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I. JELENTÉS AZ 1881/82 TANÉVRŐL.

A tanulók szabályszerű fölvétele, a fölvételi és javító vizs
gák szept. hó 1—5. napjaiban megtörténvén, a rendes előadások 
szept. 6-án kezdettek meg. Az iskolai törvények kellő ünnepé
lyességgel, intő és buzdító szavak kíséretében okt. 1-jén olvas
tattak fel az igazgató által az iskolai bizottság jelenlétében.

A tanári karban a múlt évi szünidő alatt változás történt, 
a mennyiben Osztroluczky Gyula jeles tanárunk, ki intézetünk
ben öt évig dicséretes buzgalommal működött, még a múlt év 
folytán a selmeczbányai lyceumba hivatván meg rendes tanár
nak, a szünidők végén elbúcsúzott intézetünktől; ugyanekkor 
helyébe Sárkány Imre okleveles tanárt, derék társunkat, ki a 
múlt évben mint rendkívüli tanár jeles működése által magának 
intézetünknél érdemeket szerzett, az iskolai bizottmány egyhan
gúlag rendes tanárrá választotta meg.

Ez évben bejegyzett tanulók száma 89, a múlt évben volt 
108 s így a tavalihoz képest a létszám 19-czel apadt.

A mi a tanulók ez évi szorgalmát illeti, egészben véve jó
nak mondható, sőt az előbbi évekhez képest e tekintetben di
cséretes haladás észleltetett, a mennyiben mindannak daczára, 
hogy ez évben tanulóink között aránytalanul igen sok gyenge 
tehetségű fiú volt, mégis elég tanulási kedvet mutattak. Nyilat
kozott eme tanulási kedv az önképzőkörben kifejtett buzgalom 
által is, melyben 66 tanuló vett részt (lásd a Petőfi-körről szóló 
czikket). Voltak, fájdalom, igen hanyagok többen, kiket csakis 
a folytonos intés és büntetés által lehetett a munkára serken
teni. A gyengékre nézve pedig ez évben újólag kénytelenek va
gyunk kinyilatkoztatni, hogy az első osztályba felvett tanulók 
nagyon kevés kivétellel igen-igen gyenge alappal jöttek a vidéki



népiskolákból s legkevésbé sem feleltek meg bizonyítványaikban 
kitett osztályzataiknak; mely körülmény arra indítand bennün
ket, hogy némely népiskolából hozott bizonyítványt el nem fo
gadhatunk s az illetőket felülvizsgálni kényteleníttetünk.

A tanulók vallás-erkölcsi és fegyelmi ügyére nézve, a 
tanári kar éber figyelemmel igyekezett feladatának megfelelni. 
Az egyházias kedély fejlesztése tekintetéből az igazgató szigo
rúan ellenőrizte a rendes isteni tisztelet látogatását. A kik a ta
nári kar atyai intései folytán javulni nem akartak, azok a leg
szigorúbb rendszabályok alkalmazását vonták magokra. — 
Hogy pedig a tanulók minden tekintetben az iskolán kívül is 
ellenőrizve legyenek, s a tanári kar a szállásadók vagy a szülők
kel egyértelemben működhessék, időnként osztálytanári, vagy 
az egész tanári kar együttes látogatást tett a tanulók szállásain.

A tanulók egészségi állapota ez év folytán is kitűnőnek 
mondható. Nemcsak a járványok, melyek a vidéken és városunk
ban az idén többször jelentkeztek, teljesen elkerülték ifjúságun
kat, de még a kisebb betegségek is az előbbi évekhez képest na
gyon csekély mértékben akadályozták tanulóinkat az előadások 
látogatásában.

A mi az intézet anyagi viszonyait illeti, ki kell emelnünk 
t. Prém Lajos urat, ez évre megválasztott gymnasiumi gondno
kot, ki e minőségben néhány év előtt intézetünk körül már is 
nagy érdemeket szerzett magának, a jelen évben tevékenysége 
5 pontossága által a gymn. tőkéket eddig is annyira rendbeszedte 
s gyarapította, miszerint remélhető, hogy a közel jövőben a ta
nári fizetések is javíthatók lesznek.

A gymn. tőke gyarapításához a következő adományok foly
tak be:

Csengey Gusztáv tanártársunknak sikerűit ez iskolai évben 
a gymnasium iránt kiváló érdeklődést ébreszteni Aszód városá
nak s közel vidékének közönségében az által, hogy a helyben 
már korábban megalakult műkedvelő színtársulatot gynma- 
siumunk ügyének megnyervén, nov. 31-én a helybeli nagy ven
déglő termében egy minden tekintetben sikerültnek mondható 
előadást rendezett a gymnasium javára.
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A darab saját műve volt: «Gróf és asztalos» czímü társa
dalmi dráma 5 felvonásban. Ezen előadásból tiszta jövedelem 
maradt 107 frt 82 kr.

Fogadják mind a tisztelt műkedvelők, mind a íelülfizetők s 
a pártoló közönség őszinte hálás köszönetiinket a szép ered
ményért.

Ez iskolai évben adakoztak még:
a) G évi lekötelezés fejében :

Nagyságos Bossó Pál ... ... 1881/2. évre 20 frt.
» ozv. Mayer-Procopius Ilona » » 1 0  »

bj Külön adakoztak:
Pilisi ev. egyház . ... ... ... ... ... 12 »
Aszódi takarékpénztár ... ........ ... ... ... 25 »
Czeglédi ev. egyház .... ... ... .. ... ... 4 »
Ácsai ev. egyház ... ... ... ... ... ... ... 10 »
Alberti ev. egyház ... ... ... ... ... ... 3 »

Összes adományok 191 frt 82 kr.
Itt van helyén tiszteletes Kerkápoly István héviz-györki 

ref. lelkész úr az ifjúság iránt való szeretetéről is megemlékezni. 
Ugyanis a lelkész úr ez év végén egy darab cs. kir. aranyat aján
lott fel, oly czélból, hogy az a nagyobb osztályok valamelyik 
tanulójának szorgalom s magaviselet jutalmául ösztöndíj gya
nánt nyújtassék.

Fogadják az adakozók az intézet hálás köszönetét.

II. TANÁÉI TESTÜLET.

1. Csengey Gusztáv, oki. rendes tanár, az I. oszt. főnöke, 
a Petőfi-társaság rendes működő tagja. Tantárgyai: magyar 
nyelv a III. és IV., latin nyelv, számtan, mértani rajz az I., val
lás mind a négy osztályban.

2. Micsinay János, oki. rendes tanár, ez évi igazgató, a 
IV. oszt. főnöke, az isk. bizottmány jegyzője, a «Budapesti 
gyorsíró-egylet» 1. tagja, a gyorsírászat oki. tanára. Tantárgyai: 
földrajz a III. és IV., számtan, mértani rajz a IV., magyar nyelv 
az I., német nyelv mind a négy osztályban.
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3. Sárkány Imre, oki. rendes tanár, a II. oszt. főnöke, ez évi 
tápintézeti gondnok, a tanári értekezletek jegyzője. Tantárgyai: 
földrajz és természetrajz az I. és II., latin, magyar, számtan, 
mértani rajz a II. és történet a IV. osztályban és franczia nyelv.

4. Sramkó Mihály, oki. rendes tanár, a III. oszt. főnöke, 
segédlelkész. Tantárgyai: Latin nyelv a III. és IV., számtan, 
mértani rajz a III., ásványtan a IV. osztályban.

5. Margóesy Gyula, ev. tanító, az egyházi ének vezetője.
6. Mazanecz Vincze, r. kath. tanító, a gymn. róm. katk. ta

nulóinak vallástanára.
7. Schreiber József, kerületi rabbi, a gymn. izr. tanulóinak 

vallástanára.

III. ELŐADOTT TANTÁRGYAK.

a) K ö t e l e z e t t  r e n d e s  t a n t á r g y a k .

E ls ő  o s z t á l y .
r  . . . . .Vallástan, hetenként 2 óra. Uj-szövetségi bibliai történe

tek. Kézi-könyv: Pálfy bibliai történetek. Tanár Csengey.
Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Alaktan mondattani ala

pon. Ragozás, szóképzés Simonyi nyelvtana szerint, helyes irás, 
szavalás, házi dolgozatok, a görög mythologiából vett olvasmá
nyok elmondása. K. k. Kármán olvasókönyve. Tanár Micsinay.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. A főnevek, melléknevek, 
számnevek, elöljárók, határozók és névmások alaktana. Az ige 
cselekvő alakjának főbb idői. Mindez Róma alapítását tárgyaló 
latin olvasmányon begyakorolva, megfelelő fordításokkal ma
gyarból latinra. K. k. Bartal-Malmosy alaktana és gyakorló 
könyve. Tanár Csengey.

Német pótló óra, hét. I óra. Olvasás, írás, szótanulás. K. k. 
Felsmann olvasókönyv I. rész. Tanár Micsinay.

Földrajz, hetenként 2 óra. Magyarország és a földközi ten
ger medencéjének földrajza. K. k. Visontay-Borbás földrajza. 
Tanár Sárkány. Ezzel kapcsolatban

Természetrajz, hetenként 2 óra. A földrajzban tárgyalt vidé-
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kék állat-, növény- és ásványtani ismertetése a tanult termékek 
csoportosítása. K. k. mint fent. Tanár Sárkány.

Számtan, hetenként 4 óra. A négy alapmívelet egész szá
mokkal, közönséges és tizedes törtekkel. A méter-mérték ismer
tetése. Időszámolás. K. k. Dr. Lutter Nándor számtana.

Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. Egyenes vonal, szög, 
háromszög, négyszög, sokszög, egybevágó és hasonló idomok, 
körvonal, ellypsis és területmérés. K. k. Dr. Császár geometriai 
alaktana.

Szépírás, hetenként I óra. Tanár Micsinay.

M á s o d ik  o s z t á l y .

Vallástan, hetenként 2 óra, mint az első osztályban.
Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Mondattan, mondatrészek, 

különösen az állapothatározók és összetett mondat. Olvasmá
nyok a görög és magyar történetből, költemények magyarázva 
és tanulva. Hetenként egy iskolai írásbeli dolgozat. K. k. Si- 
monyi nyelvtana II., és Kármán olvasókönyve. Tanár Sárkány.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. A szóalaktan ismételve. Igetan 
a tövek szerint csoportosítva és a római királyok történetét 
előadó olvasmányon begyakorolva, fordítások magyarról latinra, 
kötőszók. K. k. Bartal-Malmosy alaktana és gyakorlókönyve. 
Tanár Sárkány.

Német pótló óra, hetenként 1 óra. Olvasás, írás, főnévrago
zás, olvasmányok s költemények könyv nélkül. K. k. Heinrich 
olvasókönyve. Tanár Micsinay.

Földrajz, hetenként °2 óra. Európa, kivéve Magyarország s 
a földközi tenger melléki országok és Ázsia földrajza, főtekin
tettel a természeti és néprajzi viszonyokra. K. k. Visontay föld
rajza. Tanár Sárkány.

Természetrajz, hetenként 2 óra. Növénytan, 24 növény 
részletesen tárgyalva és rokonaikkal családokba foglalva. A nö
vényrészek és növényrendszer ismertetése. K. k. Kriescli-Sim- 
kovics természetrajza. Tanár Sárkány.

Számtan, hetenként 3 óra. Számolási rövidítések, rövidített 
számtani míveletek, egyszerű es összetett hármasszabály, olasz



to

számolási mód, arányok és arányiatok, lánezszabály es száztóli 
számolás. K. k. Dr. Lutter számtana. Tanár Sárkány.

Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. A térbeli alakok sík, és 
térbeli egyenes, testszöglet, a geometriai testek ismertetése, á tes
tek egybevágósága, symmetriája, hasonlósága és mérése. K. k. 
Dr. Császár geometriai alaktana. Tanár Sárkány.

H a r m a d ik  o s z t á l y .

Vallástan, hetenként i  óra. A keresztyén egyház története, 
a reformatio Németországon, Svajczban és Magyarországon. A 
keresztyén egyház különböző felekezetei. K. k. Pálfy egyház- 
története.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Rendszeres nyelvtan, hang
tan, szótan, mondattan. A hangsúlyos verselés. Hetenként írás
beli dolgozat, elbeszélések írásbeli feldolgozása. K. k. Barátli 
Ferencz olvasókönyve. Tanár Csengey.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Mondattanból a casustan meg
felelő gyakorlatokkal. Róma története a köztársaság koráig, ma
gyar latin elemzéssel, 18 phaed. mese kívülről, a versus iambi- 
cus trimeter magyarázatával. K. k. Szénássy mondattana és 
Elischer latin olvasókönyve. Tanár Sramkó.

Német-nyelv, hetenként 4 óra. A főnevek, melléknevek, igék 
egész terjedelemben tárgy altattak. A görög hőskorból merített 
összefüggő történelmi olvasmány szó- és mondattanilag elemez- 
tetett és emlékeltetett. írásbeli dolgozatok, fordítási gyakorla
tok magyarról németre. K. k. Simonyi német nyelvtana. Ta
nár Micsinay.

Polgári földrajz, hetenként 2 óra. Afrika, Amerika és Ausz
trália földrajza tekintettel a természeti viszonyokra, térképek 
rajzolása. K. k. Visontay földrajza. Tanár Micsinay.

Természettani földrajz, hetenként 2 óra. A mathematikai 
és természettani földirat vázlatban. K. k. Yisontay földrajza. Ta
nár Micsinay.

Számtan, hetenként 3 óra. Kamat-, határidő-számolás, ráfx- 
zetmény, állampapirok, biztosítási ügy, a váltók, lerovat, göngy-
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súly, arányos osztás, elegyítés. K. k. Dr. Lutter számtana. Ta
nár Sramkó.

Szerkesztő plarúmetria, hetenként 3 óra. Egyenes vonalú 
idomok mind. K. k. Dr. Császár szerkesztő planimetriája. Ta
nár : Sramkó.

N e g y e d i k  o s z t á ly .

Vallástan, hetenkent 1 óra. Keresztyén hittan és erkölcs
tan. A keresztyén egyház választanai. K. k. Székács József ke
resztyén katekizmusa. Tanár: Csengey.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Mértékes verselés. Stylis- 
tika. Költemények prózai földolgozása. Arany «Buda halálán-nak 
stiltani elemzése. Házi dolgozatok : leírás, elbeszélés. K. k. Ba- 
ráth Ferencz olvasókönyve. Tanár Csengey.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. A köztársaság kora a decem- 
virekig fordíttatott és latinul elemeztetett. Ovidiusból Midás, a 
Fabiusok veszte, stb. fordíttatott, könyvnélküliztetett s rajta a 
prosodia latin szabályai begyakoroltattak. A mondattanból is
meteltetett az egész casus- és modustan, különösen tárgyaltatott 
az összetett mondat, a mellé- és alárendelő kötőszók, kérdő mel
lékmondatok, partié, supinum, stb. K. k. Szénássy latin mon
dattana. Elischer latin olvasókönyve.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Az alaktan ismétlése, a mon
dattan összefüggő történeti olvasmányon begyakoroltatott. Köl
temények fordítása s emlékelése, két hetenként egy írásbeli dol
gozat. K. k. Simonyi német nyelvkönyve. Tanár Micsinay.

Történelem, hetenként 3 óra. O-kor, a keleti népek rövid 
ismertetése után a görög és római történet a népvándorlásig. 
K. k. Szilágyi Sándor egyetemes története, I. rész. Tanár 
Sárkány.

Földrajz, hetenként á óra. Az osztrák-magyar monarchia 
földrajza, folyam- és hegyvidékek szerint táblarajzok után tár
gyalva, térképek rajzolása. K. k. Mihálfy József osztrák-magyar 
monarchia földrajza. Tanár Micsinay.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Ásvány- és kőzettan különös 
tekintettel a jegeczalakokra. K. k. Dékány-Pokorny ásványtana.
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Számtan, hetenként 2 óra. Számmíveletek algebrai számok
kal, hatványok és gyökmennyiségek. K. k. Mocnik Ferencz szám
tana. Tanár Micsinay.

Mértan, hetenként 2 óra. A kör, ellypsis, hyperbola, para
bola. K. k. Dr. Császár szerkesztő planimetriája. Tanár Mi
csinay.

b) M e l l  é h  t  a  n t  á r q y  a Te.

Torna, hetenként 2 óra. A tavaszi hónapok alatt, katonai 
rendgyakorlatokban és a szabadban felállított tornaeszközökön 
gyakoroltatott mind a négy osztálylyal együtt. Tanár: Micsinay.

Ének, hetenként 2 óra. Egyházi énekek emlékelése és fisz- 
harmonium mellett való éneklése mind a négy osztály protes
táns tanulóira kötelező volt. Tanár Margócsy Gyula.

Gyorsírás, hetenként 2 óra. A harmadik és negyedik osz
tály tanulói közül kezdők 22-en, haladók 8-an vettek részt a 
gyorsírászati előadásokon. K. k. Markovits Iván gyorsirászata. 
Tanár : Micsinay.

Franczia nyelv, két csapatban, hetenként 2—-2 óra. Első 
csapatban a főnév, melléknév, számnév, névmás, avoir és étre 
segédigék és az er végű igék alaktana; a második csapatban a 
rendes és rendhagyó igék s könnyebb olvasmányok fordítása. 
K. k. Alin gyakorlati nyelvtana. Tanár Sárkány.

IV. PETŐFI ÖNKÉPZO-KÖR.

Gymnasiumunk beléletét tekintve, az ifjúság bár számra 
nézve az előbbi évekhez képest kisebb, nemes buzgalmú törek
vésben haladást tanúsított, a mennyiben a kiszabott napi teen
dőkön kívül is kívánván szellemileg gyarapodni, dicséretes buz
galommal, önkényt, minden külső sugalmazás nélkül elhatározta, 
hogy egy önképző-kört alakít. Az ifjúság ebbeli kérvényét a ta
nári kar 1881. évi október 2-án tartott értekezletében tárgyalta 
s az ifjúság nemes törekvését melegen pártolván, az önképző 
társaság megalakítását «Petőfi-kör» czímmel elhatározta oly



módon, hogy a hetenként egyszer, vasárnap tartandó gyűlése
ket más-más tanár vezesse.

Az ekként megalakult Petőli-körnek már ez iskolai évben 
is 51 írt 5 kr. bevétele volt a tagsági díjak (10 kr. havonként) 
s más egyéb apró fizetésekből, úgy, hogy már ez idén egy csinos 
könyvszekrényt csináltathatott s azt annyi könyvvel elláthatta, 
hogy a könyvtárt meg lehetett az olvasó ifjúság előtt nyitni.

A kiadás a könyvszekrényekre s könyvekre eddig 32 írt 
62 kr.; maradt tehát jövőre bevásárlandó könyvekre 18 írt 43 kr.

A «Petőfi-kön>-nek ez iskolai év végével 66 tagja volt s így 
az összes ifjúság 2/3-át fölülmúlta.

V. PETŐFI-ÜNNEPÉLY.

Gymnasiumunk a Petőfi-emlóktáblának 1875. évi május 
26-án történt leleplezése óta (lásd az 1874/5. évi értesítőt) éven
ként megünnepli annak évfordulóját olyformán, hogy ezen al
kalommal az ugyanakkor megalapított Petőfi-ösztöndíjra (lásd 
mint fent) pályázók müvei közűi a két legjobb dolgozat fölol- 
vastatik, a díj kiosztása a zárvizsgálatra maradván.

A folyó évben kiadandó Petőfi-ösztöndíjra pályázni kívá
nóknak a tanári kar két thémát tűzött ki, egy elbeszélőt és egy 
leírót oly föltevéssel, hogy az első díjat a legkiválóbb leírás, mint 
nehezebb műfaj, a 2-dik díjat pedig egy a többi közt arány
lag legjobb elbeszélés, fogja megnyerni. Athémák a következők 
voltak : leírásra : a té l; elbeszélésre : Mátyás király Gömörben.

A pályázatok zárdolgozatainak napjául május 20-ika tűzet
vén ki, az nap 27 pályamunka adatott b e ; ezek közül elbeszéléssel 
17-en, leírással 10-en pályáztak.

Az első díjat Prancsek Pál 4-ik osztálybeli tanuló nyerte 
el, a másodikat pedig Pongrácz István, szintén 4-ik osztálybeli 
tanúló. Dicséretre méltatott pályamunkák voltak: Kiss Albert 
4-ik osztálybeli tanuló leirása és Küszner Zsigmond 4-ik osz
tálybeli tanuló elbeszélése.

A május 26-án tartott Petőfi-iinnepóly szépszámú közönség
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előtt ment végbe a gymnasium termében. Az ifjúsági énekkar a 
szózatot elénekelvén, az igazgató a nap jelentőségét magyarázó 
beszéddel megnyitotta az ünnepélyt, melynek főtárgya a pálya
munkák fölolvasás'a volt. Az igazgató beszéde, a pályázati je
lentés, valamint a pályamunkák fölolvasása után szavaltak Pe
tőfi műveiből választott költeményeket Hanzély Gyula első oszt., 
Mándoky Károly II. oszt., Mayer Pál III. oszt., és Francsek Pál 
IV. oszt. tanulók. Az ünnepély a «Honfi-dal» eléneklésével vég
ződött.

VI. A KÖNYVTÁR ÉS MUZEUM GYARAPODÁSA.

A körös-tarosai község javára Békés-Csabán rendezett «Kész- 
vet» ünnepélyt rendező bizottság 5 példány díszes albumot kül
dött gymnasiumunknak, melyből egy-egy példány a tanári és 
ifjúsági könyvtárba tétetett, 3 példány pedig a tanulók között 
osztatott szét.

Lampel llóbert könyvkereskedéséből a következő könyve
ket kaptuk tiszteletpéldányok gyanánt: Számtan, írta Moénik 
Ferencz, 1882. két kötet. Mértan elemei, írta Moénik után Sza- 
bóky Adolf, 1880. Világtörténelem, két kötet, írta Vaszari Ko
los, 1882. Egyetemes történelem, írta Batizfalvy István, 1880. 
Gyakorlati német nyelvtan, írta Ney Ferencz, 1881. Német ol
vasókönyv, három rész, írta Felsmann József, 1882. Az osztrák
magyar monarchia földirata, írta Dr. Cherven Floris, 1882. 
Egyetemes földirat, három rész, írta Visontay János, 1882. Ma
gyar állam és a földközi tenger környékének földirata, írta Vison
tay János és Dr. Borbás Vincze, 1882. Latin-magyar kézi szótár, 
írta Veress Ignácz, 1882. Ihász Gábor magyar nyelvtana, át
dolgozta Majer Alberik, 1882. Magyar olvasókönyv, I., II., HL, 
IV. rész, írta Tömör Ferencz és Dr. Várak Antal, 1882.

A Franklin-társulat megküldé : Rajzoló geometria, írták 
Landau Alajos és Dr. Wohlrab Flóris, 1881. Latin verstan és 
prosódia, írta Dr. Pecz Vilmos, 1881. Olvasmányok a gymna- 
siumi s ipartanodái alsóbb osztályok számára, írta Szvorényi Jó
zsef, 1881.
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Dobrowszky és Franke könyvkereskedéséből kaptuk: Föld
rajz a gymuasiumok számára, L, II. rész, írta Laky Dániel, 1882.

Osztroluczky Gyula, selmeczbányailyceumi tanárin1 aján
dékozta: Kossuth Lajos «Irataim az emigráczióból», három kötet.

Múzeumunkat gyarapították ez évben : Rudda Imre, söregi 
kertész 15 db. ezüst régi éremmel. Németh Pál, III. oszt. tanuló 
egy vas sarkantyúval. Lőwi Jenő, III. oszt. tanuló 1 db. régi 
ezüst pénzzel.

Továbbá ajándékozott: Yaskory Mihály, aszódi gépész 4 db. 
petrefactumot, Esti András, III. oszt. tanuló szárított növényeket.

Fogadják a szíves ajándékozók hálás köszönetiinket.

VII, TÁPINTÉZET,

Ezen, a szegény tanulókra oly fontos intézetünkbe min
den tanuló valláskülönbség nélkül felvétetik — és aránylag 
csekély (40 írt) évi díjért ebéd- és vacsorával elláttatik, a mi 
csak is az évenkénti suplicatió s egyes vidéki áldozatkész urak 
és hölgyek kegyes adományai által segélyeztetve lehetséges. A 
díj félévi részletekben előre fizetendő.

A folyó tanévben tápintézetünkben étkezést nyert 2;i ta
nuló, kik közül :! szorgalmas és szegény fiú féldíjas volt. Pénz
tárunk bevétele:

Az 1881. évi suplicatióból:
Hont, Zólyom és Bars megyékből. . 
Nógrád és Heves megyékből . _
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún megyéből 
Bács-Bodrogh megyéből 
Békés megyéből 
A tanulók évi díjaiból

Összes bevétel

71 frt U2 kr
95 » <m -
95 » --- »
*20 » --  »
*20 » 63 »

860 » — »
11 fi8 frt (il kr.

Kegyes adományokat küldtek terményekben: Nt. Sárkány 
Sámuel úr Pilisről 2 zsák burgonyát és 7 itcze mákot; t. Német 
Pál úr Sápról 1 véka babot; t. Micsinay Mátyás úr Ácsáról 
2 zsák burgonyát, I véka babot és 1 zsák tököt; t. Marher 
Alajos úr Sz.-Lászlóról 2 zsák burgonyát ; Nt. Kis Péter urTót-
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Györkröl J zsák burgonyát és t. Valles Károly úr Ácsáról 1 véka 
babot és 1 fazék zsírt.

Ezen szíves adományozókon kívül alumnistáinkat sept. 
á9-én Nt. Moravesik Mihály helybeli lelkész úr és isk. bizott
mányunk elnöke, okt. 9-én tek. Világhy Károly úr egy szarvas- 
czombbal és decz. 15-én tek. Micsinay -Tánosné úrnő vendégel
ték meg.

Intézetünk e kegyes jóltevőinek e helyütt is hálás köszö- 
netünket nyilvánítjuk.

„ S a r k á n ] /  I m  re .
táp in t. gondnok.

VIII. ÖSZTÖNDÍJAK,

1. A pestmegyei ev. esperesség által kezelt «Csernyánszky»- 
féle ösztöndíjra az isk. évben Bukovszky Ferencz és Mayer 
Lajos IV. oszt., Szever János III. oszt. tanulók ajánltattak. Egy- 
egy ösztöndíj összege áO írt.

á. Az aszódi ev. algymn. Petöfi-ösztöndíjának azon részét, 
mely helyi és felekezeti különbség nélkül alapíttatott, zárdolgo
zati pályamű által Finnesek Pál és Pongrácz István IV. oszt. 
tanulók nyerték; az ösztöndíj egy-egy arany. A Petőfi-ösztöndíj 
azon része, mely mélt. báró Podmaniczky Géza és Levente urak 
által kizárólag aszódi ev. földmíves fiuk számára alapíttatott, 
ez évben arra alkalmas tanuló hiányában ki nem adatott.

Az aszódi ev. algymn. Masznyík-féle ösztöndíját Kiss 
Albert IV. oszt. tanuló nyerte el. Az ösztöndíj összege Iá írt.

4. A Földváry Gábor-féle ösztöndíj, mely a múlt évben 
alapíttatott, ez isk. évben először adatik ki és pedig Sárkány 
Béla II. oszt. tanuló nyerte el. Az ösztöndíj összege jelenleg8írt.

5. A Kerkápoly István lelkész úr által ez évre adományo
zott arany, tekintet nélkül a tanuló vagyoni viszonyaira nézve, 
Sárkány Endre III. oszt. tanulónak ítéltetett oda.

6. Az aszódvidéki tanítói kör által alapított ösztöndíj, 
melynek évi kamatait kizárólagosak e körhöz tartozó tanítónak 
tia kaphatja, ez évben arra alkalmas tanuló nem létében ki 
nem adatott.
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IX. AZ 1881 82-ik TANÉVRE 

B E K E B E L E Z E T T  T A N U L Ó K  N É V S O R A .

I .  o s z t á l y .

(Osztályfő: Cseng ey Gusztáv.)
1. Benczo Zoltán, Penez, Nógrádm. magántan.
2. Bernáth Ödön, reform., Domony, [’estin. m agántan.
3. Braun Nándor, móz. v , Heréd, Nógrádm.
t. Dittrich Lajos, r. katli., Gödöllő, Pestm. m agántan.
5. Drechsler Ignácz, móz. v., Péczel, Pestm.
6. Ember Béla, r. k a tl i , Ácsa, Pestm. tap in t.
7. Engländer Salamon, móz. v„ Aszód, Pestm. ismétlő
8. Farkas Adolf, móz. v., Kalló, Nógrádm.
9. Jene-s Zoltán, ág. ev., Aszód, Pestm.

10 Gregor Gábor, r. katli., Túra, Pestm.
11. Haász Ignácz, móz. v., Hatvan, Hevesm.
12. Hanzély Gyula, ág. ev., Szügy, Nógrádm.
13. Kálix Vilmos, ág. ev., Péczel, Pestm.
14. Lipcsey László, ág. ev., Gödöllő, Pestm. m agántan.
15. Marcsányi János, r. katli., Isaszegh, Pestm.
16. Michna Károly, r. k a tl i , Versegh, Pestm. táp in t.
17. Miskolczy Dezső, reform , Sz.-Márton-Káta, Pestm.
18. Micsinay Aladár, ág. ev., Ácsa, Pestm. tápint.
19. Piliszky János, ág. ev., Csornád, Pestm táp in t.
20. Szontágh Ferencz, ág. ev., Gödöllő, Pestm. tapint.
21. Szuhovszky Zsigmond, ág. ev., Tót-Györk, Pestm. tapint.
22. Schmidt Bertalan, r. k a tli, Sz.-Iván, Hevesm.
23. Valles Sándor, ág. ev., Ácsa, Pestm. tápint.
2 i  Viczián Sámuel, reform., Sz.-M.-Káta, Pestm
25. Vladár Sándor, ág. ev,, Mácsa, Pestm.

I I .  o s z t á l y .

(O sztá ly fő : S á r k á n y  I m r e . )

1. Bauer Miksa, móz v.. Valkó, Pestm.
2. Berky Frigyes, r. kath., Aszód, Pestm.
3. Farkas Antal, móz, v., Kalló, Nógrádm.
4. Francsek Mátyás, ág. ev., Túra, Pestm.
5. Fischer Henrik, móz. v., Aszód, Pestm.
6. Frecska János, ág. ev., Szirák, Nógrádm.
7. Határ Károly, r. kath , Aszód, Pestm.

tápint.
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8. Kerkápolv Károly, reform , Héviz-Györk, Pestm
9. Konkoly Andi ás, rom. kath., Gödöllő, Pi stin.

10. Kirilly Viktor, r. kath., Ecser, Pestm.
11. Kiss Ödön, r. kath., Tő-Almás, Pestm.
12. Mándoky Károly, reform., Aszód, Pestm.
13. Markusz Ignácz, móz. v., Aszód, Pestm.
14. Rózsay Sándor, r. kath. Versegh, Pestm.
15. Rosenbirg Zsigmond, móz. v., Aszód, Pestm.
16. Podhorszky Gynla, ág. ev., Gede, Nógrádm.
17. Sárkány Béla, ág. ev., Pilis, Pestm.
18. Schäfer Zsigmond, móz. v., Aszód, Pestm.
19. Schäfer Sándor, móz. v., Aszód, Pestm.
20. Schön Arnold, móz. v., Szirák, Nógrádm.
21. Szimon Henrik, móz. v., Bagh, Pestm.
22. Teszáry László, ág. ev , Tápió-Szele, Pestm.
23. Vladár László, ág. ev., Sámsonháza, Nógrádm.

tapint.

ősz tön d.

m agántan.
tápint.

I I I .  o s z t á l y .

(O sztá ly fő : S r a m k ó  M i h á l y . )

1. Bauer Lajos, r. kath. Tó-Almás, Pestm.
2. Berczely Miklós, r . kath., Bérezel, Nógrádm.
3. Buchwalder Árpád, móz. v , Szirák, Nógrádm.
4. Erdélyi József, reform., Vörösegyháza, Pestm.
5. Esti András, ág. ev., Aszód, Pestm.
6. Fellner László, r. kath., Domony, Pestm
7. Ginzery Boldizsár, r. kath., Báty, Pestm.
8. Hankus Miklós, ág. ev., Pálfalva, Nógrádm.
9. Hirschler Sándor, móz. v., Gyöngyös, Hevesm.

10. Királymezey Béla, r. kath., Püspök-Hatvan, Pestm,
11. Konecsni Ödön, r. kath., Aszód, Pestm.
12. Lövi Jenő, móz. v., Szirák, Nógrádm.
13. Mayer Pál, ág. ev . Aszód, Pestm.
14. Michna István, r. kath., Versegh, Pestm.
15. Micsinay Húgó, ág- ev., Ácsa, Pestm.
16. Német Pál, r. kath., Tápió-Ságh, Pestm.
17. Paulovits Béla, r. kath., Bagh, Pestm.
18. Saskeöy Gyula, r. kath. Aszód, Pestm.
19. Sárkány Endre, ág. ev., Kis-Körös, Pestm.
20. Sárkány Jenő, ág. ev., Pilis, Pestm.
21. Schwarcz Gyula, r. kath., Tó-Almás, Pestm.
22. Schäfer Soma, móz. v., Mező Berény, Békésm.

kilepett

tápint.
kilépett

tápint.
táp in t.
tápint.
ismétlő

ösztönd.
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23 Szover János, ág. ev., Mágiád, Pestin.
21. Witt Ignácz, móz. v., Aszód, Pestm.
25. Világhy Márton, r. kath., Söreg, Pestm.

I V . o s z t á ly .

( O sztá ly fő : M icsinay János.)
1. Bukovszky Ferencz, ág. ev., Kóka, Pestm.
2. Diamant L'pót, móz. v., Szada, Pestm.
3. Francsek Pál, ág. ev., Túra, Pestm.
4 . Hirschl László, móz. v., Valkó, Pestm.
5. Kiss Albert, ág. ev., Tót-Györk, Pestm.
(i, Küszner Zsigmond, móz. v., Szilák, Nógrádm.
7. Kossútli János, ág. ev., Tó-Almás, Pestm.
8. Kossuth Pál, ág. ev., Tó-Almás, Pestm.
9. Lusztig Jenő, móz. v., Salgó-Tarján, Nógrádm.

10. Mayer Lajos, ág. ev., Iklad, Pestm.
1 1 Marcher Alajos, r. kath., Sz.-László, Pestm.
12. Nedeczky László, ág. ev., Csóese, Nógrádm.
13. Nedeczky Kezsö, ág. ev., Csóese, Nógrádm.
14. Neumann Ármin, móz. v., Duna-Földvár, Tolnám.
15. Pongráez István, ág. ev., Pribel, Hontm. 
lti. Tichi Dezső, r. kath., Aszód, Pestm.

üsztőnd. táp.

usztönd. 

Petőfi őszt. 

ösztönd

osztaná.

Petőfi őszt.
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X. A TANULÓK ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE.

Osztály

Tanulók
száma Vallása Szüleik polgári Lakhely 
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I . 25 10 3 6 5 16 2 4 3 _; 21 4 2 23

I I . 23 — 6 2 6 9 10 — 8 5 __ 22 1 8 15

II I . , 25 2 7 1 11 6 14 1 6 0 2 25 5 20

IV. 16 — 9 — 2 | 5 9 — 5 2 —  il 16 —  1 15

Összeg 89 2 32 6 25 25 49 3 23 12 2 ' 84 5 16 73

XI. A NYILVÁNOS TANULÓK ÉLETKORA.

Osztály 10 év 11 év 12 év 13 év H é v 15 év 16 év Összeg

1. 2 9 7 2 1 — 21
11. — 5 6 10 1 — — 22

in . — 7 8 S 2 — 25
IV. — — 2 5 5 3 1 16

Összeg 2 14 1 22 25 15 5 1 84

XII. A TANTÁRGYAK OSZTÁLY ÉS ÓRA SZERINTI 
ÁTTEKINTÉSE.

Folyó Tantárgyak
I . I I . I I I . IV .

szám o s z t á l y

1 Vallástan 2 2 2 1

2 Magyar nyelv . . .  . . . 4 4 3
q0

3 Latin nyelv . . .  . . .  — 6 6 6 6

4 Német nyelv . . .  . . . 1 1 4 3

5 Történelem . . .  . . . — — — 3

6
. /polgári . . .

J t természettam
2 2 2

2
2

7 Természetrajz 2 2 — O*J

8 Számtan . .. 4 3 3 2

9 Bajzoló geom étria... 2 2 3 2
10 T o rn a ... . ..  . . .  . . . 2 2 2 2
11 Ének . . .  . . .  ... 2 2 2 2
12 Sz.épirás 1 — —

Órák száma osztályonként 28 2 6 29 29
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X III. FIGYELMEZTETÉS A JÖYÖ ISKOLAI ÉVRE.

1. A jövő tanév szept. 1-én kezdődik. Szept. 1., 2. és 3. 
tanulók felvétele, pótló-, javító- és felvételi vizsgálatok. Szept. 
4-én 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 
olvasható 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 jelentkezni.

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

egy forint behatási díjat egyszer mindenkorra és az első félévre 
járó tandíjat tartozik az igazgató-tanárnál lefizetni, a második 
félévi tandíjat a második félév elején fizetendi. Épen úgy kell 
fizetésük dolgában eljárniok azon rendes tanulóknak is, akik a 
gymnasium 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, tanár
testületi engedély mellett pótló vagy javító vizsgálatot tehet, de 
csak azon intézetben, ahol a megelőző évben tanult, kivéve, ha 
a vizsgálat leteheté-éhe más helyen az illetékes iskola bele
egyezik.



9. A mely tanuló, egyél) 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 1876. 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 
jővén ide, kellő tájékozottsággal nem bírnak.










