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I, JELENTÉS AZ 1882/83-iki ISKOLAI ÉVRŐL.

A jelen 1882/83-iki iskolai évben a tanulók szabályszerű
fölvétele, javító és fölvételi vizsgák megejtése után az előadások
szept. 4-ikén kezdettek meg. Október 1-jén történt a szokott
ünnepélyes törvényfelolvasás, mely alkalommal, mint az előbbi
években, most is jelen volt az isk. bizottmány n. t. Moravcsik
Mihály isk. bizotts. elnök úr vezetése alatt. A törvények az igaz
gató által felolvastatván, pontról-pontra megmagyaráztattak s
minden osztályban a falra függesztettek ki. A tanári kar egyik
fögondját arra fordította, hogy e törvények ne csak felolvasva,
kifüggesztve, de meg is tartva legyenek. Kis városunk helyi vi
szonyai az ifjúság szorgalmának s erkölcsi magaviseletének
ellenőrzését nagyban könnyítik. A tanári kar szem előtt tartva
azt, hogy a kis intézetek feladatukat csak akkor oldják meg
teljesen, ha tanítás mellett nevelnek i s ; ezért felhasználván a
helyi viszonyok által nyújtott eszközöket, növendékeit az isko
lán kívül is gondozta, magaviseletét ellenőrizte, őket szállásai
kon meglátogatván, a szállásadókkal és szülőkkel folytonos
összeköttetést tartott fenn.
Tanulóink szorgalma felett havonként tartott tanácskozmányainkban kijelöltük azokat, kiknél a tanulásban hanyatlást
tapasztaltunk, vagy a kik egyáltalában hanyagok voltak. Az
ilyenek elsőizben osztálytanárilag, másodízben igazgatóilag az
egész osztály szine előtt megintettek, harmadizben pedig szülői
is tudósíttattak.
A mi a tantervet illeti, intézetünk már több év óta a mi
niszteri tantervet követi, úgy azonban, hogy azt helyi és prot.
egyházi viszonyaihoz képest némileg módosítva alkalmazza.

c
A prot. egyházias érzület fejlesztése tekintetéből az egyházi
ének rendes tantárgynak vétetvén, hetenként két órában gya
koroltatott a prot. ifjúsággal. Továbbá tekintetbe véve azt, hogy
növendékeink kivétel nélkül mind magyar ajkúak, a német
nyelv előttük tökéletesen ismeretlen lévén, tanításánál nem
szorítkoztunk csupán a 3-ik és 4-ik osztályokra, hanem eltérve
a miniszteri 'tantervtől már az első osztályban kezdjük meg
tanítását. A tanterv keretén kívül eső tantárgyak közül a tanu
lók igényeikhez képest többeket a jelen tanévben is fölkaroltunk,
így az őszi és tavaszi tornagyakorlatok szerdán és szombaton
délután tartattak, ezenkívül a franczia nyelvben, gyorsirászatban, szabadkézi rajzban és zenében is alkalmat nyújtottunk
tanulóink kiképeztetésére.
Mindezek mellett még mily dicséretes buzgalmat fejtett
ki ifjúságunk önképzőköri működésében, mutatja az, hogy a
«Petőfi önképző-kör» ez évi tagjainak száma 80, s e szám az év
végéig megmaradt. A múlt évben alapított könyvtárát ez évben
100 kötettel szaporította meg. Továbbá díszes érdemkönyvet
készíttetett, melybe egyrészt az évközben kiválóan kitűnt dol
gozatok, másrészt a Petőfi-ösztöndíjat nyert müvek iratnak be.
A tagok befizetett díjaiból 76frt 51 kr. jövedelme volt a körnek,
ehhez T. Müller Lajos vasúti főmérnök úr 5 írttal s tiszt. Miklósy János lelkész úr 1 írttal járultak ; kiadása a körnek 68 frt
35 krt tett ki.
A mi a tanulók egészségi állapotát illeti, egészben véve igen
jónak mondható, nehány kisebb betegséget kivéve, veszélyes be
tegség egy sem fordult elő. Általában bizonyos vidor elevenség
jellemzi ifjúságunkat, mely a katonai szabad gyakorlatok, ki
rándulások és az igazgató felügyelete alatt történt fürdés által
fejlesztetett és fentartatott.
A vallás-erkölcsi érzület ébrentartását különösen szem előtt
tartva ügyeltetett arra, hogy nemcsak prot. ifjúságunk az isteni
tiszteleteket tanári vezetés alatt látogassa, hanem hogy a többi
hitfelekezetbeliek is saját templomukba rendesen eljárjanak.
Végül felhozzuk még azon körülményt, hogy miután a
most szentesített középiskolai törvény intézkedései jövőben na-

gyobb áldozatokra utalják intézetünket, iskolabizottmányunk
sem riad vissza az áldozatoktól s alapos reményt nyújt, hogy a
törvény 53. §-ban a szervezésre hagyott két év alatt intézetünk
a törvény minden követelményeinek megfelelni fog. Az intézet
anyagi viszonyainak rendezése körül kiváló érdemeket szerzett
magának Prém Lajos gymnasiumi gondnok úr.
Mielőtt a jelen évi jelentésünket befejeznők, felsoroljuk
azon szives adományokat, melyek ez év folytán a gymnasiumi
pénztárba befolytak:
Mélt. báré Podmaniczky Géza úr, ki sok alapítványai s
adományai m ellett 10 db aszódi takarékpénztári rész
vényt is adományozott, ezek ez évi osztaléka ..
... 45 írt — ki-.
a) H at évi lekötelezettség fejében:
Báró Podmaniczky Levente 1881/2 évre ...
. ..
Báró Prónay Gábor 5 részletet
.... ... . . . ..
Brünauer Mór 3 évi lekötelezettségért ...
...
Báró Badvánszky János 1881/2
évre ... . .. . . .
Özv. Mayer Ilona 1882/3 évre . . . . . . . . .
...
Báró Badvánszky János 1882/3 évre .................. .
. ..
Majoros Mihály (i évi tartozásából . . . . . .

...
40 « — «
_
250 « — «
...
45 « — «
. ..
20 « — «
...
10 « — «
... 20 « -— «
. _
10 « — «

b) Külön adakoztak:
Tápió-szelei ev. egyház ............ . . . . . . .. ... . ..
2 «
. .. ... __
... ... ... ...
4 «
Czeglédi ev. egyház
Kis-kőrösi ev. egyház ... . . . . . . . . . . ..
. . . . ..
25 «
Pilisi ev. egyház . . .
... . .. . . .
. . . . .. . . . ...
12 «
Aszódi takarékpénztár ..................... . .. . ..
... ...
30 «
László Zsigmond . ..
... ... . . .
._ . . . . . . . . .
10 «
Brünauer Mór . . . ................... . . . . ............ . . . . . .
15 «
Ö sszesen: 538 irt

50 «
— «
— «
— «
— «
— «
— «
50 kr.

Hálásan emlékezünk meg e helyen t. Brünauer Mór hely
beli nagykereskedő úrról, ki Ígéretet tőn, hogy intézetünk pénz
tárának minden évben 15 frtot fog adományozni.
Fogadják az adakozók az intézet hálás köszönetét.
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II. TANÁÉI TESTÜLET.

1. Csenget) Gusztáv, oki. rendes tanár, az első osztály fő
nöke, a «Petőfi-társaság» rendes működő tagja. Tantárgyai:
magyar nyelv mind a négy osztályban, számtan, mértani rajz
az I., vallás a III. és IV. osztályban.
2. Micsinay János, oki. rendes tanár, ez évi igazgató, a
IV. osztály főnöke, az isk. bizottmány jegyzője, a «Budapesti
gyorsíró-egylet» 1. tagja, a gyorsirászat okleveles tanára. Tan
tárgyai : földrajz a III. és IV. osztályban, számtan, mértani rajz
a IV., német nyelv mind a négy, növénytan a II., történet a
IV. osztályban.
B. Sárkány Imre, oki. rendes tanár, a II. osztály főnöke,
ez évi tápintézeti gondnok, a «Budapesti gyorsiró-egylet» leve
lező tagja, a tanári értekezletek jegyzője. Tantárgyai: latin,
földrajz I. és II., számtan, mértani rajz a II. osztályban és franczia nyelv.
4. Sramkó Mihály, oki. rendes tanár, a III. osztály főnöke,
segédlelkész. Tantárgyai: Latin nyelv a III. és IV., számtan,
mértani rajz a III., ásványtan a IV., vallás az I. és II. osz
tályban.
5. Margócsy Gyula, ev. tanító, az egyházi ének vezetője.
6. Mazanecz Vincze, r. katli. tanító, a gymn. róm. kath.
tanulóinak 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 .
Első osztály.

Vallástan, hetenként 2 óra. O-szövetségi bibliai történetek.
Kézi könyv: Pálfy bibliai történetek. Tanár: Sramkó M.
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Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Alaktan mondattani ala
pon. Ragozás, szóképzés Simonyi nyelvtana szerint, helyesírás,
házi dolgozatok, a görög mythologiából vett olvasmányok el
mondása. Tanár: Csengey.
Latin nyelv, hetenként 6 óra. A főnevek, melléknevek, szám
nevek, elöljárók, határozók, névmások alaktana és az igék cse
lekvő alakja. Róma alapítását tárgyaló latin olvasmány fordítása
és elemzése. Megfelelő fordítások latinról magyarra. K. k. Bartal-Malmosi, Latin alaktan és gyakorló könyv. Tanár : Sárkány.
Német nyelv, hét. 2 óra. Olvasás, irás, szóragozás, mondat
tani alapon összefüggő olvasmányokon gyakorolva, könyvnélküli
tanulás. K. k. Felsmann, Olvasókönyv, I. rész. Tanár : Micsinay.
Földrajz és természetrajz, hetenként 3 óra. Magyarország
és a földközi tenger medenczéjének (Pyrenei, Appennini és Bal
kán félszigetek, Ázsiai török birodalom, Egyptom és a Berberség) földrajzi ismertetése; a tárgyalt vidékek állat-, növény- és
ásványországi fő termékeik egyenkénti tárgyalása, s végül rend
szerbe foglaló csoportosítása. K. k. Visontay-Borbás, Magyarország s a földközi tenger környékének földirata. Tanár :
Sárkány.
Számtan, hetenként 4 óra A négy alapmívelet egész szá
mokkal, közönséges és tizedes törtekkel. A métermérték ismer
tetése. Időszámolás. K. k. Szuppan Vilmos számtana. Tanár:
Csengey.
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. T an á r: Csengey.
Szépírás, hetenként 1 óra. Tanár: Micsinay.

Második osztály.

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. Hetenként egy iskolai irás-
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beli dolgozat. K. k. Simonyi nyelvtana II., és Kármán olvasó
könyve. T an ár: Csengey.
L atin nyelv, hetenként 6 óra. Az I. osztálybeli tananyag
átismétlése után az igeragozás befejezése, az igék tövek szerinti
csoportosítása, tőváltoztató, hiányos és személytelen igék, kötő
szók. A római történetből Numától Tarqu. Superbusig terjedő
olvasmány fordítása és elemzése. Megfelelő fordítások magyar
ról latinra. K. k. mint az I.-ben. Tanár: Sárkány.
Német nyelv, hetenként 2 óra. Alaktan, név- és igeragozás,
egyszerű mondatok, elemzés, könyvnélküli tanulás s írásbeli
dolgozatok. K. k. Felsmann I. T an ár: Micsinay.
Földrajz, hetenként 3 óra. Európa és Ázsia földrajza be
fejezve, tekintettel az egyes vidékek természetrajzi viszonyaira.
Térképek rajzolása. K. k. Visontay-Borbás, Egyetemes földirat,
I. rész. T an ár: Sárkány.
Természetrajz, hetenként 2 óra. Növénytan, 24 növény
részletesen tárgyalva és rokonaikkal családokba foglalva. —
A növényrészek és növényrendszer ismertetése. K. k. KrieschSimkovics természetrajza. Tanár : Micsinay.
Számtan, hetenként 3 óra. Számolási rövidítések, rövidített
számtani míveletek, egyszerű és összetett hármasszabály, olasz
számolási mód, arányok és arányiatok, lánczszabály és száztóli
számolás. K. k. Dr. Lutter N., Közönséges számtan, II. füzet.
Tanár: Sárkány.
Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. A térbeli egyenes és
sík, a testszöglet, a geometriai testek ismertetése, a testek egy
bevágósága, symmetriája, hasonlósága és mérése. K. k. Dr. Csá
szár, Geometriai alaktan. T anár: Sárkány.
Harmadik osztály.

Vallástan, hetenként 2 óra. A keresztyén egyház története,
a reformatio Németországon , Svájczban és Magyarországon.
A keresztyén egyház különböző felekezetei. K. k. Pálfy egyháztörténete. T anár: Csengey.
Magyar nyelv , hetenként 3 óra. Rendszeres nyelvtan :
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hangtan, szótan, mondattan. Hetenként írásbeli dolgozat, elbe
szélések írásbeli feldolgozása. K. k. Baráth Ferencz olvasó
könyve. Tanár: Csengey.
Latin nyelv, hetenként 6 óra. Róma története a köztársa
ság koráig — aztán 15 pbsedrusi mese fordíttatott, emlékelte
tett s latinul elemeztetett. A mondattanból a casus-tan, a part.
conj. és abs., accus, cum infinitivo, supinum, gerundium és gerundivum tárgyaltatott. K. k. Latin t lvasókönyv ed. Eliscber ;
Latin mondattan és gyakorlókönyv ed. Szénásy; Latin gya
korlókönyv ed. Bartal. T anár: Sramkó.
Német nyelv, hetenként 3 óra. A főnevek, melléknevek,
igék egész terjedelemben tárgyaltattak. A görög hős korból
merített összefüggő történelmi olvasmány szó- és mondattanilag
elemeztetett és emlékeltetett. írásbeli dolgozatok, fordítási gya
korlatok magyarról németre. K. k. Simonyi német nyelvtana.
Tanár: Micsinay.
Polgári földrajz, hetenként 2 óra. Afrika, Amerika és
Australia földrajza tekintettel a természeti viszonyokra, tér
képek rajzolása. K. k. Yisontay földrajza. Tanár: Micsinay.
Természettani földrajz, hetenként 2 óra. A mathematikai
és természettani földirat vázlatban. K. k. Visontay földrajza.
Tanár: Micsinay.
Számtan, hetenként 3 óra. Kamatszámolás, egyszerű ka
matszámolás, kamat-kamatszámolás, ráfizetmény, állampapí
rok, biztosítási ügy, lerovat, összetett lerovatszámolás, göngysúly, arányos osztás stb. K. k. I)r. Lutter Nándor számtanaTanár: Sramkó.
Mértan, hetenként 2 óra. Egyenes vonalú idomok, úgy
mint : a sík területek másolása, a háromszög szerkesztése az
oldalok méreteiből, a háromszögek hasonlósága, a szögmérés,
a háromszög szerkesztése egy vagy több oldallal és szemközt
fekvő vagy közbezárt szöggel, a távolságok aránya, négyzetek,
rbombusok, trapézek stb. szerkesztése, négyszögek, sokszögek
egybevágósága, az idomok átalakítása, osztása stb. K. k. Dr. Csá
szár Károly szerkesztő planimetriája. Tanár: Sramkó.
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Negyedik osztály.

Vallástan, hetenként 2 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. Stylistika. Költemények prózai feldolgozása. Arany «Toldi»-jának
styltani elemzése. Házi dolgozatok: leirás, elbeszélés. T anár:
Csengey.
L atin nyelv, hetenként 6 óra. A római köztársaság kezdete
és a plebejusok s patriciusok egyenetlenkedése elemezve olvas
tatott. Ovidiusból: Komulus és Eemus megmentése, Kóma ala
pítása s Eemus halála, Gabii városának bevétele, Philemon és
Baucis, Midas vétetett át, emlékeltetett, s rajtok a prosodia latinúl begyakoroltatott. A mondattanból ismételve lett a casus és
mondattan, továbbá tárgyaltatott a cons, temporum, összetett
mondat, a mellé- és alárendelés, kérdő mellékmondatok stb.
K. k. Latin olv. könyv ed. Elischer; Latin mondattan és gya
korló könyv ed. Szénasy és Bartal.
Német nyelv, hetenként 2 óra. Az alaktan ismétlése, a
mondattan összefüggő történeti olvasmányon begyakoroltatott.
Költemények fordítása s emlékelése, két hetenként egy írásbeli
dolgozat. K. k. Simonyi német nyelvtana. 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: Micsinay.
Földrajz, hetenként 2 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. Ásványtan, földtan, kőzet
tan. K. k. Pokorny, Dr. Dekány Ásványtana; részben füzetek
nyomán. Tanár: Sramkó.
Számtan, hetenként 2 óra. Számmíveletek algebrai szá
mokkal, hatványok és gyökmennyiségek. K. k. Mocnik Ferencz
számtana. T anár: Micsinay.

13

Mértan, hetenként 2 óra. A kör, ellypsis, hyperbola, para
bola. K. k. Dr. Császár szerkesztő planimetriája. T anár: Micsinay.
b)

M e llé k ta n tá r g y a k .

Torna, hetenként 2 óra. A tavaszi hónapok alatt, katonai
rendgyakorlatokban és a szabadban felállított tornaeszközökön
gyakoroltatott mind a négy osztálylyal együtt. T an ár: Micsinay.
Ének, hetenként 2 óra. Egyházi énekek emlékelése és fiszharmonium mellett való éneklése mind a négy osztály protes
táns tanulóira kötelező volt. Tanár: Margócsy Gy.
Gyorsírás, hetenként 2 óra. A harmadik és negyedik osz
tály tanulói közül kezdők 18-an, haladók 7-en vettek részt a
gyorsírászati előadásokban. K. k. Markovics Iván gyorsirászata,
Tanár: Micsinay.
Franczia nyékben hetenként 2 órában oktatást nyert
4 tanuló, kik a múlt évben tanultak átismétlése után végezték
a rendes igeragozást befejezve s számos rendhagyó igét 20 könynyebb olvasmány fordítása s elemzése közben begyakorolva.
Megfelelő fordítások magyarról francziára. K. k. Ahn-Mutschenbacher : Gyakorlati franczia nyelvtan. Tanár : Sárkány.
Szabadkézi rajz, hetenként 2 óra. Tanár : Csengey.
Zene. Zongorában magánoktatást adtak Sramkó Mihály
tanár, Margócsy Gyula és Mazanecz Vincze tanítók.

IY, PETÖFI-ÜNNEPÉLY.

A folyó évben kiadandó Petőfi-ösztöndíjhoz tisztelendő
Kerkápoly István hézviz-györki reform, lelkész úr még egy
aranynyal já rú lt; így az idei pályázat alkalmával két pályamű
helyett három nyert jutalmat.
A kitűzött themák a következők:
I. A Petcifi-ösztöndíjra :
1. A karácsony otthon. Leirás.
2. Egy szabadon választott tárgyú elbeszélés.
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II. A Kerkápoly-ösztöndíjra:

Falusi lakodalom. Leírás.
A pályázatok zárdolgozatainak napjául május hó 19-dike
tűzetett ki. A harmadik és negyedik osztályú tanulók részéről
összesen 3G pályamű érkezett be és pedig:
a Petőfi-ösztöndíjra pályázott :
leírással 7
elbeszéléssel 19
a Kerkápoly-ösztöndíjra 10.
Minthogy azonban a Petőfi-ösztöndíj leiró themájára írt
dolgozatok közül egy sem volt jutalomra méltó, a tanári kar
elhatározta, hogy a Petöfi-ösztöndíj első jutalmát a «Falusi la
kodalom» themájára adja ki.
A Petőfi-ösztöndíj első jutalmát Schwarcz Gyula, a 2-dikat
Ginzery Boldizsár «Az árvák» czímű elbeszélésével, — a Kerkápoly-ösztöndíj jutalmát pedig Yilághy Márton, mind a hárman
negyedik osztályú tanulók nyerték el. Dicséretre méltatott pá
lyaművek voltak : Erdélyi József 4-dik oszt. tanuló «Falusi
lakodalom» czímű leírása és Mihalik János 4-dik oszt. tanuló
nak «Az elátkozott kincs» czímű elbeszélése.
A május 27-én (vasárnapon) tartott Petőfi-ünnepélyre igen
szép számú közönség jött össze a gymnasium termében.
Az ünnepély a következő programm szerint ment végbe:
1. Szózat. Énekli az ifjúsági énekkar Margócsy Gyula
énektanár vezetése mellett.
2. Igazgatói megnyitó beszéd.
3. P ályázati jelentés, előadó : Csengey Gusztáv, a stylistika
tanára.
4. A jeligés levelek fölbontása az igazgató által.
5. Szülőföldemen. Költemény Petőfi Sándortól. Szavalja
Hanzély Gyula 2-ik oszt. tanuló.
6. A z árvák. Pályanyertes elbeszélés. I r ta : Ginzery Bol
dizsár.
7. Rákóczy. Költemény Petőfi Sándortól. Szavalja: Mándoky Károly, 3 dik oszt. tanuló.
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8. Falusi lakodalom. A Kerkápoly-ösztöndíjjal jutalmazott
leírás. Irta : Yilághy Márton 4-ik oszt. tanuló.
9. A ledőlt szobor. Költemény Petőfi Sándortól. Szavalja:
Mayer Pál 4-ik oszt. tanuló.
10. Falusi lakodalom. Leírás. A Petőfi-ösztöndíjjal első he
lyen jutalmazott pályamű. I r t a : Schwarcz Gyula 4-dik osztályú
tanuló.
11. Honfidal. Énekli az ifjúsági énekkar.

V. A GYMN, KÖNYVTÁRAK ÉS MUZEUM GYARAPODÁSA.

A) A tanári könyvtár. A magyar tudományos akadémia
szokott küldeménye : az 1882. évi értesítők és az ez évben
kiadott történeti, nyelvészeti és természettudományi értekezések.
A körmöczbányai főreáliskola igazgatósága által a Körmöcz szab. kir. és főbányaváros tanácsának megbízásából Gyurgyik Gyula által írt «Körmöczbánya» stb. czímü mű.
A Franklin-Társulattól tiszteletpéldányok gyanánt kaptuk:
Német olvasókönyv, szerkesztette Harrach József. 1883. I. és
II. kötet. Világtörténelem. Középtanodai használatra irta Man
gold Lajos. 1883. Magyar olvasókönyv, szerkesztették: Lehr
Albert és Riedl Frigyes 1883. I. és II. kötet.
A Tettey-fóle könyvkiadóhivataltól: Magyarország története
különös tekintettel a társországokra és művelődési viszonyokra,
irta P. Szathmáry Károly 1879. Rendszeres magyar nyelvtan,
irta Füredi Ignácz 1883. Dobrovszky és Franke könyvkereske
dése megküldé : Laky Dániel, Földrajz a gymnasiumok számára.
III kötet. 1884.
B) A Petőfi-önképzőkör könyvtára. Vétel utján szereztetett
72 kötet különféle ifjúsági mű s egy díszes érdemkönyv.
Ajándékok: Sramkó Mihály tanár 6 kötet, Sárkány Imre
tanár 5 kötet, Micsinay János igazgató 2 kötet, Ginzery Boldi
zsár IV. oszt. tanuló 1 kötet, Micsinay Hugó IV. oszt. tanuló
1 kötet, Sárkány Endre IV. oszt. tanuló 6 kötet, Saskeöy Gyula
IV. oszt. tanuló 1 kötet, Rózsay Sándor III. oszt. tanuló 1 kötet,
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Podborszky Gyula III. oszt. tanuló I kötet, Segesváry Ödön
II. oszt. tanuló J kötet, Saághy Ákos II. oszt. tanuló 1 kötet,
Hiller Rezső I. ősz. tanuló 1 kötet, Német Pál IV. oszt. tanuló
2 kötet, Kun László I. oszt. tanuló 3 kötet, összesen 32 kötetet
ajándékoztak.
Múzeumunkat ajándékaikkal a következők gyarapították :
1. Fridrik Béla héviz-györki jegyző úr egy csontváz marad
ványait rajta talált 1 méter hosszú gyöngysorral, melyet kavi
csot ásó munkások mélyen a kavicsréteg alatt, jelenlétében
ástak ki, múzeumunknak küldé el.
2. Gurányi István mogyoródi jegyző úr egy koponyát és
mogyoródi félopált.
3. Medgyessy József plébános úr egy vízi gőtét s egy
lánczot.
4. Székely Gyula rákos-keresztúri jegyző úr egy 1849-ki
1 frtos bankjegyet.
5. Hiller Rezső I. oszt. tanuló 7 db szép ásványt.
Fogadják a szives ajándékozók az intézet hálás köszönetét.

VI. TÁPINTÉZET.

Ezen, a szegény tanulókra nézve oly hasznos intézetünkbe
minden tanuló vallás különbség nélkül felvétetik — és aránylag
csekély évi díjért (40 frt) ebéd és vacsorával elláttatik, a mi
csakis az évenkénti suplicatio s egyes vidéki áldozatkész urak
és hölgyek kegyes adományai által lehetséges. A díj félévi rész
letekben előre fizetendő.
A folyó tanévben élelmezést nyert tápintézetünkben 20 ta 
nuló, azonban 1 csak az első félévben, 1 csak a második félév
ben, 1 csak két hónapig, 3 szorgalmas és szegény tanuló pedig
féldíjas volt.
Az intézet pénztárába befolyt a folyó tanévben:
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Suplicatióból:
Pest és Békés megyékből - ...
_ ... ... . . . ...
Nógrád és Heves megyékből
................... . .. ...
Hont, Bars és Zólyom megyékből ...
Tiszt. Endreffy János domonyi ev. lelkész gyűjtéséből,
melyhez adakoztak br. Pongráczné és tek. Konyáry
Pál jegyző úr 1— 1 irto t . . . . .. ... .....................
. .. __ . .. ... ... . . . . ..
Az évi díjakból .
Ö sszesen:

208 frt 22 kr.
41 « 52 »
35 « 82 «

2 (( --- «
« --- «
971 frt 56 kr.

684

Kegyes adományokat küldtek terményekben : nt . Sárkány
Sámuelné Pilisről 10 itcze mákot; nt. Moravcsik Mihályné
2 zsák burgonyát és zöld főzelékeket; tiszt. Endreffy János úr
gyűjtött Domonybán és Zsidón 20 zsák burgonyát, 1Va véka
babot és 1 véka lencsét, a melyhez Bernáth Gyuláné és Segesváry Jenőné nagyságaik 5—5 zsák burgonyával járu ltak ;
Dr. Herz Árminná 1 zsák burgonyát és 3 itcze mákot; tiszt.
Kiss Péter úr 2 zsák burgonyát és 1 véka babot; tiszt. Zvarinyi
János úr 1 zsák burgonyát s 1 véka babot; tiszt. Micsinay Má
tyás jegyző úr 2 zsák burgonyát és 14 itcze babot; tek. Valles
Károly tanító úr 1 véka babot és tek. Frecska József úr 1 zsák
burgonyát.
Továbbá intézetünk növendékeit megvendégelték: Br. Podmaniczky Ilona ő méltósága a majálison süteményekkel; szep
tember 29-én nt. Moravcsik Mihály ur ebéddel és tek. Micsinay
Jánosné decz. 16-án vacsorával.
Fogadják intézetünk e kegyes jótevői hálás köszönetünket.
S árkány I m r e ,
tápint. gondnok.

VII. ÖSZTÖNDÍJAK.

1. A pestmegyei evangélikus esperesség által kezelt «Csernyánszky»-féle ösztöndíjra ez isk. évben Szever János IV. oszt.,
Jenes Zoltán és Piliszky János II. oszt. tanulók ajánltattak.
Egy-egy ösztöndíj összege 20 frt.
2. Az aszódi ev. algymn. Petőfi-ösztöndíjának azon részét,
mely helyi és felekezeti különbség nélkül alapíttatott, zárdol-
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gozati pályamű által Ginzery Boldizsár és Schwarz Gyula
IV. oszt. tanulók nyerték: az ösztöndíj egy-egy arany. A Petőfiösztöndíj azon részét, mely mélt. báró Podmaniczky Géza és
Levente urak által kizárólag aszódi ev. földmíves fiúk számára
alapíttatott, Kvasz István I. oszt. tanuló nyerte el.
3. Tiszt. Kerkápoly István úr által adományozott aranyat
zárdolgozati pályamű által Világhy Márton IV. osztályú tanuló
nyerte.
4. Az aszódi ev. algymn. Masznyik-féle ösztöndíját Szuhovszky Zsigmond II. oszt. tanuló nyerte. Az ösztöndíj összege
12 forint.
5. A Földváry Gábor-féle ösztöndíjat Sárkány Béla III. oszt.
tanuló nyerte. Az ösztöndíj összege jelenleg 8 frt.
6. Az aszódvidéki tanítói kör által alapított ösztöndíj,
melynek évi kamatait kizárólag csak e körhöz tartozó tanítónak
fia kaphatja, ez évben arra alkalmas tanuló nem létében ki
nem adatott.
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AZ 1882/83-ik TANÉVRE
BEKEBELEZETT

TANULÓK NÉVSORA.
I. osztály.

(O sztályfő: C sen g et/ G tis z tá n .j
1.
2.
:i.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Deutsch Gyula, máz. v., Aszód, Pestm.
Diamant Adolf, móz. v., Kartal, Pestm.
Dubovszky János, ág. ev., R.-Keresztúr, Pestm.
Engländer Manó raóz. v., Mácsa, Pestm.
Fáy Loránd, reform., Vérségi), Pestm.
Fein Oszkár, móz. v., Erdö-Tarcsa, Nógrádm.
Fein Tibor, móz. v., Erdö-Tarcsa, Nógrádm.
Fridrik Bertalan, rom. kath., Czinkota, Pestm.
Géczy Dezső, rom. kath. Szirák, Nógiádm.
Grexa György, ág. ev., Lucsivna, Szepesm.
Gutfreind Henrik, móz. v., Bágyon, Nógrádm.
Gyűrk Mór, móz. v., Aszód, Pestm.
Hannover Izidor, móz. v., Túra, Pestm.
Hercz Ármin, móz. v., Túra, Pestm.
Hiller Rezső, róm. kath. Szabadka, Bácsin.
Holkó Gábor, ág. ev., Aszód, Pestm.
Kőim Jenő, móz. v., Bágyon, Nógrádm.
Kovács Lajos, ág. ev., Monor, Pestm.
Körmöczky Endre, ág. ev., Aszód, Pestm.
Kún László, ág. ev., Szirák, Pestm.
Kvasz István, ág. ev., Aszód, Pestm.
Michna Károly, róm. kath., Versegh, Pestm.
Miklóssy Ferencz, ág. ev., Csővár, Pestm.
Murányi Gyula, róm. kath., Dengelyeg, Nógrádm.
Müller Lajos, róm. kath., Aszód, Pestm.
Schäfer Arthur, móz. v., Aszód, Pestm.
Schweiczer Jenő, móz. v., Szarvas-Gede, Nógrádm.
Stúr Pál, ág. ev., Alsó-Pribel, Hontm.
Szíta János, róm. kath., Héhalom, Nógrádm.
Szíta Mihály, róm. kath., Héhalom. Nógrádm.
Teszáry Ferencz, ág. ev., Tápió-Szelo, Pestm.
Tóvölgyi Elemér, reform., Debreczen, Hajdúm.
Tordy Győző, róm. kath., Vörösvár, Pestm.
Valent Béla, ág. ev., Kis-Bagh, Pestm.
Valent Béla, ág. ev., Domony, Pestm.
Witt Adolf, móz. v., Hatvan, Hevesin.

tápint,
magántan.
magántan.
magántan.
magántan.
tápint.

eltávozott

tápint.

ösztönd.
ismétlő, tápint.

előkészülő
eltávozott
tápint.
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37. W itt Ödön, móz. v., Domony, Pestm.
38. Viczián Sámuel, reform. Sz.-M.-Káta, Pestm.

ismétlő

II. osztály.

(Osztályfő: S á r k á n y Im r e .)
1. Bernáth Miklós, reform., Domony, Pestm.
2. Dittrich Lajos, róni. kath., Gödöllő, Pestm.
3. Drechsler Ignácz, móz. v., Péczel, Pestm.
4. Ember Béla, róm. kath., Ácsa, Pestm.
5. Farkas Adolf, móz. v., Kálló, Nógrádm.
6. Jenes Zoltán, ág. ev., Aszód, Pestm.
7. Gregor Gábor. róm. kath., Túra, Pestm.
8. Haas Ignácz, móz. v., Hatvan, Hevesm.
9. Hanzély Gyula, ág. ev., Szügy, Nógrádm.
10. Micsinay Aladár, ág. ev., Ácsa, Pestm.
11. Miskolczy Dezső, reform., Sz.-M.-Káta, Pestm.
12. Piliszky János, ág. ev., Csornád, Pestm.
13. Prónay Ferencz, ág. ev., Bérezel, Nógrádm.
14. Saághy Ákos, róm. kath., Tököl, Pestm.
15. Szontágh Ferencz, ág. ev., Gödöllő, Pestm.
16. Szuhovszky Zsigmond, ág. ev. Aszód, Pestm.
17. Segesváry Ödön, reform., Domony, Pestm.
18. Smidt Bertalan, róm. kath., Sz.-lván, Hevesm.
19 Valles Sándor, ág. ev., Ácsa, Pestm.
20. Vladár Sándor, ág. ev., Mácsa, Pestm.
21. Vecsey Gáza, reform., Gödöllő, Pestm.

magántan.
magántan.
tápint.

tápint.
tápint.

tápint.
tápint.
magémtan.

III. osztály.

(Osztályfő : S r a m k ó M ih á ly .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bauer Miksa, móz. v., Valkó, Pestm.
Berky Frigyes, r. kath., Aszód, Pestm.
Farkas Antal, móz. v., Kálló, Nógrádm.
Francsek Mátyás, ág. ev., Túra, Pestm.
Fischer Henrik, móz. v., Aszód, Pestm.
Frecska József, ág. ev., Szirák, Nógrádm.
Határ Károly, r. kath., Aszód, Pestm.
Kerkápoly Károly, reform., Hóviz-Györk, Pestm.
Korilly Victor, r. kath., Ecser, Pestm.
Kiss Ödön, r. kath., Tó-Almás, Pestm.
Lippe Ödön, móz. v., Hatvan, Hevesm.
Mándoky Károly, reform., Aszód, Pestm.

tápint.

tápint.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Markus Ignácz, móz. v., Aszód, Pestm.
Rózsay Sándor, r. kath. Versegh, Pestm.
Rosenberg Zsigmond, móz. v., Aszód, Pestm.
Podhorszky Gyula, ág. ev., Gede, Nógrádm.
Sárkány Béla, ág. ev., Pilis, Pestm.
Schäfer Zsigmond, móz. v., Aszód, Pestm.
Schäfer Sándor, móz. v., Aszód, Pestm.
Schön Arnold, móz. v., Sz rák, Nógrádm.
Simon Henrik, móz. v., Bagh, Pestm.
Teszáry László, ág. ev., Tápió-Szele, Pestm.
Vladár László, ág. ev., Sámsonháza, Nógrádm.
IV.

tápint.

tápint.

osztály.

(Osztályfő: M ic s in a y János.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bauer Lajos, r. kath., Tó-Almás, Pestm.
Berczelly Miklós, r. kath., Bérezel, Nógrádm.
Erdély József, reform., Vörös-Egyháza, Pestm.
Fellner László, r. kath., Domony, Pestm.
Ginzery Boldizsár, r. kath., Páty, Pestm.
Konecsny Ödön, r. kath., Aszód, Pestm.
Majjer Pál, ág. ev., Aszód, Pestm.
Micsinay Hugó, ág. ev , Ácsa, Pest
Mihalik János, r. kath., Domony, Pestm.
Németh Pál, r. kath., Tápió-Sáp, Pestm.
Saskeöy Gyula, r. kath., Aszód, Pestm.
Sárkány Endre, ág. ev., Kis-Kőrös, Pestm.
Sárkány Jenő, ág. ev., Pilis, Pestm.
Schwarcz Gyula, r. kath., Tó-Almás, Pestm.
Szabó Jenő, reform. Hidegkút, Pestm.
Szever János, ág. ev., Maglód, Pestm.
Világhy Márton, róm. kath., Sőreg, Pestm.
W itt Ignácz, móz. v., Aszód, Pestm.

tápint.

ösztöndíjas

tapint.
tápint.

tápint.
ösztöndíjas
tápint.-öszt.
ösztöndíj as

A TANULÓK ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE.
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I.

FIGYELMEZTETÉS A JÖVÖ 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 hiányá
ban — felvételi vizsga alá vonatnak. A felvételi vizsgálatot a
IV. elemi osztály tantárgyaiból a ministeri tanterv szerint tar
toznak letenni.
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 szülei, gyámja, vagy ezek megbízottja
kíséretében személyesen tartozik az igazgatónál jelentkezni.
5. Pótló és javitó vizsgálatokért semmi díj nem jár.
6. Minden felvett tanuló mindjárt beiratása alkalmával egy
forint beiratási dijat egyszer mindenkorra és az első félévre járó
tan dijat tartozik az igazgató tanárnál lefizetni, a második fél
évi tandijat a második félév elején fizetendi. Épen úgy kell
fizetősök dolgában eljárni azon rendes tanulóknak is, akik a
gymn. 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, hol a megelőző évben tanult, kivéve, ha a
vizsgálat letehetésébe más helyen az illetékes iskola beleegyezik.
9. A mely tanuló, egyéb gyenge osztályzatai mellett, két
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az javító vizsgálatra
nem bocsájtható.
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10. Magántanulók nem csak szó-, hanem írás- és rajzbeli
vizsgálatot is kötelesek beadni. A magánvizsgálatok rendszerint
a tanév elején és végén tartatnak, de rendkívüli esetben enge
délyt adhat az igazgató-tanár 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 ösmeretlenek
jővén ide, kellő tájékozottsággal nem bírnak.

