első félévi szigorlatok január hó utolsó hetében tar
tattak, ezeken az isk. bizottmány tagjai közül többen voltak 
jelen.

Petőfi emlékének évfordulója május 26-án a gym. épület 
ez alkalomra feldíszített egyik termében, az ifjúság és szép 
számú közönség jelenlétében ment végbe. Jelen volt az ünne
pélyen Nt. Sárkány Sámuel kiérdemült pestmegyei főesperes 
úr, kit az egyház presbitériuma és a tanári kar az ifjúsággal,
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lelkes örömmel ünnepélyessen fogadott. Az ünnepély az ifjú
sági dalárda által elénekelt hymnussal kezdetett meg, melynek 
elhangzása után az igazgató megnyitó beszédet tartott. A 
megnyitó beszéd után Csengey Gusztáv mint irálytan tanára 
felolvasta a Petöü-ösztöndijért pályázó tanulók zárdolgoza
tairól szólló pályázati jelentést. E jelentés az ünnepély legki
válóbb tárgyára vonatkozván, közöljük azt egész terjedelmében:

Pályázati jelentés az aszódi ev. algymnasinm Petófi-ösztöndi- 

jának felekezet nélküli részére beérkezett tanulói magyar dol

gozatokról.

Az aszódi ev. algymnásium múlt évi Petőfi-ünnepélye 
alkalmával a Mélt. és Nt. isk. bizottmány azon határozatát 
közölte a tanári karral, hogy a következő évben tartandó Petőfi- 
iinnepélyen kiosztandó Petöfi-ösztöndij felekezeti különbség 
nélküli részére a tanuló ifjúság legjobb fogalmazói dolgozatok
kal pályázzanak s két — legjobb munkát benyújtott tanuló 
nyerje azt jutalmul. Ennek alapján a tanári kar a f. é. május 
26-án tartandó Petőfi-ünnepély alkalmával kiosztandó fentem- 
litett ösztöndíjra pályázatot hirdetett, s ezt mint első esetet 
azzal kívánta ünnepélyesebbé tenni, hogy a pályázó tanulók 
nevüket zárt levélben csatolják beadott dolgozatukhoz. A pá
lyázat módjául önkéntes vállalkozás szerinti zármunkálat hatá
roztatok, melyre a tanári kar által a «szüret» mint leírás tűze
tett ki thémául. A pályázat 13 dolgozatot eredményezett, 
melyeket a tanári kar megbírálván, azokról — előadó magyar 
stíltan tanára által a következő jelentést teszi közzé:

A pályaművek közül az 1,2, 3, 5, 7, 8, 10 és 12-ik szá
mnak közönséges kísérletek; a 4-ik számú a feladott tárgy 
helyes felfogása, szabatos berendezése, a részletek tárgyszerű 
alkalmazása, valamint az egésznek nyugodt tárgyilagos alakí
tása következtében dicséretre méltónak találtatott, a helyes 
belső alakításnak azonban az előadás nem felel meg, mint szép 
leírás nyelve színtelen, nem elég folyékony és igy ezen hiányai 
miatt épen stíltani szempontból díjra igényt nem tarthat.
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A 6-ik és 9-ik számú müvek a 4-ik számúval ellentétben 
épen az előadás élénksége itt-ott meglepő csinossága s az ifjú 
kedély őszinte hangulata s közvetlensége által érdemelnek 
dicséretet; a tárgy belső alakítására nézve azonban gyengék, 
részleteikben aránytalanok, a szerzők nagyrészt saját szemé
lyükkel foglalkozván, a fő czélt a szüret leírását tévesztették 
szem elől, igy pályanyertesek nem lehetnek.

A 11-ik és 13-ik számúak szerencsés érzékkel találták el, 
miként lehet a, szüret tárgyilagos leírásában saját személyüket 
egyéni vonásokban alanyi érzelmeikké feltüntetni. A 11 -ik 
számú kellemes egyszerűsége, a tárgy szabatos berendezése, 
folyékony nyelvezete által, mig a 13-ik számú a szabatos be
rendezésen kívül emelkedettebb hangulat s gazdagabb részle
tezés által emelkednek a többi fölé. A tanári kar tehát a 13 
pályamű közül a 11. és 13-ik számú müvek szerzőinek az ösz
töndíjat kiadni, a 4-ik, 6-ik és 9-ik számú műveket pedig mint 
dicséretre méltókat kiemelni határozta.

A pályázati jelentés felolvasása után áz igazgató felol
vasta a nyertes és dicséretre érdemesített müvek szerzőinek 
neveit. A 11-ik számú nyertes dolgozat Írója Kiss István, a 
13-ik számúé Grűn Lajos IY. oszt. tanulók. Dicséretre érde
mesítettek a 4-ik számú dolgozat írója Tolnay Árpád, a 6-ik 
számú dolgozat Írója Dér Endre IV. oszt. tanulók és a 9 ik 
számú dolgozat Írója Kákóczy Aladár III. oszt. tanuló.

A nyertes művek a közönség tetszésnyilatkozatai közben 
szerzőik által felolvastattak. Ezután az ünnepély szavallatok 
és dalokkal befejeztetett.

Mielőtt intézetünk ez évi folyamáról szóló jelentésünket 
befejeznők, hálás szívvel kell megemlítenünk, az iskola iránt 
nyilatkozott áldozati készséget.

1. Földváry Mihály pestmegyei esperességi felügyelő úr 
s Pestmegye alispánja 40 frtot adományozott oly czélból, hogy 
az 4 szegény szorgalmas cv. tanuló között egyenlő részletben 
kiosztassék.
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2. Az 1877/8 tanévben adakoztak:
a) 6 évi lekötelezés fejében :

Báró Podmaniczky Levente . . . .  40 frt — kr.
Dessewffy O t t o ....................... 40 » — »
Gr. Degenfeld L a j o s ..................10 » — »
Gosztonyi János ..............................20 » — »
Budnay József..............................20 » — »
Brünauer M ór.............................. 15 » — »
Weresmarthy Bertalan 1876/7 évre 10 » — »
Mayer Procopius I lo n a .............. 10 » — »

Összeg . 165 frt — kr.
b) Külön adakoztak:

Pilisi egyház ................................ 15 frt — kr.
Kis-Kőrösi egyház..........................15 » — »
Irsai egyház................................ 10 » — »
Brocken Lajos .............................  5 » —■ »

Összeg . 45 frt — kr.
c) Láng Adolf t.-sz.-mártoni ev. lelkész gyűjtése 1877/8-ik évre.

Blaskovits E rn ő ........................... 10 frt — kr.
Szabó A lbertné .........................  5 » 61 »
Prosopy Karolina Szepes-Béláról . I » — »
Láng Adolf alapítványi kamat és

gyűjtési egyenleg...................  6 » 39 »
Összeg . 23 frt — kr.

d) A gymn. vegytani eszközökre Tóth Pál kir. adóvégrehajtó 
5 frtot adományozott.

Kalix József az ifjúsági könyvtárra 2 frtot.
e) Tankovits Ferencz 5 frtot.

Az adományok összege 245 frt.
Fogadják az illetők leghálásabb köszönetünket.

II. TanrrwH.li

1. Csengey Gusztáv, r. tanár a IV. osztály főnöke. Tan
tárgyai : magyar nyelv és vallás mind a négy, Magyarország 
története a IV., és rajz mind a négy osztályban.
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2. Micsinay János, r. tanár, ez évi igazgató, a II. osztály 
főnöke, az iskola-bizottmány jegyzője a «Budapesti magyar 
gyorsiró egylet» 1. tagja. Tantárgyai: földrajz mind a négy osz
tályban, történelem II. és III. német nyelv mind a négy osz
tályban, és szépírás I. és II. osztályban.

3. Osztroluczky Gyula r. tanár, az I. osztály főnöke, a 
tanári értekezletek jegyzője, a tornászat tanára. Tantárgyai: 
természetrajz I., II., III., természettan a IV., szám- és mértan 
mind a négy osztályban.

4. Sramkó Mihály r. tanár, a III. osztály főnöke, segéd
lelkész, ez évi tápintézeti gondnok. Tantárgyai: latin nyelv 
mind a négy osztályban, ásványtan és természettan a III. 
osztályban.

5. Mazanetz Vincze, aszódi r. kath. tanító, a gymn. róm. 
kath. tanulóinak vallástanára.

6. Fischer Ármin, aszódi rabbi, a gymnázium izr. tanu
lóinak vallástanára.

7. Margócsy Gyula ev. tanító az egyházi ének, s az ifjú
sági dalkar vezetője.

III. Előadott tantárgyak.

a) Kötelezett tantárgyak.
ELSŐ OSZTÁLY.

Vallástan, hetenkint két óra. 0  szövetségi történetek. 
Kézikönyv : Varga Bibliai történetek. Tanár Csengey.

Magyar nyelv, hét. 3 ó. I. félév: Hang- és alaktan az 
igeragozásig. II. félév: a név ragozása részletesebben, az igék 
ismertetése általában (iktelen, és ikes alak, kiható, beható és 
szenvedő igék); a rendes kiható ige iktelen ragozása részlete
sen ; szóelemzés és Írásbeli gyakorlatok, különös tekintettel a 
szó képzésére és ragozására. K. k. Dlhányi olvasókönyve. Az 
előadás módja gyakorlati, tehát elemző. Az elméleti részt (a 
legszükségesebb szabályokat) a tanulók a tanár magyarázata 
szerint jegyezték. Tanár Csengey.

Latin nyelv, hét. 5 ó. I. és II. félév: nevek, névmások,
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számnevek, segédige, a 4 rendes igeragozás, a hozzá tartozó 
gyakorlatokkal. K. k. Bartal-Malmosi nyelvtana és gyakorló
könyve. Tanár Sramkó.

Német nyelv, hét. 2 ó. I. és II. félév: az alaktan elemei, 
szóelemzés, emlékelés és írásbeli dolgozatok, a nyelvtani szabá
lyok olvasmányokon gyakorlatilag társalgó modorban német 
nyelven gyakoroltattak. K. k. Heinrich német olvasó-könyve. 
Tanár Micsinay.

Földrajz, bet. 3 ó. I. félév: Földrajzi előismeretek, föl
dünk általános ismertetése. II. félév: A Magyar-Osztrák biro
dalom részletes földrajza, térképek rajzolása. K. k. Batizfalvy 
István földrajza. Tanár Micsinay.

Mennyiségtan, hét. 3 ó. I. félév: számtan, tizedes szám- 
rendszer, a négy alapművelet nevezetlen és nevezett egész 
számokkal és tizedes törtekkel; a számok oszthatóságáról, leg
nagyobb közös osztó és legkisebb közös többes. II. félév : Mér
tan, pont, vonalak, szögek, háromszögek. K. k. Mocnik-Sza- 
bóky. Tanár Osztroluczky.

Természetrajz, hét. 2 ó. I. félév: emlősök; II. félév: ma
darak, hüllők, halak. K. k. Kriesch természetrajza. Tanár 
Osztroluczky.

Rajz, hét. 2 ó. I. félév: mértani rajz elemei. II. félév: sza
bályos idomok átmenettel az épületrajzra. Czirer Géza mértani 
táblái és Hermes mintái nyomán. Tanár Csengey.

Tornászat, hét. kétszer. Tanár Osztroluczky.
Egyházi ének, hét. 2 ó. vezető Margócsy Gyula.

MÁSODIK OSZTÁLY.

Vallástan, hét. 2 ó. IJj testamentomi történetek Palaes- 
tina földrajzával. Tanár Csengey.

Magyar nyelv, hét. 3 ó. I. félév: az igék ragozása részle
tesen, a nevek ragozása ismételve, elemzés utján; II. félév : a 
rendhagyó igék ragozása, részletesen, minden változat és átala
kulás táblán és írásbeli dolgozatokban fejtegetve. A mondattan 
elemei. Az előadás módja olyan, mint az első osztályban. K. k. 
Dlhányi olvasó-könyve. Tanár Csengey.
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Latin nyelv, hét. 5 ó. Szóalaktan, főleg igeragozás, ren
des és rendhagyó igék egész terjedelemben, fordító gyakorlatok 
és elbeszélések fordításával. K. k. Szénássy latin nyelvtan és 
olvasó-könyve.

Német nyelv, hét. 2 ó. I. félév: az alaktan folytatása, 
segédigék. II. félév: rendes igék, mindkét félévben olvasni 
valók elemzése és emlékelése, Írásbeli dolgozatok. Gyakorlati 
oktatás mint az első osztályban. K. k. Schwicker Deutsches 
Stilbuch. Heinrich német olvasó-könyv. Tanár Micsinay.

Földrajz, hét. 3 ó. I. és II. félév: Európa országainak 
részletes ismertetése összehasonlító módszer szerint; térképek 
rajzolása másolva és fejből. K. k. Pütz-Hódoli földrajza. Tanár 
Micsinay.

Történelem, hét. 2 óra. O-kor. I. félév: A keleti népek és 
görögök. II. félév: A rómaiak története. K. k. Zsilinszky tört. 
életrajzai. Tanár Micsinay.

Mennyiségtan, hét. 3 óra I. félév: Számtan. Egyszerű 
viszonyok és arányok, egyszerű hármasszabály, százalék szá
molás; II. félév: Mértan. Sokszögek, egyenes vonalú idomok 
nagyságának meghatározása, egyenes vonalú idomok hasonló
sága. K. k. Mocnik-Szabóky. Tanár Osztroluczky.

Természetrajz, hét. 2 óra. I. félév. Állattan (rovarok).
II. félév: Növénytan. K. k. Kriesch. Tanár Osztroluczky.

Rajz, liet. 2 óra. Épület-, táj- és virág rajzolása, az em
beri test egyes részei, átmenet az árnyékolásra. Hermes mintái 
nyomán. Tanár Csengey.

Tornászat, hét. kétszer. Tanár Osztroluczky.
Egyházi ének, hét. kétszer. Vezető Margócsy Gyula:

HABMADIK OSZTÁLY.

Vallás, hét. 2 ó. A kér. egyház története. I. félév: Az 
egyház megalapításától a reformatióig. II. félév : A reformátió 
s a magyar prot. egyház története. K. k. Pálfy egyháztörténete. 
Tanár Csengey.

Magyar nyelv, hét. 3 ó. és egy gyakorlati óra a negyedik 
osztálylyal együtt. Mondattan. I. félév: Egyszerű mondatok,
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érintve az összetett mondatokat is, szókötés, szóvonzat, olvasni 
valók mondattani elemzése, Írásbeli gyakorlatok. II. félév: 
Összetett mondatok, körmondatok, írásbeli gyakorlatok. K. k. 
Imre Sándor mondattana, olvasó-könyvül a történelmi tan
könyv (Zsilinszky) használtatott úgy, a hogy a tanulók az 
egyes leczkékre készültek. A módszer itt is gyakorlati és nem 
emlékeltető volt. Tanár Csengey.

Latin nyelv, liet. 5 óra. I. és II. félév: Corn. Neposból 
Themistocles, Cimon, Lysander, Alcibiades elemezve olvasta
tott s emlékeltetett; a mondattanból a casus-tan, part. conj. 
acc. cum hifin, tárgjmltatott. írásbeli dolgozatok. K. k. Corn. 
Nepos ed. Vass. Tirocinium poeticum ad Cserny, Szénássy 
latin mondattana. Tanár Sramkó.

Német nyelv, hét. 2 óra I. félév: Hangváltoztató igék, 
olvasni valók és versek fordítása, német nyelven való elemzése, 
emlékelés, írásbeli dolgozatok. II. félév: Mondattani elemzés 
német nyelven, emlékelés, írásbeli dolgozatok. K. k. Schwicker 
Deutsches Stilbuch. Heinrich német olvasókönyv III. rész. 
Tanár Micsinay.

Történelem, hét. 2 ó. I. félévben: középkori, II. félévben 
újkori történetek. K. k. Zsilinszky M. tankönyve. Tanár Mi
csinay.

Földrajz, hét. 2 ó. I. félév: Ázsia, Afrika részletesen. II. 
félév: Amerika és Ausztrália. Mindkét félévben térképek rajzo
lása. K. k. Kaszap Antal földrajza. Tanár Micsinay.

Mennyiségtan, I. félév: Számtan,betűmennyiségtan,hét. 3 
ó ra ; II. félév: Mértan, körkeriilék, mentelék, hajtalék, kerék
vonal, csigavonal, tojásdad vonal, hét. 4 óra. K. k. Mocnik- 
Szabóky. Tanár Osztroluczky.

Természetrajz, liet. 2 óra. I. félévben ásványtan. K. k. 
Mihálka-Madaras. II. félévben: természettan az erőműtanig. 
K. k. Greguss természettan. Tanár Sramkó.

Rajz, hét. 2 ó. Árnyékolás. Hermes Vilmos mintái nyo
mán. Tanár Csengey.

Tornászat, hét. kétszer. T. Osztroluczky.
Egyházi ének, hét. kétszer. Vezető Margócsy Gy.
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NEGYEDIK OSZTÁLY.

Vallást an, hét. 2 ó. I. félév: Az ó- és új-szövetség köny
veinek ismertetése, keresztyén hittan. II. félév: Erkölcstan, a 
kér. egyházak egymástól eltérő tanai («választan») a biblia 
olvasása és magyarázása. K. k. Dr. Székács József katekiz
musa. Tanár Csengey.

Magyar nyelv, hét. 3 óra és egy gyakorlati óra, a 3-ik 
osztálylyal együtt. Stylustan. I. félév: a próza stylusa, olvasni 
valók stylustani fejtegetése, dolgozatok: leírás, elbeszélés,
elmélkedés. II. félév : Verstan, olvasni valók verstani elemzése, 
írásbeli elemző gyakorlatok, dolgozatok; (a próza stylusát is
mételve) ; mind a két félévben az előadó tanár füzetei szerint. 
Tanár Csengey.

Latin nyelv, hét. 5 ó. I. II. félév: Corn. Neposból ele
mezve olvastatott s részben emlékeltetett: Atticus, Hamilcar, 
de Regibus ; Tirociniumból: Laudes vitae rusticae ; Principiis 
obsta Querelae militis tironis, Vulgus amicitias utilitate pro
bat, Senibus reverentia debetur, Mobile vulgus amicum felicem 
sequitur, Annus Romanus, Spes, Ulysses, Tutum se scire ju- 
cundum est, Palatia caeli, Fons suavis, Nihil est toto, quod 
perstet, in őrbe, Homo, De vi temporis, Turpe est amicum mi
serum deserere, Gigantes, Quae nocent, döcent vétettek át s 
velők a prosodia is gyakoroltatott. A mondattanból tárgyaltattak: 
casustan, időtan, modustan, kötőszós mellék mondatok, vissza
hozó mellék mondatok, kérdő mellék mondatok, part. conj. et 
absol. oratio obliqua. írásbeli dolgozatok. K. k. Corn. Nepos 
ed. Vass. Tirocinium et Cserny. Mondattan Szénássy.

Német nyelv, hét. 2 óra. Mind a két félévben a mondat
tan gyakorlatilag társalgó modorban német nyelven taníttatott, 
nagy olvasmányok és költemények elemeztettek és emlékeltet- 
tek, otthoni írásbeli dolgozatok. K. k. mint a harmadik osztály
ban. Tanár Micsinay.

Történelem, hét. 2 óra. I. félév Magyarország története a 
mohácsi vészig. II. félév: a mohácsi vésztől az 1848/9-iki sza- 
badságharczig, ezt is elvégezve. K. k. Szász Károly története. 
Tanár Csengey.
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Földrajz, hét. 2 óra. Mind a két félévben Osztrák-magyar 
monarchia földrajza részletesen, a megjrék egyenként és cso
portokban rajzoltattak másolva és fejből. K. k. Mihálfy József 
Magyarország és Ausztria földrajza. Tanár Micsinay.

Mennyiségtan, bet. 4 óra I. félév. Számtan : összetett vi
szonyok és arányok, összetett hármasszabály, kamatszámolás, 
társaság-szabály, vegyítés-szabály, láncz-szabály, kamatok 
kamatja, egyenletek. II. félév: hetenként 4 óra. Mértan : Tö- 
mörmértan, egyenes vonalak a térben, különféle testalakok, 
testek mérése. K. k. Mocnik-Szabóky. T. Osztroluczky.

Természettan, bet. 3 óra. I. félév: A szilárd, csepegős és 
terjengős testek egyensúlyáról s mozgásáról. II. félév : Delejes
ség, dörzs-, érintkezési, indítás által gerjesztett hő- és légköri 
villanyosság, hang, világosság vagy fény. K. k. Greguss Gyula 
term. tana. Tanár Osztroluczky.

Rajz, bet. 2 óra. Árnyékolás folytatólag, Hermes mintái 
nyomán. Tanár Csengey.

Tornászat, bet. kétszer. Tanár Osztroluczky.
Egyházi ének, bet. 2 óra. Vezető Margócsy Gyula.

b) Nem kötelezett tantárgyak.
Franczia nyelvet mind a két félévben 5-en gyakorolták.
Gyorsírás h. 2 óra. A kezdők osztályában 14, a haladók 

osztályában szintén 14-en gyakorolták magokat. K. k. Marko- 
vics gyorsirászata. Tanár Micsinay.

Zongorában magánoktatást adtak Sramkó Mihály tanár 
és Mazanecz Vincze.

IV. Taneszközök.

Könyvtárunknak ez évben a Franklin-Társulat következő 
müveket ajándékozott:

1. Szemléltető alaktan, irta Szabó Ignácz. I. és II. rész. 
Budapest 1878. II. Görög regék, Cox György után magyarra 
fordította s bevezetéssel ellátta Komáromi Lajos. III. füzet. 
Budapest 1878. III. Világtörténelem középtanodai használatra,

I
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irta Mangold Lajos, első kötet ó-kor, Budapest, 1878. IY. Ol
vasmányok a gymnasiumi s reáltanodái alsóbb osztályok szá
mára irta Szvorényi József, első kötet Budapest 1878. V. Né
met nyelvtan fordítási gyakorlatokkal, gazdag feladatokkal, 
közép és polgári tanodák III. és IV. oszt. használatára készí
tette Hoffmann Mór, második rósz. Budapest 1878. VI. Mexico 
felfedezése és meghódítása, Castillói Diaz Bérnél elbeszélése, 
átdolgozta Dr. Brózik Károly, Budapest 1878.

Grim és Horovicz könyvkereskedéséből könyvtárunk 
következő művekkel gyarapodott:

I. Irálytan és olvasó-könyv, szerkesztette Bodnár Zsig- 
mond I. kötet, Budapest 1878. II. Költészettan iskolai és 
magán használatra irta Dr. Erődi Béla, Budapest 1878. III. 
Irály- és szerkezettan olvasó-könyvvel, szerkesztette Bodnár 
Zsigmond. II. kötet, Budapest 1878.

Lampel Róbert megküldte:
I. Homeros Iliasát, magyarázta s bevezetéssel ellátta Ve

ress Ignácz. II. füzet Budapest 1878. II. Deutsches Lehr- und 
Lesebuch für höhere Lehranstalten von Dr. Gustav Heinrich
III. Band, Budapest 1878.

Aigner Lajos ajándékozott:
Német nyelvtant középtanodák használatára, szerkesztette 

Helling Károly, II. rész Budapest 1877.
Természettani előadásokhoz a következő eszközök vásá

roltattak :
Erők egyenközénye, csigasor, lejtősik, magdeburgi 

gömbök, Nicholson, sürmérő, hengerkerék, Liebig-féle lepároló 
készülék.

Jenes Elemér IV. oszt. tanuló egy delejtüt ajándékozott.
Ásványtanhoz ajándékoztak:
Báró Podmaniczky Géza úr egy ritka szép jegeczü ma- 

lachitot és Sideritet. Sperlágli József hatvani gyógyszerész úr 
több kagylót és ásványdarabot.

A földrajz tanításához megvétettek az idén :
Európa, Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália és Magyar- 

ország legújabb nagy fali térképei.
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V. Jótétemények.
1. A pestmegyei ev. esperesség által kezelt Csernyánszky- 

féle ösztöndíjat ez isk. évben Kiss István IV. oszt. és Micsinay 
Ernő II. oszt. tanulók nyerték el. Egy-egy ösztöndíj összege 
20 forint.

2. Az aszódi ev. algym. Petőfi-ösztöndijának azon részét, 
mely helyi és felekezeti különbség nélkül alapittatott, melynek 
évi kamata 24 írt, pályázat utján Grün Lajos IV. o. izr. és 
Kiss István IV. o. ev. tanulók nyerték; azon része, mely mélt. 
Podmaniczky Géza és Levente báró urak által kizárólag aszódi 
ev. földmives íiak számára alapittatott, ez évben erre alkalmas 
tanuló hiányában ki nem adatott.

3. Nagyságos Földváry Mihály úr által adományozott 
40 frt a következő tanulóknak osztatott ki egyenlő részletben : 
Urban Mihály I. oszt., Esztergaly Dezső II. oszt., Kákóczy 
István III. oszt. és Paksy Péter IV. oszt. tanulóknak.

4. Az aszódi algymn. Masznyik-féle ösztöndíját, melynek 
évi kamata 12 frt Szeileben Lajos II. o. tanuló nyerte.

5. Pétery Sándor úr, Halasi Sándor II. o. tanuló évi 
alumniumi dijának fedezéséhez 10 írttal járult.

A lefolyt isk. év első felében 17, a másodikban 20 tanuló 
nyert tápintézetünkben élelmezést 40 frt évi díjért. Ebédre 
kaptak az ifjak levest, húst, főzeléket és kenyeret, hetenként 
kétszer tésztát, egyszer pecsenyét; vacsorájok pedig vastagétel 
és kenyérhői állott.

Az intézetnek az idén is voltak jótevői, igy Paulovits Já- 
nosné egy zsákkal burgonyát, 0 fej káposztát és 5 itcze babot; 
Hajnik Endréné 1 zsák burgonyát és 9 itcze babot; Kiss 
Péterné 1 zsák burgonyát és 14 itcze babot; Királymezey Hen- 
rikné egy zsák burgonyát és egy sonkát; Zsarnóczay Jánosné 
két zsák burgonyát; Margócsy Gyuláné egy véka és G itcze 
babot; Csengey Istvánná 14 liter babot; Micsinay Milcsi k. a.

VI. Tápintézet.

*

I
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45 fej káposztát; Sramkó Mihálynó egy zsák burgonyát; Prém 
Lajos 1, Székely Gyula 6, Korniczky Miksa 1, Szuhovszky N. 
1 zsák burgonyát ajándékoztak.

Ezeken kívül Moravesik Mihály lelkész és Sramko Mi
hály tanár megvendégelték az alumnistákat.

Fogadják mindnyájan az intézet nevében hálás köszö- 
netünket.

A tápintézetbe bármely tanuló, valláskülönbség nélkül 
felvétetik 40 frt évi díjért, mely összeg félévenként előre fize
tendő. Ezen csekély fizetésért az alumnusok fentebb említett 
ételekben részesülnek.

Ez évben tápintézetünk pénztárába a következő összegek
jöttek b e :

Pestmegyei suplicatióból.................148 frt 77 kr.
Hont-, Zólyommegyéből............. 49 » 78 »
Békésmegyéből.............................  61 » 50 »
Heves- és Nógrádmegyékből . . .  38 » 63 »
Ez évi befizetésekből...................... 740 » — »

Összesen . 1038 frt 68 kr.

VII. A tanulók névsora.

ismétlő

I. osztály.

1. Berczely Gyula, r. kath., Bérezel
2. Búzás Márton, ev., Aszód
3. Deutsch Dezső, izr., Aszód
4. Deutsch Sándor, izr., Aszód
5. Egry Gyula, r. kath., Yersegh
6. Erlich Armin, izr., Boldog
7. Faska János, ev., Aszód
8. Gold Béla, izr., Gödöllő
9. Fuchs Károly, r. kath., Krems

10. Háhn Miksa, izr., Kálló
11. Herz László, izr., Aszód
12. Hirschl László, izr., Valkó
13. Királymezey Béla, r. kath., Püspök-Hatvan előkészülő, tájiint.
14. Jenes Árpád, ev., Héviz

ismétlő
a 2-ik f .  évben kim. 
előkészülő

előkészülő



15. Lay Pál, ev., K.-Keresztár
16. Majoros Sándor, ev., Aszód
17. Morvay Dezső, r. kath., Hatvan elökészülö
18. Mártonfalvay Zoltán, r. kath., Csecse
19. Némedy Béla, ev., Aszód
20. Perlusz Miksa, izr., Aszód
21. Paulovics Béla, r. kath., Bagh. ismétlő, tapint.
22. Prónay Károly, ev., Romhány
23. Ráday István, ref., Péczel
24. Raksányi Zoltán, ev., Duna-Egyháza
25. Schwarz József, izr., Aszód
26. Sárkány Géza, ev., Kiskőrös
27. Spitzer Soma, izr., Püspök-Hatvan
28. Szontágh Géza, ev., Tótgyörk ismétlő
29. Szabó Nándor, r. kath. Székesfehérvár
30. Szenesy Aladár, r. kath., Budapest
31. Tichy Dezső, r. kath., Aszód
32. Takács József, r. kath., H.-Györk
33. Urban Mihály, ev., Aszód
34. Veigel Gyula, ev., Tó-Almás.

II. osztály.

1. Adler Adolf, izr., Nézsa
2. Bleha György, r. kath., Kerepes tapint.
3. Büchler Jenő, izr., Szent-László
4. Dabsy Zoltán, ref., Pótervásár
5. Deutsch Mór, izr., Aszód
6. Diamant Károly, izr., Kartal
7. Erdélyi István, ref., Veresegyháza
8. Esztergály Dezső, ev., Isaszegh
9. Gyürk Sándor, izr., Árokszállás

10. Halasy Sándor, r. kath., Erdő-Tarcsa tápint. 
\ I. Hannover Miksa, izr., Hóviz Györk
12. Hirling János, r. kath., Hatvan tápint.
13. Hirschl Ármin, izr. Valkó
14. Hirschl Soma, izr., Valkó
15. Jónás József, ev., Szirák
16. Knau Antal, r. kath., Hatvan tápint.
17. Krivátsy Béla, ev., Szada tápint.



18. Kóhn Lipót, izr., Péczel
19. Ladjánszky István, ev., Aszód
20. Lövi Móricz, izr., Veresegyháza
21. Micsinay Ernő, ev., Héviz-Györk tapint.
22. Neumann Géza, izr. Bagh.
23. Podolszky Ferencz, r. katln, Hatvan tapint.
24. Beich Sándor, izr., Aszód
25. Rópásy László, ev., Aszód
26. Schidlo Bertalan, r. kath., Apcz
27. Sperlágh Géza, r. kath., Hatvan
28. Sréter István, ev., Budapest
29. Sréter László, ev., Budapest
30. Stern Ignácz, izr., Aszód
31. Szeitleben Lajos, ev., Aszód
32. Székely Gyula, r. kath., B.-Keresztúr ismétlő
33. Tóth Lajos, r. kath., Aszód
34. Tschida József, r. kath., Hatvan
35. Világhy László, r. kath., Magyalos
36. Závodszky István, ev., Valkó
37. Zorkóczy József, ev., Felső-Jeszóna ismétlő

III. osztály.
1. Beke Gyula, r. kath., Puszta-Selyp tápint.
2. Brünauer Albert, izr., Aszód
3. Dobák Géza, ev., Komárom
4. Engländer József, izr., Aszód
5. Esztergály Zoltán, ev., Isaszegh
6. Fáy Gyula, ref., Versegh magántanuló
7. Forster Aladár, r. kath., Fóth
8. Fridrik Géza, r. kath., Czinkota
9. Fridrik János, r. kath., Túra

10. Huszerl Miksa, izr., Pásztó
11. Jónás Emil, izr., T-.Bicske
12. Kálix József, ev., Péczel
13. Kálix Ödön, ev., Péczel ismétlő
14. Rákóczy Aladár, ev., Puszta-Félegyháza
15. Rákóczy István, ev., Hort tápint.
16. Steiner Adolf, izr., Iklad
17. Schlesinger Salamon, izr., Héviz-Györk

20
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18. Szabó István, ev., Szt-Márton tápint.
19. Székely József, r. kath., Sári
20. Szuhovszky Béla, ev., Tót-Györk tápint.
21. Túróczy Varga Sándor, ev., Zsidó tápint.

IV. osztály.
1. Dessewffy Dezső, ev., Kökényes
2. Dér Endre, ev., Aszód
3. Deutsch Ármin, izr., Aszód
4. Doma Antal, r. kath., Kartal
5. Grün Lajos, izr., Aszód
6. Gyürk Soma, izr., Aszód
7. Hoffman Miksa, izr., Bánk
8. Jenes Elemér, ev., Hévíz
9. Kiss István, ev., Tót-Györk

10. Kossuth László, ev., Tó-Almás
11. Kovács Antal, r. kath., Űri
12. Kovács Vilmos, ev., Pilis
13. Kovács Ernő, ev., Pilis
14. Majer Béla, ev., Aszód
15. Markbreit János, izr., Aszód
16. Paksy Péter, ev., B.-Gyarmath
17. Szlacsányi János, r. kath., Duka
18. Tolnay Árpád, r. kath., Székes-Fehérvár.

tápint.

táp int. 
tápint.

tápint.
magántanuló

VIII. A tanulók számának táblázatos kimutatása.
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IX . Gymnasium! dalkar névsora.
Körvezető: Margócsy

I. Sopran.

1. Zorkóczy József hangvezető
2. Fridrik Géza
3. Forster Aladár
4. Markbreit Jenő
5. Ráday István
6. Rákóczy Aladár
7. Rákóczy István
8. Szontágh Géza
9. Turóczy Varga Sándor.

II. Alt.

1. Kiss István hangvezető
2. Grün Lajos
3. Kovács Ernő
4. Micsinay Ernő
5. Sréter László.

Gyula ev. tanitó.

III. Tenor.

1. Kovács Vilmos hangvezető
2. Deutsch Vilmos
3. Fridrik János
4. Hoffmann Miksa
5. Kovács Antal.

IV. Bassus.

1. Paksy Péter hangvezető
2. Doma Antal
3. Gyürk Soma
4. Mayer Béla
5. Szabó István.

X. Figyelmeztetés a jövő isk. évre.
«

1. A jövő tanév szept. 1-én kezdődik. Szept. 1., 2., 3. a 
tanulók felvétele, pótló-, javító- és felvételi vizsgálat. Szept. 
4-én kezdődnek a rendes előadások.

2. A gymnasium I. osztályába csak oly fiuk vétetnek fel, 
kik legalább 9 évesek, s kik — elfogadható bizonyítvány hiá
nyában — felvételi vizsgálat alá vonatnak. A felvételre folyé
kony és értelmes olvasás, beszédrészek — egyszerű bővített — 
és összetett mondatok ismerete, feltűnő hibák nélkül való olvas
ható írás, tizes számrendszerben az ezerig s egész és törtszá
mokkal a négy alapművelet tudása szükséges.

3. A gymnasium felsőbb osztályaiba a felvételre legalább 
elégséges bizonyítvány kell, ha azonban a bizonyítvány gymn. 
tantervűnk követelményeinek meg nem felel, a tanuló felvételi 
vizsgálat alá vonatik. Ily vizsgálatot tartoznak tenni azon ma-
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gántanulók is, a kik végzett tanulmányaikról rendes bizonyít
ványt előmutatni nem tudnak.

4. Felvételre a tanuló szülői, gyámja, vagy ezek megbí
zottja kíséretében személyesen tartozik az igazgatónál jelent
kezni.

5. Pótló és javító vizsgálatokért semmi dij nem jár.
6. Minden felvett tanuló mindjárt beiratása alkalmával 

egy forint beiratási dijat egyszer mindenkorra és az első félévre 
járó tandijat tartozik az igazgató tanárnál lefizetni, a második 
félévi tandijat a második félév elején fizetendi. Épen úgy kell 
fizetésük dolgában eljárniok azon rendes tanulóknak is, akik a 
gymnázium tápintézetének részesei akarnak lenni.

7. Tanév közben az iskolát elfogadható ok nélkül változ
tatni nem szabad.

8. Oly tanuló, ki a tanév végével alapos oknál fogva vizs
gálatot nem tehetett, vagy gyenge osztályzatot nyert, tanártes
tületi engedély mellett pótló vagy javító vizsgálatot tehet, de 
csak azon intézetben, ahol a megelőző évben tanult, kivéve, ha 
a vizsgálat letelietésébe más helyen az illetékes iskola bele
egyezik.

9. A mely tanuló, egyéb gyenge osztályzatai mellett, két 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az javító vizsgálatra 
nem bocsátható.

10. Magántanulók nemcsak szó-, hanem irás- és rajzbeli 
vizsgálatot is kötelesek beadni. A magánvizsgálatok rendszerint 
a tanév elején és végén tartatnak; de rendkívüli esetekben enge
délyt adhat az igazgató, elő leges jelentkezés után, másidőben is.

11. Az 1876. aug. 23-iki isk. bizottmányi gyűlés jegyző
könyvének 7-ik pontja alapján kéretnek a szülők szállás 
végett először az igazgatósághoz fordulni, s ha netelán e 
tekintetben már előre intézkedtek, a választást előre, legalább 
a beiratás alkalmával, bejelenteni, hogy az igazgatóságnak a 
tanulók elhelyezéséről előleges tudomása legyen. Különösen 
ajánltatik e pont figyelembevétele oly szülőknek, kik mint 
ismeretlenek jővén ide, kellő tájékozottsággal nem bírnak.








