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I. Jelentés az 1879 80-ik tanévről.

Intézetünkben ez isk. évben a beiratások, javító és fölvételi 
vizsgálatok szept. 4 első napján tartattak meg, a tanitás 5-én 
azonnal megkezdődött. Okt. elsején történt a szokott ünnepélyes 
törvényfelolvasás, a tanári kar és az isk. bizottmány jelenlété
ben, ez alkalommal az igazgató szükséges magyarázatokat csa
tolt az egyes törvényczikkelyekliez, a melyek megtartására az 
isk. bizottmány részéről n. t. Moravcsik Mihály és tele. Dér Jó
zsef urak is serkentették a növendékeket.

Tantervűi a n. m. vall. és közokt. magy. kir. miniszter 
187f)—80-ik évre szóló átmeneti tanítási terve szolgált, úgy 
azonban, hogy a német nyelv tanítására az első és második osz
tályban hetenként egy-egy óra fordittatott. A mellék tantárgyak 
közül a torna, Osztroluczky Gyula tanár, az egyházi ének pedig 
Margócsy Gyula ev. tanító vezetése alatt mind a négy osztályra 
kötelező volt. A gyorsirászat gyakorlására Micsinay János igaz
gató vezetése alatt csupán a harmad és negyed éves tanulók 
köteleztettek.

A mi a tanulók szorgalmát illeti, ez a jelen évben közép
szerűnek mondható, kiváló tehetségű tanuló nem volt ez évi 
növendékeink közt, de a végkép hanyag is egészen hiányzott.

A valláserkölcsi haladás előmozdítását és az egyháziasság 
fejlesztését szem előtt tartván, egyrészt az egyházi énekek tanu
lására, másrészt az isteni tisztelet látogatására ösztönöztettek 
tanítványaink. Nagyobb erkölcsi kihágás egy két jelentéktelen
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esetet kivéve, nem fordult elő. Növendékeinket különben egész
séges élénk szellem jellemzi, melyet a jelenlegi igazgató iskolai 
ünnepélyek és egy hazafias tárgyú színi előadás által nem csak 
fentartani, de fejleszteni is igyekezett, másrészt azonban követ
kezetes szigorral büntette a rendetlenséget és hanyagságot.

A tanulók száma a jelen évben a tavalihoz képest szapo
rodást mutat. Tavai beíratott az év elején 100 tanuló, az év 
végén maradt 97, az idén beíratott 113, de részint hanyagság, 
részint betegség miatt elmaradt 7, 1 meghalt s igy az év végén 
maradt 105.

Tanulóink egészségi állapota, daczára a zord időjárásnak, a 
szorgalmi idő alatt teljesen kielégítő volt. Betegségek valószínű
leg áthülés következtében csakis a karácsonyi szünidőkre haza
ment tanulók között fordultak elő. Gyászos következményű volt 
a hazamenetel egyik legszorgalmasabb s legjelesebb tanítvá
nyunkra Schwarz Károlyra, ki mindnyájunk őszinte sajnálatára 
karácsonytól liusvétig tartó betegségben meghalt otthon szülei
nek ápoló karjai között.

A tanulók takarékossági szellemének ébresztésére az igaz
gató vezetése és ellenőrzése mellett iskolai takarékpénztár ala
kult, mely 40 tanuló összegyűjtött krajczárjaiból a helybeli 
takarékpénztárba 108 frt 82 krt helyezett be.

Az évenként tartatni szokott Petőfi-iinnepély nagyszámú 
s díszes közönség jelenlétében az e czélra földiszitett Petőfi- 
teremben május 30-kán a délutáni órákban tartatott meg. Ez 
ünnepély főtárgyát képezte a Petőfi emlékére és nevére alapított 
ösztöndijt nyertes zárdolgozatok felolvasása.

19 pályázó közül Adler Adolf és Sperling Béla IV. oszt. 
tanulók nyerték el az ösztöndíjat az «Aszódi majális» czímü 
leírásukkal; Steiner Adolf történeti dolgozata dicséretre érde- 
mesittetett. Szavaltak az ünnepélyen Micsinay Ernő, Eszter- 
gály Dezső, IV. oszt. és Hegedűs Zoltán III. oszt. tanulók.

Mielőtt ez év folyamáról szóló jelentésünket befejeznők, 
hálás szívvel kell felemlítenünk intézetünk iránt újólag nyilat
kozott áldozati készséget.

1. F'őldvúry Mihály pestmegyei esperességi felügyelő úr
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s Pestmegye alispánja ez évben újólag 20 irtot adományozott 
oly czélból, hogy az egy szegény, szorgalmas ev. tanulónak adas
sák ösztöndíj gyanánt.

2. Az 1879/80. tanév folytán adakoztak:
a) 0 évi lekötelezés fejében:

Báró Podmaniczkv Levente.....  1878-ik évre 10 Irt
« « « .....  1879-ik * 40 «

Dessewffy Ottó .......................  1879. utolsó részi. 40 «
Rudnay József........................ 1878-ik évre 20 «

« « ........................ 1879. utolsó részi. 20 «
Ozv. Mayer Procopius Ilona ... 1879. utolsó részi. 10 «

összeg ......... 170 írt
b) külön adakoztak :

Ácsai ev. egyház pénztárából................................ 10 frt
Báró Prónay Dezső ........................ ................  10 «
Báró Prónay Gábor ................................... ... 5 «
Báró Prónay Róza..............................................  0 «
Báró Prónay Irma ..........................................  8 «
Melczer Gyula ..............................    5 «
Micsinay Mátyás és |
Királymezey Henrik J
Walles Károly ..................................................  1 «
Alberti ev. egyház ..............................................  t  *
Pilisi ev. egyház ..............................................  12 <i
Kis-kőrÖsi ev. egyliáz..........................................  15 •
Irsai ev. egyház 1878/9 és 1879/80. évre .........  10 «
Budapesti 1879. aug. havában tartott papi confer. 19 « 
Budapesti 1880. máj. 25. tartott papi conferencia 20 «

Összeg .........  122 frt
c) Láng Adolf ev. alesperes gyűjtése. *

Szabó Veronika..........................................  5 frt 90 kr.
Láng Adolf alapítványi u/o........................  (3 « — «
Kisebb adományok ................................... 38 « 10 «

összeg......... 50 frt — kr.

* Felhívok még 19 pestmogyei tiszttárpat egyénenkénti 50 fi t gyűjtésére, 
mi nem lehetetlen, s akkor a pestmegyei ov. esperesség szó helyett tettel fogja 
helyreállítani reputatióját, szemben egyetlen középtanodájával. I.dnj Adolf.
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II. Tanárok.
1. Csengey Gusztáv, oki. rendes tanár, a II. oszt. főnöke, 

a Petőfi-Társaság rendes működő-tagja. Tantárgyai: magyar 
nyelv mind a négy, Magyarország története a IV., vallás a III. 
és IV., német nyelv az I. és II. osztályban.

2. Micsinay János, oki. rendes tanár, ez évi igazgató, az 
isk. bízottra, jegyzője, a IV. oszt. főnöke, a «Budapesti gyorsíró 
egylet» 1. tagja, a gyorsirászat okleveles tanára. Tantárgyai: 
földrajz az I., II. és III., német nyelv a III. és IV., latin I. és 
természetrajz az I. és II. osztályban.

3. Osztroluczky Gyula, oki. rendes tanár, a III. oszt. főnöke, 
ez évi tápintézeti gondnok, a tanári értekezletek jegyzője, a tor
nászat tanára. Tantárgyai: számtan és mértani rajz mind a négy, 
természettan a III. osztályban.

4. Sramko Mihály, oki. rendes tanár, az I. oszt. főnöke, 
segédlelkész. Tantárgyai: latin nyelv a II., III. és IV., ásvány
tan a IV. és vallás az I. és II. osztályban.

5. Maryócsy Gyula ev. tanító az egyházi ének, s az ifjúsági 
dalkör vezetője.

fi. Mazanecz Vincze, aszódi r. kath. tanító, a gymn. róm. 
katli. tanulóinak vallástanára.

7. Izraelita tanítók: Schlesinger Mór a III. és IV., Stern 
Sámuel az I. és II. oszt. izr. tanulóinak vallástanárai.

III. Előadott tantárgyak.
a) Kötelezett rendes tantárgyak.

F.LSÍÍ OSZTÁLY.
/ r.

Vallástan, hetenként 2 óra. Bibliai történetek. 0- és Új
szövetség. Szentirás olvasása és magyarázata. Kézikönyv: Pálfv 
bibliai történetei. Tanár Sramko.

Magyar nyelv, bet. 6 óra. Nyelvtan mondattani alapon 
Simonyi Zsigmond módszere szerint. Iskolai és házi dolgozatok. 
Szavalás. K. k. Simonyi Zsigmond magyar nyelvtana és Kármán 
olvasó könyve. Tanár Csengey.

Latin nyelv, bet. 0 óra. A névragozás összes csoportjai,
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elöljárók, számnév, névmás és az ige cselekvő alakjai olvas
mányon alkalmazva és begyakoroltatva, fordítási gyakorlatok és 
szótanulás. K. k. Bartal-Malmosi alaktan és gyakorló könyve. 
Tanár Micsinay.

Német pótló óra, bet. 1 óra. írás, olvasás, könnyebb gya
korlatok fordítása, az első declinatiö. K. k. Ballagi nyelvtan. Az 
előadó Micsinay tanárt helyettesítette Csengey.

Földrajz, bet. 2 óra. Magyarország és a Középtenger me- 
denczéje körül fekvő országok leírása. Nagyrészt fejből a táblára 
rajzolva és magyarázva, otthoni térképek rajzolása. K. k. Hun- 
falvy J. földrajza I. rósz. Tanár Micsinay.

Mennyiségtan, hat. 4 óra. Számtanból: a tizedes számrend
szer, a négy alapművelet nevezetlen és nevezett egész számok
kal és tizedes törtekkel; a számok oszthatóságáról, legnagyobb 
közös osztó és legkisebb közös többes. Mértani rajzból bet. 3 óra, 
sikalakok, vonal, háromszög, négyszög, sokszög, kör, kerülők és 
területszámitás. K. k. Császár geometriai alaktan. Tanár Osztro- 
luczky.

Természetrajz, bet. 2 óra. Emlősök, madarak, hüllők, 
kétéletüek és halak. K. k. Kriescli. Tanár Micsinay.

MÁSODIK OSZTÁLY.

Valid tan, bet. 2 óra. Mintáz I. oszt. Tanár Sramko.
Magyar nyelv, bet. 5 óra. Nyelvtan ismétlése, az állapot- 

határozók részletesen, mondattan, iskolai és házi dolgozatok, 
szavalás. K. k. Simonyi Zsigmond nyelvtana és Kármán olvasó 
könyve. Tanár Csengey.

Latin nyelv, bet. 7 óra. Szó alaktan, főleg igeragozás, 
rendes és rendhagyó igék egész terjedelemben, kötő szók fordí
tási gyakorlatokkal és a rómaiak történetéből merített folytonos 
olvasmányok forditásával. K. k. Bartal-Malmosi latin nyelvtana 
s olvasó könyve.

Német pótló óra, bet. 1. Az öt declinatiö a hozzá tartozó 
gyakorlatokkal. K. k. Ballagi nyelvtana. Az előadó Micsinay 
tanárt ideiglenesen helyettesítette Csengey.

Földrajz, bet. 2 óra. Európa országainak részletes ismer-
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tetése, fejből a táblára rajzolt térképekről felelve, otthoni térképek 
rajzolása. K. k.Batizfalvy földrajza. Tanár Micsinay.

Mennyiségtan, hét. 4 óra. Számtan: törtek, arányok és 
arányiatok, egyszerű hármasszabály, százalékszámolás, olasz 
gyakorlat. Mértani ra jz; hét. 3 óra. Térbeli alaktan. K. k. 
Mocnik számtan és Schröder mértani rajzolás. Tanár Osztro- 
luczky.

Természetrajz, hét. 2 óra. Állattan (rovarok stb.) és 
növénytan. K. k. Kriescli. Tanár Micsinay.

HARMADIK OSZTÁLY.

Vattástan, hét. 2 óra. A kér. egyház története, a reformatio 
és a magyar prot. egyház története. K. k. Pálfy egyháztörténete. 
Tanár Csengey.

Magyar nyelv, hét. 4 óra. Összetett mondatok, körmonda- 
tok, magyar hangsúlyozó verselés, iskolai és házi dolgozatok, 
szavalás. K. k. Simonyi Zsigmond nyelvtana és Kármán olvasó 
könyve. Tanár Csengey.

Latin nyelv, hét. G óra. Corn. Nép. M. P. Cato, Lysander, 
Cirnon, Alcibiades fordittatott, elemeztetett s emlékeltetett. Tiro- 
ciniumból, Liber II. 25 mese prosodiailag magyaráztatott s em
lékeltetett. A mondattanból a casus-tan, part. conj. és abs. acc. 
cum infin. supin., gerund, stb. tárgyaltatott, hetenként egy Írás
beli dolgozat. K. k. Corn. Nép. editio Vass. Tirocinium poet, ed 
Cserny, Szénásy mondattan.

Német nyelv, hét. 3 óra. Igeragozás, fő tekintettel a hang
változtató igékre, mondattan, összefüggő történeti olvasmányon 
gyakorolva, elemzés német nyelven, emlékelés, két hetenként egy 
zárdolgozat. K. k. Heinrich német olvasókönyv. Tanár Micsinay.

Földrajz, hét. 3 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália 
részletesen, térképek rajzolása. K. k. Kaszap Antal földrajza. 
Tanár Micsinay.

Mennyiségtan, hét. 3 óra. Számtan: összetett viszonyok és 
arányok, összetett hármasszabály, kamatszámolás, idöhatárszá- 
molás, társaság-szabály, vegyítés-szabály, láncz-szabály, kama
tok kamatja, egyenletek. Mértan mint a második osztályban.
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Természettan, hét. 3 óra. Általános tulajdonságok, részecs- 
erök hatása, hő, delejesség, villanyosság, hang. K. k. Greguss 
természettan. Tanár Osztroluczky.

NEGYEDIK OSZTÁLY.

Vallógta n, hét. 2 óra. Keresztyén hittan és erkölcstan. K. 
k. Székács József, keresztyén katekismusa. Tanár Csengey.

Magyar nyelv, hét. 3 óra. Styltan és verstan, szavalás. 
Kézikönyv helyett az előadó tanár füzetei. Tanár Csengey.

Lalin nyelv, hét. 6 óra. Corn. Nép. T. Pomp. Atticus, 
Agesilaus, Eumenes, Prafatio elemezve olvastatott s részben 
emlékeltetett. Tirociniumból II. Loci elegiaci 32 szemelvény. 
Bartal-Malmosi olvasó könyvből a II. rész prosodiailag elemezte- 
tett és emlékeltetett. A mondattanból casus-tan ismételve, modus- 
tan, mellé- és alárendelt, kérdő mondatok, oratio recta, indirecta, 
írásbeli dolgozat hetenként egyszer. K. k. Vass Corn. Neposa, 
Cserny Tiroc. poeticum, Bartal-Malmosi latin olvasó, Szénásy, 
Bartal mondattan.

Német nyelv, a mondattan gyakorlatilag társalgó modor
ban német nyelven, összefüggő történeti olvasmány alapján, köl
temények elemeztettek és emlékeltettek, két hetenként egy Írás
beli zárdolgozat. K. k. dr. Heinrich olvasó könyve III. rész. 
Tanár Micsinay.

Történet, hot. 2 óra. Magyarország története. K. k. Zsi
linszky Mihály. Tanár Csengey.

Mennyiségtan, bet. 3 óra. Számtan mint a harmadik 
osztályban. Mértan: tömörmértan, egyenes vonalok a térben, 
különféle testalakok, testek mérése. K. k.Mocnik-Szabóky. Tanár 
Osztroluczky.

Ásványtan, bet. 3 óra. Ásvány-, kőzet- és földtan. Füzetek 
nyomán. Tanár Sramko.

b) Kötelezett melléktantárgyak.
'Torna, hét. 2 óra. Katonai rendgyakorlatokban és a sza

badban felállított eszközökön gyakoroltatott mind a négy osztály 
együtt, csak az őszi és tavaszi hónapok alatt. Tanár Osztroluczky.



Ének, bet. 2 óra. A protestáns tanulók.mind a négy osz
tályból egyházi énekeket emlékeitek és énekeltek fisz-harmo- 
nium mellett. Tanár Margócsy Gyula.

Gyorsivászat, hét. 2 óra. A III. és IV. oszt. tanulók gya
koroltattak a Gabelsberger-Markovits gyorsírására. Tanár Mi- 
csinay.

Zongorában magánoktatást adtak Sramko Mihály tanár és 
Mazanecz Yineze r. kath tanító.

IV. Taneszközök.

A) Az iskolai könyvtár 1879—80. évi gyarapodása:
A magyar tudományos akadémia újólag megajándékozta 

gymnasiumunkat az 1878—79. értesítők történeti s természet
tudományi értekezéseivel.

Lampel Róbert könyvkereskedéséből a következő tan
könyveket kaptuk tisztelet példányok gyanánt: Mértani szerke- 
zéstan, irta Schröder Károly, Bpest 1880. Rajzoló geometria, irta 
dr. Mocnik-Szabóky, Bpest 1880. Diszitményi rajz elemei, irta 
Landau Alajos, Budapest 1880. Mértani szabadkezű rajzolás, 
irta Schröder Károly, Budapest 1879. Gyakorlati német nyelv
tan I. és II. rész, irta Ney Ferencz, Budapest 1879. Német 
olvasó könyv I. és II. rész, irta Felsmami József, Budapest 1878. 
Vezérfonal a franczia nyelv megtanulására, irta Rákosy Sándor 
Budapest 1877. Magyarország és a Földközitenger környékének 
földleírása, irta Visontay János, Budapest 1880. P. Ovidii Naso- 
nis carmina selecta, szótárral ellátta Veress Ignácz, Budapest 
1876. Ausztria-Magyarország földirata, irta Visontay János, 
Budapest 1878. Egyetemes földirat, irta Visontay János, Buda
pest 1879. Az egyetemes történelem kézikönyve, irta Batizfalvy 
István, Budapest 1880. Urbis Roma- viri illustres Lhomond- 
Holzertől, magyar tanulók használatára alkalmazta Iváuyi 
István, Pest 1871. Német gyakorló és olvasó könyv, szerkesztette 
Riedel Szende, Budapest 1877. Magyar nyelvtan, irta Ihász 
Gábor, Budapest 1880. Az ásványország képes természetrajza, 
irta dr. Pokorny Alajos, átdolgozta dr. Dekány Ráfael Budapest
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1877. Szénásy Sándor latin olvasó könyve, átdolgozta Elischer 
József, Budapest 1878. Egyetemes földirati tankönyv, Hauke Fr. 
után szerkesztette Környei János, Budapest 1878. 1. és Hl. rész. 
Betüszámtan, dr. Mocnik Ferencz után fordította dr. Arenstein 
•József, Budapest 1879. Egyetemes földirati tankönyv, Hauke- 
Környei nyomán kidolgozta dr. Cherven Flóris, Budapest 1877.

Franklin- Társulat megküldó az osztrák-magyar monarchia 
öldrajzát, irta Seholtz Albert, Budapest 1879.

Tettey Nándor könyvkereskedéséből kaptuk: Magyarország 
s a Földközitenger mellett elterülő országok rajzoltató földrajzát, 
irta dr. Zafféry Károly és Sophokles tragoediáit, irta Gsiky 
Gergely. Előfizettetett a gymn. könyvtár számára ltautmann 
iiNépszerű tudományok könyvtárán ra.

B) A múzeum gyarapodása :
Vétel utján megszereztetett 40 db jegeczmintaós egy fény

tani szögmérő.
Ajándékoztak: Török József czeglédiev. lelkész, 74 db régi 

pénzt. Pekarek Vilmos aszódi vendéglős úr, 3 db értékes régi 
pénzt. Fischer Lajos I. oszt. tanuló, ö db ásványt, több kagylót, 
4 db réz pénzt. Nedeczky ltezső II. oszt. tanuló, 5 db ásványt. 
Prónay Károly III. oszt. tanuló, 5 db ásványt. Mayer Pál I. oszt, 
tanuló, 2 db római pénzt. Morvay Dezső II. oszt. tanuló, I db 
ezüst pénzt, 8 db ásványt. Weiner Mór I. oszt. tanuló, 1 db 
ezüst pénzt. Marher Alajos II. oszt. tanuló 20 db réz pénzt. 
Konecsny Ödön I. oszt. tanuló, 1 db ezüst és 1 db réz pénzt. 
Sperling Béla IV. oszt. tanuló, 7 db réz pénzt. Balzám Bela II. 
oszt. tanuló 1 db ezüst pénzt. Schwarz Gyula, Világhy Márton, 
Müller Ede I. oszt. tanulók, 10 db Kossuth pénzt.

Fogadják úgy a könyvek valamint a múzeumi tárgyak 
ajándékozói hálás köszönetiinket.

V. Tápintézet.

A szegény tanulókra oly annyira fontos tápintézetbe bár
mely tanuló, valláskülönbség nélkül vétetik fel 40 frtnyi évi 
díjért, a dijak félévenként előre fizettetnek.

*
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Tápintézetünk pénztárába a jelen évben a következő össze
gek folytak be:

1. Pestmegyei suplicatióból................  152 frt 37 kr.
2. Békésmegyei suplicatióból............ 27 » 29 i.
3. Nógrád- Hevesmegyéből............ ... 56 » 70 »
4. Zólyom-, Hont- Barsmegyékből .. 65 » 47 »
5. Ez évi befizetésekből ................ ... 571 » 49 »

Összesen ... 8 7 3  í r t  32  k r .
Termények és pénzbeli adományokat küldtek: Hajnik 

Janka 2 zsák burgonyát, fél véka babot, fél véka lencsét s 2 
irtot. Prém Lajos fél öl fát, 50 kilo lisztet. Dér József 1 zsák 
burgonyát, 10 itcze lencsét s 1 frtot. Huszerl Béla 1 irtot. Báró 
Podmaniczky Gézáné ö méltósága 1 véka babot, 1 véka lencsét 
s 1 véka csicserit. VajgelKárolyné (Tó-Almás) 1 zsák burgonyát 
s 7 itcze babot. Bauer Józsefné (Tó-Almás) 1 zsák burgonyát. 
Bleha György (Kerepes) 1 zsák burgonyát. Schwarz József 
(Némedi) 1 zsák burgonyát. Kocsis Pál (Vanyarcz) 1 zsák bur
gonyát s 12 itcze babot. Kiss Eerencz (Túra) 1 véka burgonyát 
s 5 itcze babot. Kiss Péterné 1 zsák burgonyát s 20 itcze babot. 
Ozv. Jónás Pálné (Szirák) 1 negyed lencsét.

Ikladról begyült: 1 véka bab s I Va zsák burgonya.
Héviz-Györkről begyűlt: 2 zsák burgonya s 55 liter bab.
Ezeken kívül az alumneumi ifjúság 1-szer részesült bene- 

ficiumban, és pedig: 2-szer n. t. Moravcsik Mihály lelkész, 
egyszer-egyszer Micsinay János és Srarnkó Mihály tanár urak 
részéről. Mindezen jótéteményekért fogadják a nemeskeblű ada
kozók az ifjúság hálás köszöneté kifejezését.

VI. Jótétemények.

1. A pestmegyei ev. esperesség által kezelt «Csernyánszky»- 
féle ösztöndíjra ez isk. évben Bukovszky Ferencz, Mayer Lajos 
II. oszt. és Urban Mihály III. oszt. tanulók ajánltattak. Egy-egy 
ösztöndíj összege 20 frt.

2. Az aszódi ev. algymn. Petőfi-ösztöndijának azon részét, 
mely helyi és felekezeti különbség nélkül alapittatott, pályázat
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útján ez évben Adler Adolf és Sperling Bela IY. oszt. tanulók 
nyerték el, az ösztöndíj jelenleg egy-egy arany; a Petöfi-ösztöndij 
azon része, mely mélt. báró Podmaniczky Géza és Levente urak 
által kizárólag aszódi ev. földmives fiúk számára alapittatott, ez 
évben erre alkalmas tanuló hiányában ki nem adatott.

3. Nagyságos Földváry Mihály úr által adományozott 20 
írt Ladjánszky István IV. oszt. tanulónak ítéltetett.

4. Az Aszód vidéki tanítói kör által alapított ösztöndíjat, 
melynek évi kamatait kizárólag csak e körhöz tartozó tanítónak 
fia kaphatja, ez évben Micsinay Ernő IV. oszt. tanuló nyerte.

5. Az aszódi ev. algymn. Masznyik-féle ösztöndíj ez évi 
kamatai alkalmas tanuló hiányában ez évben ki nem adatik.

"VII. Az 1879/8C-ra bekeblezett tanulók névsora.
I. osztály.

(Osztályfő Sram Jco  .M ih á ly .)

Bauer Lajos, r. kiitli. Tó-Almás Pestmegye t 'pint
Bauer Miksa, máz. v., Valkó Pestmegye elökésziilii
Hérák Pál, ág. ev , Aszód Pestmegye 
lierczely Miklós r. katli., Bérezel, tFgrádmegye
Berky Frigyes elökésziilii
Diamant Imre, móz. v., Körös-Ladány Békesmegye 
Fischer Lajos, ág. ev., szh. Aszód, III. Budapest 
Fuchs László, móz., Zsámbok Pestmegye
llanisch György, r. katli., Versegli Pestmegye elökésziilö
Határ Kárrly, r. katli., szh. Galambos, III. Aszód Pestmegye elökésziilö
Hasenfeld Károly, móz. v., Szirák Nógrádmegye magún tan
llirseliler Sándor, móz. v., szh. Jászberény, III. Arokszállás Jászkúnm.
Keppich Ferencz, móz. v., szh. Hévíz, Ih. Jászberény Jászkúnmegye eltávozott
Kiss Ferenez, r. katli., Túra Pestmegye
Koneesny Ödön, r. katli.. Aszód Peatmegye
Kovács Vilmos, r. katli., Hévíz Pestmegye
Majer Pál, ág. ev., szh. Bécs Ausztria, lh. Aszód Pestmegye
Midiim István, r. katli., Versegli Pestmegye
Micsinay Hugó, ág. ev., szh. Csővár, üi. Ácsa Pestmegye tapint.
Müller Eduard, ág. ev., szh. Hizsuyóviz Göinör, lh. Pálfalva Nógrádm. tapint. 
Miinich Dezső, ág. ev., Aszód Pestmegye kimaradt
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Podhorszky Gyula, ág. ev., Szarvas-Gede Nógrádmegye elökhziiHi
I’rónay Péter, ág. ev., szh. Romhány, Ih. Bérezel Nógrádmegye elnkészütö
Rőzsay Sándor, r. katli., Versegh Pestraegye
Heieli Gyula, móz. v., szh. Budapest, Ih. Aszód Pestmegye
Sárkány Endre, ág. ev.. Kis-Körös Pestmegye
Sárkány Jenő, ág. ev., Pilis Pestmegye
Schäfer Soma, móz. v , szh. Becs Ausztria, Ih. Mezö-Berény Békésmegye 
Schwarcz Gyula, móz. v., szh. Tó-Almás, Ih. Kóka Pestmegye 
Schwarcz Károly, r. katli., Némedi Pestmegye meghalt
Saskeöv Gyula, r. katli., szh. Rimaszombat Göraörm., Ih. Aszód Pestm.
Veiuer Mór, móz. v., Versegh Pestmegye 
Világhy Márton, r . kath., Tompa Hontmegye 
Witt Ignácz, móz. v., szh. Versegh, Ih. Aszód Pestmegye 
Vinkler Gyula, móz. v., Péczel Pestmegye
Valla Ákos, r. kath., Aszód Pestmegye kimaradt

II. osztály.

(Osztályfő Csenget/ G usztáv.)
Balzam Béla, r. katli., szh. Budapest, Ih. N.-Káta Pestmegye táp:nt.
Berczely Gyula r. katli., szh. Bérezel, III. Ácsa Nógrádmegye
Bukovszky Ferencz, ág. ev., Kóka Pestmegye ösztöndíjas
Diamant Lipót, móz. v. Szada Pestmegye
Est.y András, ág. ev., Aszód Pestmegye
Francsek Pál, ág. ev., szh. Gödöllő, III. Tara Pestraegye
Grapka Ernő, r. katli., szh. K.-Szt.-Márton, Ih. Fényszarú. Jász-N.-Kun. m.
llasenfeld Arnold, nióz. v., Szirák Nógrádmegye magántan.
Hirschl László, móz. v., Valkó Pestmegye
Iby Győző, r. katli.. Főth Pestmegye
Jenes Árpád, ág. ev., Héviz Pestmegye
Kiss Albert, ág. ev., Tót-Györk Pestmegye tápint.
Knau Gábor, r. kath., Hatvan Hevesmegye tápint.
Kossuth János, ág. ev., Tó-Almás Pestmegye 
Kossuth Pál, ág, ev., Tó-Almás Pestmegye
Laczkovios Miklós, r. kath , szh. Fényszaru Jász-N.-Km. Ih. Aszód Pestm.
Lengyel József, móz. v., Aszód Pestmegye
Lukács György, ág. ev., szh. Bagh, Ih. Aszód Pestmegye
Lustig Jenő, ínóz. v. szh. Hatvan Hevesm. Ih. S.-Tarján Nógrádmegye
Majer Lajos, ág. ev.. szh. Aszód, Ih. Iklad Pestmegye ösztöndíjas
Marker Alajos, r. katli., szh. Iklad, Ih. Szt.-László Pestmegye



Morvay Dezső, r. kath., Hatvan Hevesmegye 
Neuman Armin, moz. v., Rima-Szombat Gömörmegye 
Nedeczky László, ág. ev., Csecse Nógrádmegye 
Nedeczky Rezső, ág. ev., Cse'cse Nógrádmegye 
Némedy Béla, ág. ev., Aszód Pestraegye 
Pongrácz Béla, ág. ev., Pribel Hontmegye 
Paulovics Béla, r. kath., Bagli Pestmegye 
Tichy Dezső r. kath. Aszód Pestmegye 
Vejgel Gyula, ág. ev., Tó-Almás Pestmegye.

III. osztály.

(Osztályfő Osztroluczlcy G yu la .)

Dap$y Zoltán, reform, szh. Tót-Györk, lh. Pátervásár Hevesm.
Deutsch Dezső, móz. v., Aszód Pestmegye
Deutsch Sándor, móz. v., szh. Aszód Pestmegye, lit. Eger Hevesmegye 
Egry Gyula, r. kath., szít. Versegh, Ih. Aszód Pestmegye
Faska János, ág. ev., Aszód Pestmegye kimaradt
Háhn Miksa, móz. v., E.-Kálid Nógrádmegye kimaradt
Hannover Miksa, móz. v., Héviz-Györk Pestmegye 
Hegedűs Zoltán, ág. ev., Jász-Kisér, Jász.-N.-Kúnmegye 
Hercz László, móz. v., Aszód Pestmegye
Kocsis Pál, r. kath., Vanyarcz Nógrádmegye tapint.
Majoros Sándor, ág. ev., Aszód Pestmegye
Mártonfalvay Z., r. kath., szh. Csecse, III. Buják Nógrádmegye
Perlusz Miksa, móz. v., Aszód Pestmegye
Prónay Károly, ág ev., Romhány Nógrádmegye
Ráday István gr., reform., Pe'czel Pestmegye
Raksányi Zoltán, ág. ev., szh. Kis-Körös, lh. Duna-Egyháza Pestmegye
Reich Sándor, móz. v., szh. Budapest, lh. Aszód Pestmegye ismétli"
Scholcz Gusztáv, ág. ev., Kralócz Zólyommegye
Schwarcz József, móz. v., Aszód Pestmegye
Stern Ignácz, móz. v., szh. Kökényes, lh. Aszód Pestmegye.
Szabii Nándor, r. kath., szh. Sz.-Fehérvár Fehérm., lh. Diós-Jenö Nográdm.
Szenessy Aladár, r. kath., szh. Budapest, lh. Aszód Pestmegye 
Szontágh Géza, ág. ev., szh. Tótgyörk, lh. Gödöllő 
Takács József, r. kath , szh. Héviz-Györk, lh. Domony Pestmegye 
Tóth Lajos, r. kath., szh. Pudapest, III. Aszód Pestmegye
Urbán Mihály, ág. ev., Aszód Pestmegye ösztöndíjas
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IV. osztály.

(Osztályfő M icsinay János.)
Adler Adolf, móz v., Nézsa Nógrádmegye l Petöa

, w w* l ösztöndíjas
Beulwitz Ágoston báró, ág. ev., szh. T.-Szt.-Miklós, Ih. Budapest 
Blelia György, r. kath., Kerepes Pestm.
Büchler Jenő, móz. v., Apcz-Szántó Hevesm.
Esztergály Dezső, ág. ev., Isaszeg Pestm.
Hirschl Ármin, móz. v., Valkó Pestm.
Hirschl Soma, móz. v., Valkó, Pestm.
Jónás József, ág. ev., Szirák Nógrádm. tápint.
Knau Antal, r. kath., Hatvan Hevesm. tápint.
Ladjánszky István, ág. ev., Asz d Pestm. ösztöndíjas
Lengyel Abris, móz. v., Aszód Pestm.
Micsinay Ernő, ág. ev., Héviz-Györk Pestm. ösztöndíjas
Monspart Andor, r. kath , szh. Fokoró Hevesm. Ih. Csákó, Békésül. ismétlő 
Neuman Géza. raóz. v ., Bagh Pestm.
Podolszky Ferencz, r. kath., szh. Budapest, Ih. Hatvan Hevesm. tápint.
Sperlágh Géza, r .  kath. szh. Aszód, lh. Hatvan Hevesm.
Sperling Béla, r. kath., Mogyoród, Pestm. J ..
Székely Miklós, r. kath., R.-Keresztár Pestmegye 
Szeitlebén Lajos, ág. ev., Aszód, Pestm.
Steiner Adolf, m. v., szh. Túra, lh. iklad, Pestm.
Világhy László, r. kath., szh. Tompa Hontm-, lh. Magyalos Nógrádm,

V III. A tanulók általános áttekintése.
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IX. A tanulók életkora.
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i . 4 12 n 9 — 3 6
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I V . — — — 5  7 3 6 21

Ö s s z e s e n . . 4 13 19 2 6 1 6  | 2 2 6 7 1 1 3

Figyelmeztetés a jövő isk. évre.

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

2. A gymnasium I. osztályába csak oly fiúk 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 ol
vasható irás, tizes számrendszerben az ezerig, s egész és tört 
számokkal 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
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.
(>. Minden felvett tanuló mindjárt beiratása alkalmával

*
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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 
fizetésűk 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 letehetésébe 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 en
gedélyt adhat az igazgató, előleges jelentkezés után, más idő
ben is.

11. Az 187b. aug. 23-iki iskolai bizottmányi gyűlés jegyző
könyvének 7-ik pontja alapján kéretnek a szülők szállás végett 
először az igazgatósághoz fordulni, s ha netalán e tekintetben 
már előre intézkedtek, a választást előre, legalább a beiratás 
alkalmával, bejelenteni, hogy az igazgatóságnak a tanulók elhe
lyezéséről előleges tudomása legyen. Különösen ajánltatik e 
pont figyelembevétele oly szülőknek, kik mint ismeretlenek jő
vén ide, kellő tájékozottsággal nem bírnak.






