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I. GYMNASIUMUNK 1883/84. ÉVI TÖRTÉNETÉBŐL.

1. Micsinay János helyébe, ki hat évi iigybuzgó működése 
után igazgatói hivataláról önként lemondott, ez évre Sramkó Mi
hály választatott meg igazgatónak augusztus 20-án tartott iskola- 
hizottmányi gyűlésen.

2. A heiratások, felvételi és javító vizsgálatok aug. ',) I -tői 
szeptember 5-ig tartottak. Szeptember G-án vette kezdetét az 
iskolaév, s az előadások az előírt szünnapok kivételével csaknem 
félbeszakítás nélkül 1884-ik évi junius 14-ig tartottak. Október 
4-én, az intézet erre alkalmas helyiségében, az ifjúság előtt a tör
vényeket az igazgató egy alkalmi rövid beszéd után felolvasta, 
s kellő intés, buzdítás mellett megmagyarázta. Jelen voltak ez 
alkalommal nt. Moravcsik Mihály isk. bizotts. egyházi elnök úr 
vezetése mellett az isk. bizottmány helybeli tagjai is.

3. A szigorlatok junius I 4—22. napjain folytak le. A tanév 
junius 24-én lett befejezve nyilvános vizsgálattal.

4. Intézetünk a tantárgyakat ez évben is a helyi s protest, 
egyházi viszonyaihoz képest módosítva a nm. minisztérium által 
kiadott tanterv szerint kezelte. Kötelezett melléktantárgyak vol
tak : szépírás az első, — testgyakorlat tavaszszal mind a négy 
osztályban, egyli. ének az összes prot. ifjúsággal; nem kötelezett 
tantárgyak voltak: szabadkézi rajz, lombfűrészet 50 kr. havi fize
tés mellett a hosszabb tavaszi napokban, s műének koronként az 
arra alkalmas hangú if jakkal.

5. A tanév alatt különös iskolai ünnepélyünk is volt: 
dr. Luther Mártonnak négy százados emlékünnepe, mely alka
lommal a dicsöült reformátor emlékére az összes prot. itjuság 
előtt a helybeli nt. iskolai bizottmány jelenlétében az igazgató 
lelkiismereti szabadságszeretetére buzdító beszédet mondott.
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G. A prot. ifjúság a vasárnap délelőtti magyar istenitiszte
leteken rendesen megjelent, — a más vallásnak komolyabb iíjak 
felügyelete, de az igazgató ellenőrzése mellett saját istenitiszte- 
letök helyét pontosan látogatták.

7. A tanulók magaviseleté kielégítő volt erkölcsi szempont
ból. A gyermeki csintalanságból származó apróbb vétségektől 
eltekintve, jelentékeny ebi) kihágás nem történt. Ezt különben a 
helyi viszonyok úgy hozzák magukkal. Szorgalmuk, előmenetelük 
is kellőnek mondható. Csak az első osztályban ke;vés siker ju ta l
mazta fáradozásunkat. A szorgalom ezen osztálybeliek nagy részé
nél sok kívánni valót hagyott fenn. Igazi lelkesült tanulás talán 
csak egy harmadánál volt észrevehető, a többi nem vette eléggé 
figyelembe a közmondás szavát: non schöbe séd vitae discimus. 
De éltet a remény, hogy jövőre felhasználják tehetségeiket az ifjúi 
erények fejlesztésére. Az élet tavasza csak egyszer virul és a 
tanulói érdemkoszorú nem sokszor kínálkozik. Az életbölcseség 
arra tanít minket, hogy éljünk az idővel, s míg nappalunk tart, 
fáradjunk, dolgozzunk; mert ha ifjúságunkban nem gyűjtöttünk, 
hogyan akarunk valamit vénségünkben találni! A másod-, har
mad- és negyedéveseknél a tanulás hévmérője általában kielégítőt 
jelzett.

8. A nevelés s tanításban szükségelt egyöntetűség érdeké
ben havi eonferentiákat tartottunk, a melyeken egyfelől előtün
tettük a bevégzett tananyagot, másfelől szemlét tartottunk az 
ifjúság szorgalma s magaviseleté felett. Ha valamely ifjú kifogás 
alá esett, először osztálytanárilag, másodízben igazgatóilag lett 
figyelmeztetve a káros következményekre, s ha ez sem használt, 
a szülőket értesítettük tájékozás végett.

9. A tanulókra való komolyabb és pontosabb felügyelés 
tekintetéből az igazgató szállás-látogatásokat tett több ízben.

10. Az egészségi állapot, mondhatni, nagyon kedvező volt. 
Csak két tanuló kényszerült betegeskedése miatt több időre 
kimaradni az iskolából, s alig volt ö—6, a kik két—három napra 
maradtak lionn hörg-bélliurut miatt. Általában, mint tavai, ez 
idén is bizonyos kedves elevenség, kellemes üdeség jellemzi ifjú
ságunkat. Nem is késett a tanári kar egy perczig is elmulasztani
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;i jelszót: mens sana in corpore sano. Módjában állott a szellemi 
és erkölcsi tehetségek kifejlesztése mellett a testet is a katonai 
szabad gyakorlatok; a torna s az igazgató felügyelete alatt történt 
fürdés által edzeni.

Szóval a tanári kar egy értelemben a nt. iskolai bizott
mánynyal vállvetve fáradozik a gymnasium felvirágoztatásán, 
hanem az időnek nyomora a jövőt több borús aggálylyal fenye
geti, mintsem hogy biztató reménynyel kecsegtetné. Adja a kegye
lem Istene, hogy, e hitben csalódván, a jövő sok jóban részesítse 
ezen életrevaló intézetet; adja a kegyelem Istene, hogy Aszód 
mezőváros nemes példáját, mely egy ötödik tanár fizetéséhez 
saját pénztárából évenként kétszáz o. é. forinttal járul, a tanügy 
és ezen intézet nemeslelkü barátjai áldozatkészséggel kövessék.

Ennek kapcsán felsoroljuk azon szíves adományokat is, 
melyek ez év folytán a gymnasiumi pénztárba befolytak :
Mélt. báró Podmaniczky Geyza úr takarékpénztári rész

vényekből állé kegyes alapítványának ez évi osztaléka

a) Hat évi kötelezettség fejében:
Mélt. báró Podmaniczky Levente
Mélt. báró liadvánszk'y János - - - - - -
( tzv. Mayer Procopius Ilona

Összesen
l>) Külön adakoztak :

50 frt — kr.

40 frt —• kr. 
20 « —  « 

10  « —  « 

70 frt — kr.

Rónay Ottónó ...........- —. . . .  — - - - - - -
Rónay Hennin - - - - - - - - - - -  ...
Kiskőrösi evang. egyház
Czeglédi evang. egyház - - - - ...
Pilisi evang. egyház . ..  . . .  ............
Alberti evang. egyház
Ácsai evang. egyház 1882. és 1883-ra ajánlott 10 —10 frt- 

nyi adománya - _ . . .  . . .  .
Osengey Gusztáv tanár vezetése alatt műkedvelő tá rsa

ság által gymnasiumunk javára tartott színi előadás
ból a tanári fizetés nagyobbítására bejött ..

Az aszódi takarékpénztár jótékony czíniű adomány név 
alatt gymnasiiununkat részesítette - -.

Jamriska Lajos ikladi jegyző közbenjárására a rákos- 
keresztúri Casinó-egyesiilet

Hubovszky Nándor rákos-keresztúri evang. lelkész fiának 
helyben történt confirmáltatása alkalmából

( Isszesen
Együtt mind a két összeg -

i f r t — k r
— « 50 «
25 « — M

4 « — «
16 « — <1
3 c — «

20 « — ((

150 (« — «

100 « — «

20 « — «

5 (( — <(
344 frt 50 kr
114 « 50 «

Fogadják a szíves adakozók az intézet hálás köszönetét.
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II. TANÁROK.

1. Csengey Gusztáv, okleveles rendes tanár, a harmadik 
osztály főnöke, a «Petőfi-társaság» rendes működő tagja. Tan
tárgyai : magyar nyelv mind a négy osztályban, történet a har
madik és negyedik, vallás a III. és IV. osztályban.

2. Micsinay János, okleveles rendes tanár, a IV. osztály 
főnöke, a «Budapesti gyorsíró egylet» levelező tagja, a gvors- 
írászat okleveles tanára. Tantárgyai: földrajz mind a négy osz
tályban, német szintén, számtan, mértani rajz a IV., szépírás az
I. osztályban.

3. Sárkány Imre, okleveles rendes tanár, az I. osztály főnöke, 
ez évi éleimezői gondnok, a «Budapesti gyorsíró egylet» levelező 
tagja, a tanári értekezletek jegyzője. Tantárgyai: latin I. és III. 
számtan I., II., III., rajzoló geometria a II. osztályban.

4. Sramkó Mihály, okleveles rendes tanár, segédlelkész, 
a II. osztály főnöke, ez évi igazgató. Tantárgyai: latin nyelv a II., 
IV., ásványtan a IV., mértan az I., III. és vallás az I., II. osz
tályban.

5. Margócsy Gyula evang. tanító, az egyházi ének vezetője.
6. Mazanecz Vincze róni. kath. tanító, a gymn. róni. kath. 

tanulók vallástanára.
7. Schreiber József, kerületi rabbi, a gymn. izr. tanulók val

lástanára.

III. ELŐADOTT TANTÁRGYAK.

a) Kötelezett tan tárgyak.

E ls ő  o sz tá ly .

Vallástan, hetenként 2 óra. Újszövetségi bibliai történetek. 
Kézikönyv: Pálfy bibliai történetek. Tanár Sramkó M.

Magyar nyelv, hetenként 1- óra. Alaktan mondattani ala
pon. Ragozás, szóképzés, helyesírás, hetenként házi dolgozatok,



a görög mytliologiából vett olvasmányok elmondása és írásban 
való kidolgozása, vernek emlékelése. Simonyi kis magyar nyelv
tana szerint. Olvasókönyv: Kármán-Komáromy I. I;. Tanár: Csen- 
gey G.

hit-in nyele, lietenként <> óra. A főnevek, melléknevek, 
számnevek, elöljárók, határozók, névmások alaktana és az igék 
cselekvő alakja. Kóma alapítását tárgyaló latin olvasmány fordí
tása és elemzése. Megfelelő gyakorlatok magyarból latinra for
dítva. Kézikönyv: Bartal-Malmosi, Latin alaktan és gyakorló 
könyv. T anár: Sárkány Imre.

Német nyelv, hetenként I óra. Olvasás, írás, szóragozás, 
mondattani alapon összefüggő olvasmányokon gyakorolva, könyv- 
nélkül való tanulás. K. k. Felsmann: Olvasókönyv I. rész. Tanár: 
Micsinay János.

Földrajz és természetrajz, hetenként 8 óra. Magyarország 
és a földközi tenger modellezőjének (Pyrenei, Appennini és Bal
kán félszigetek, Ázsiai török birodalom, Egyptom és Berberség) 
földrajzi ismertetése; a tárgyalt vidékek állat-, növény- és ásvány
országi főtermékeik egyenkénti tárgyalása, s végül rendszerbe fog
laló csoportosítása. Kézikönyv Sclioltz Albert: Magyarország s a 
földközi tenger környékének földirata. Tanár: Micsinay János.

Számtan, hetenként 8 óra. A tízes számrendszer. Római 
számok. A négy alapmívelet egész számokkal, közönséges és tize
des törtekkel. A métermérték ismertetése. Időszámolás. Kézi
könyv : Suppan, Számtan I. Tanár: Sárkány Imre.

Rajzoló geometria, hetenként ű óra. Egyenes vonal, szög, 
háromszög, négyszög, sokszög, egybevágó és hasonló idomok, kör
vonal sth. Kézikönyv: Dr. Császár geometriai alaktana. Tanár: 
Sramkó.

Szépírás, hetenként 1 óra. Tanár: Micsinay.

M á so d ik  o sz tá ly .

Vallástan, hetenként 2 óra, mint az I. osztályban.
Magyar nyele, hetenként 4 óra. Mondattan, mondatrészek, 

különösen az állapothatározók és összetett mondat Simonyi kis
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magyar nyelvtana II. r. szerint. Olvasmányok a görög és magyar 
történetből. Hetenként egy írásbeli dolgozat. Olvasókönyv Kár- 
mán-Komáromi II. k. Tanár: Csengey Gusztáv.

L atin  nyelv, hetenként 6 óra. Az első osztálybeli tananyag 
átismétlése után az igeragozás befejezése, az igék tövek szerinti 
csoportosítása, tőváltoztató, hiányos és személytelen igék, kötő
szók. A római történetből a H. rész egészen a XXXIV. fejezetig 
fordítva és elemezve. Fordítások magyarról latinra. Kézikönyv 
mint az elsőben. Tanár: Sramkó.

Német nyelv, hetenként I óra. Alaktan, név- és igeragozás, 
egyszerű mondatok elemzés, könyvnélküli tanulás s írásbeli dol
gozatok. Kézikönyv: Felsmann I. r. Tanár: Micsinay.

Földra jz, hetenként 3 óra. Európa és Ázsia földrajza befe
jezve, tekintettel az egyes vidékek természetrajzi viszonyaira. Tér
képek rajzolása. Kézikönyv: Scholtz Albert földrajza II. r. Ezzel 
kapcsolatban tárgyaltattak az említett földrajzban foglalt állat-, 
növény- és ásványországi főtermékek. T anár: Micsinay. ■

Számtan, hetenként 3 óra. Számolási rövidítések, rövidített 
számtani míveletek, egyszerű és összetett hármas-szabály, olasz 
számolási mód, arányok és arányiatok, láncz-szabály és száztóli 
számolás. Kézikönyv: I)r. Lutter. Közönséges számtan II. r. Tanár: 
Sárkány.

Ra jzoló geometria, hetenként 'i óra. A térbeli egyenes és sík, 
a testszöglet, a geometriai testek ismertetése, a testek egybevágó
sága, symmetriája, hasonlósága és mérése, az edények köbözése. 
Kézikönyv: Dr. Császár, Geometriai alaktan. T anár: Sárkány.

H a r m a d ik  o s z tá ly .

Vallástan, hetenként 2 óra. Hittan és erkölcstan. A keresz
tyén egyház választanai. Kézikönyv: Székács katechismusa. Tanár . 
Csengey.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Kendszeres nyelvtan : hang
tan, szótan, mondattan. Simonyi rendszeres magyar nyelvtana 
szerint. Hetenként írásbeli dolgozat, elbeszélések írásbeli feldol
gozása. Olvasókönyv : Kármán-Komáromi Hl. r. T anár: Csengey.
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Latin nyelv, hetenként 6 óra. Róma története a királyság 
korában és 11 plnedrusi mese fordíttatott, olemoztoteít és einlé- 
keltetett. A mondattanból az aec. cum inf., nőm. cum int'., abl. 
absol. part. coni., gerundium gerandivum és supinum használata 
és a casustan tárgyaltatott; megfelelő fordítások magyarról latinra. 
Kézikönyv: Eliseher, Latin olvasókönyv és Bartal-Malmosi, Latin 
mondattan. Tanár: Sárkány.

Történelem, hetenként á óra. A magyar nemzet története. 
Kézikönyv: Miliálfi József. Tanár: Csengey.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A főnevek, melléknevek, 
igék egész terjedelemben tárgyaltattak. A görög hőskorból merített 
összefüggő történelmi olvasmány szó- és mondattanilag elemez
tetek és emlékeltetett. Költemények olvasása s emlékelése. írás
beli dolgozatok, fordítási gyakorlatok magyarról németre. Kézi
könyv : Harraeh, Olvasókönyv. T anár: Micsinay.

Polgári fö ldra jz, hetenként -  óra. Afrika, Amerika és 
Ausztrália földrajza, tekintettel a természeti viszonyokra, térképek 
rajzolása. Kézikönyv: Scholtz földrajza III. Tanár : Micsinay.

Természettavi földrajz, hetenként á óra. A mathematikai 
és természettani földirat vázlatban. Kézikönyv: Scholtz földrajza 
III. Tanár: Micsinay.

Számtan, hetenként 3 óra. Egyszerű és összetett kamat
számolás, határidőszámolás, ráfizetmény, állampapírok, biztosí
tási ügy, lerovat, összetett lerovat, göngysúly, arányos osztás és 
elegyítési számolás. Kézikönyv: Dr. Lutter, Közönséges számtan 
111. r. I  lanár: Sárkány.

Mértan, hetenként -1 óra. Egyenes vonalú idomok, úgy
mint: a sík területek másolása, a háromszög szerkesztése az olda
lok méreteiből, a háromszögek hasonlósága, a szögmérés, a három
szög szerkesztése egy vagy több oldallal és szemközt fekvő vagy 
közbezárt szöveggel, a távolságok aránya, négyzetek, rhombusok, 
trapézek stb. szerkesztése, négyszögek, sokszögek egybevágósága, 
az idomok átalakítása, osztása stb. Kézikönyv : Dr. Császár Károly 
szerkesztő planimetriája. Tanár : Sramkó.



N e g y e d ik  o sz tá ly .

Vallásion, hetenként 2 óra, mint a ü l .  osztályban. Tanár: 
Csengey.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Stylistika és verstan. Köl
temények prózai feldolgozása. Házi dolgozatok. Leírás. Elbeszélés. 
Arany «Toldi»-jának stilisztikai elemzése. Olvasókönyv: Baráth 
Keren ez. Tanár: Csengey.

Latin nyelv, hetenként G óra. A római köztársaság kezdete 
és a plebeinsok s patríciusok egyenetlenkedése elemezve olvas
tatott. Ovidiusból: Komulus és Remus megmentése, Róma alapí
tása s Remus halála, Icarus, Philemon és Baucis vétetett át, cm- 
lékeltetett s rajtok a prosodia latinul begyakoroltatott. A mon
dattanból ismételve lett a casustan, továbbá tárgyaltatott a cons, 
tomporain, összetett mondat, a mellé- és alárendelés, kérdő mel
lékmondatok, oratio recta et indirecta stb. írásbeli dolgozatok. 
Kézikönyv: Latin olvasókönyv ed. Elischer; Latin mondattan-és 
gyakorló könyv Szénásy és Bartal. T anár: Sramkó.

Német nyelv, hetenként 2 óra. Az alaktan ismétlése, a mon
dattan összefüggő történeti olvasmányon begyakoroltatott. Két 
hetenként egy írásbeli dolgozat. K k.: Simonyi német nyelvtana. 
T anár: Micsinay.

'Történelem, hetenként 3 óra. Világtörténet. Ókor a nyugot- 
róniai birodalom megdőltéig. Kézikönyv: Ribáry. T anár: Csengey.

Földrajz, hetenként 2 óra. Az osztrák-magyar monarchia 
földrajza, folyam- és hegyvidékek szerint táblarajzok után tár
gyalva, térképek rajzolása. Kézikönyv: Scholz Osztrák-magyar 
monarchia földrajza. Tanár: Micsinay.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Ásványtan, földtan, kőzet
tan. Kézikönyv: Pokorny-Dékány Raphael Ásványtana; részben 
füzetek nyomán. Tanár: Sramkó.

Számtan, hetenként 2 óra. Számmíveletek algebrai számok
kal, hatványok és gyökmennyiségek, 1. n. k. osztó, 1. k. k. többes, 
elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel, a négyzet és köb. Kézi
könyv : König, Algebra. Tanár: Micsinay.
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Mértan, hetenként 2 óra. A kör, ellypsis, hyperbola, para
bola, Kézik.: T)r. Császár Károly szerkesztő planimetriája. Tanár: 
Micsinay.

h) Mel Lektantárg y  alc.
Tónin, hetenként 2 óra. A tavaszi hónapok alatt katonai 

rendgyakorlatokban és a szabadban felállított tomaeszközökön 
gyakoroltatott mind a négy osztálylyal együtt. Tanár: Sramkó.

Egyházi évek, hetenként 2 óra. Egyházi énekek emlékelése 
és physharmonium mellett való éneklése mind a négy osztály 
protestáns tanulóira kötelező volt. T anár: Margócsy.

Műének, hetenként 2 óra. Tanár: Sramkó.
Szabadkézi rajz, hetenként 2 óra. Tanár: Csengey.
Lombfürészet, hetenként 2 óra. T an á r: Nagy Jenő.
Zene. Zongorában magánoktatást adtak Sramkó tanár, 

Margócsy és Mazanecz tanítók. Hegedűben magánoktatást adott 
Mazanecz tanító.

A franczia nyelvben, mint díjazó oktatásban, ez idén senki 
sem vett részt.

IV. PETÖFI-ÜNNEPÉLY.

A Petöfi-iinnepély váratlanul közbe jött akadályok miatt ez 
idén nem volt megtartható Petőfi emléktáblájának leleplezése 
emléknapján, május 26-án, hanem el lett odázva június 22-re. 
Ez azonban nem vont le sem az ünnepély becséből semmit, sem 
érdekességéből, a mennyiben a felolvasott munkákban s szavala
tokban igazán gyönyörködni látszott a szép számmal egybegyült 
közönség.

Az ünnepélyen felolvasandó zárdolgozatok május 17-én tar
tattal» meg. Themákúl a szüret és Zrínyi Miklós, a szigetvári bős 
tűzettek ki, s csakis a harmad- és negyedosztály, tanulók pályáz
hattak. Összesen 18 pályamű érkezett be.

A Petőfi-ösztöndij első jutalmát Rózsay Sándor IV. oszt. 
tanuló, a másodikat Jenes Zoltán 111. oszt. s a Kerkápoly-ösztön-
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díj jutalmát Vallentinyi Aladár III. oszt. tanulók nyerték el. Dicsé
retre méltatott pályamunkák voltak : Bauer Miksa és Kerkápoly 
Károly I \  . oszt. tanulók «Szüret»-je, s Schön Arnold szintén 
IV. oszt. tanuló «Zrínyi Miklós»-a. Kiemelendőnek találtatott 
Szuchovszky Zsigmond III. oszt. tanuló «Szüret» czímü müve, 
mint a melynek kidolgozásában szorgalmat tanúsított.

Az ünnepélyen szavaltak : Mándoky Károly és Bauer Miksa 
IV. oszt., Gaál Sándor III. oszt. és Müller Lajos TI. oszt. tanulók.

Az ünnepélyt «Szózat»-tál kezdte meg és «Honfidal»-lal 
fejezte be az ifjúsági énekkar Margócsy Gyula énektanár vezetése 
mellett.

V. SZERTÁRAK,

1. Tanári könyvtár. A tanári könyvtár áll ez idén 1100 db 
műből és 1000 értesítőből. Ez évi gyarapodás ajándékozás utján 
következő:

a)  Franklm-Társulattól: Olvasmányok a gymn. alsóbb osz
tályai számára, írta Szvorényi Józsefi, ü l ;  Ásványtan kezdők 
számára Szabó Józseftől; Német nyelvt. és olvasókönyv Hoffmann 
Mórtól I ;  Német olvasókönyv Harrach Józseftől III; Földrajz 
Scholz Alberttól II, III.

b) Jezsovits János ez in ko fid ev. lelkész úrtól: Kiss Áron 
műve : Magyar ref. zsinatok.

e)  Melczer Gyula acsai ev. lelkész ú rtó l: Protestáns egy
házi és iskolai lap 1842-re.

d)  Lampel Bobért könyvkereskedésétől: Német gyakorló 
könyv7 Biedl-Szende; Gyakorló nemet nyelvtan Ney Ferencz; 
Egyetemes földirat Visontay I, I I ; A11sztria-Magyarország föld
irata Visontay; Magyar állam földr. Visontay; Osztrák-magyar 
monar. földr. Cherven; Német olv. könyv Felsmann I, H, III; 
Számtan Mocnik-Schmidt I, I I ; Mértan elemei Schmidt; Franczia 
nyelvtan Noel I, H ; Világtörtén. Vaszary; Egyetemes tört. Batiz- 
falvi; Magyar nyelvtan Ihász-Mayer; Magyar olv. könyv Tomory- 
Váradi I— 1Y ; Magy. tört. Tankó János; Mértani szabadk. rajz 
Schröder K .; Stylistika Koltay; Kisebb latin nyelvt. Schulz-Dá-



viel; Latin olv. könyv Szónásy-Elischer; Puhl. Ovid. Nas. carm. 
sei. Sedmayer; Corn. Nepos Vass; Iskolai atlasz Lange.

c) Eggenberger-tele könyvkereskedéstől: Német nyelvkönyv 
Simonyi Zs.; Német nyelvtan Simonyi-Halász; Német olv. könyv 
Simonyi.

f )  Linberger István késmárki ev. lelkész ú rtó l: Geschichte 
des Evangeliums in Lngarn stb.

(j)  Stelczer Frigyes ev. lelkész ú rtó l: Geschichte der Bácska.
h ) Zilahy könyvkereskedéstől: Latin nyelvtan Szamosi.
i)  A czinkotai és a csomádi tanítói kör közös könyvtárát a 

legnagyobb készséggel intézetünknek ajándékozta.
k ) Vétel útján következők szereztettek : Az emlősök termé

szetrajza Paszlavszkytól '.5 írt 40 kr. értékben; Magyar tanügy. 
Folyóirat 1884-re 0 írt; Nyelvtudomány és nyelvtanításHuntálvy 
Páltól 1 írt 50 kr. értékben; A magy. tud. akadémiának a nm. 
vallás- és közokt. ni. minisztérium közbenjárásával 450 db leg
inkább műforrásokból álló 25 írtra leszállított 500 frtos kiadványa.

Hogy ezen tekintélyes számra gyarapodni könyveknek meg
felelő tára is legyen, elhelyezésük végett a tanári kar saját költsé
gén egy díszes nagy könyvtárt csináltatott.

2. Petőfi önképző könyvtár. Köteteinek száma ez idő sze
rint 134. Ajándékozás útján ez évben következő művekkel gyara
podott: Gaál Sándor III. oszt. tanuló: Tatárjárás; Kán László
II. oszt. tan .: Az anyai szeretet; Hannover Izidor I. oszt. tanuló : 
Ne vigy minket a kísérteibe és Huszár adomák; Schäfer Zsigmond 
IV. oszt. tanuló: A pénz betegségei: Pughy János II. oszt. tanuló : 
A régi jó idők; Deutsch Gyula 11. oszt. tanuló: Attila isten ostora: 
Pilisszky János HL oszt. tanuló: Kinizsi Pál; Bauer Miksa IV. 
oszt. tanuló: Kisfaludy Károly és Kazinczy Ferencz költeményei.

3. Ásványtani szertárunknak Müller Lajos oszt. mérnök úr 
egy szép barna vaskövet ajándékozott, Kálix József úr egy becses 
mammut-fogat, nem különben Medgyessy József úr a Caesárok 
palotájából !) db mozaikot.

4. Eremgyüjteményünket Markus Ignácz IV. oszt. tanuló 
2 drb Lipótféle ezüstpénzzel szaporította.

A szíves ajándékozóknak intézetünk nevében szép köszönet.
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VI. ÉLELMEZŐ,

Eleimezőnkbe (alumneum) valláskülönbség nélkül bármely 
tanuló felvétetik és ebéd s vacsorával élelmeztetik. Az évi díj 40 írt, 
mely félévi részletekben előre fizetendő.

A folyó tanévben élelmezést nyert I 6 tanuló, kik közül két 
szorgalmas és szegény fiú csak az évi díj felét, egy pedig 8/i-ét 
fizette.

Az intézet folyó évi bevétele volt:
Supplicatióból:

Pestmegyéből . . .  . . .  . . .  .... . ..  . . .  . . .  . . .  . . .  144 írt 45 kr.
Nógrádmegye . ..  ._. _ . . .  . . .  . Il!l « 88 «
Hont-, Bars-, Zólyommegye . . .  . ..  .... ... ... 48 « 53 «
Békés-, Csanád-, Csongrádmegye.................  . ..  . . .  43 « 60 «
Bács-, Torontál-, Temesmegye.. .  ... . ..  ... . . .  . . .  41 « 34 «

Összesen 396 frt 80 kr.
Az évi befizetésekből... _. . ... . ..  ... . . .  . . .  590 « — «

Együtt 986 frt 80 kr.

Kegyes adományokat küldtek terményekben: inéit, báró 
Podmaniczky Ilona úrnő egy zsák burgonyát, ntiszt. Moravcsik 
Mihályné két zsák burgonyát, t. Margócsy Gyuláné egy zsák bur
gonyát, t. Hajnik Endre ú r három zsák burgonyát, t. dr. Herz 
Arminné tojást és diót, nt. Vallentinyi Sámuel úr Dengelegről 
egy zsák burgonyát, t. Bartos János úr Yanyarczról 15 itcze 
babot, t. Michna István úr Verseghről egy borjúczombot, Pilisszky 
János Csornádról egy zsák burgonyát.

Továbbá nt. Moravcsik Mihály helybeli lelkész úr szeptem
ber 30-án és t. Micsinay Jánosné deczember 16-án megvendégel
ték alum nistáinkat.

Fogadják a kegyes jótevők az intézet hálás köszönetét.

VII. ÖSZTÖNDÍJAK,

1. A pestmegyei evangélikus esperesség által kezelt «Cser- 
nyánszky»-féle ösztöndíjra ez isk. évben Pilisszky János IH. oszt.,

v
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Szucliovszky Zsigmond III. oszt., Jezsovics Junos II. oszt. tanulók 
ajánltattak. Egy-egy ösztöndíj összege 20 írt.

2. Az aszódi evang. algymnasium Petöfi-ösztöndíjának azon 
részét, mely helyi és felekezeti különbség nélkül alapíttatott, zár- 
dolgozati pályamű által Eózsay Sándor IV. oszt. és Jenes Zoltán 
HL oszt. tanulók nyerték; az ösztöndíj egy-egy arany. A Petőfi- 
ösztöndíj azon részét, melyet mélt. báró Poduianiezky Geyza és 
Levente kizárólag aszódi evang. földmíves fiúk számára alapítot
tak, Kvasz István II. oszt. tanuló nyerte el.

H. Tiszt. Kerkápoly István úr által adományozott aranyat zár
dolgozati pályamű által Vallentinyi Aladár III. oszt. tanuló nyerte.

4. Az aszódi evang. algymn. Masznyik-féle ösztöndíjat Jenes 
Zoltán III. oszt. tanuló nyerte. Az összeg 12 frt.

5. A Földváry (bíbor-fele ösztöndíjat Vallentinyi Aladár 
nyerte. Az összeg 8 frt.

0. Az aszódvidéki tanítói kör által alapított ösztöndíj, mely
nek évi kamatait kizárólag esak e körhöz tartozó tanítónak fia 
élvezheti, ez évben arra alkalmas tanuló nem létében ki nem 
adatott.

VIII. PETÖFI-ÖNKÉPZÖRÖR.

Három év óta halad önképzőkörünk az önképzés czélja felé. 
E czél elérésének eszközeit részint a szavalás, részint önálló 
művek vagy elbeszélések írásbeli feldolgozása s azok bírálata 
képezték.

A kör gyűléseit hetenként vasárnap <1. e. S órakor tartá 
meg felváltva a tanári kar. IXX'.I október 2-án tartotta alakuló 
közgyűlését, melyen következő ifjak választattak tisztviselőkké: 
titkár Kózsay Sándor 1V. oszt. tanuló, pénzőrökké Schäfer Zsig- 
mond és Bauer Miksa IV. oszt. tanulók, könyvtárőrökké előbb 
Schön Arnold, utóbb Frecska József IV. oszt. és Vecsey Géza
III. oszt. tanulók.

A kör ez évi bevétele volt 45 fit, mely összeg árán jövőre 
könyvtáruk számára könyvek fognak vásároltatni.
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A  T A N U L Ó K  N É V S O R A .

I . o sz tá ly .

(O sztá ly fő : Sárkány Im re.)

1. Algőver Andor, ág. ev., Podluzsa, Hontm.
2. Bartos Pál, ág. ev., Dengeleg, Nógrádm.
3. Beck Arnold, móz. v., Dány, Pestm.
4. Bernáth Béla, reform., Domony, Pestm.
5. Bnchvalder Mór, móz. v., lléhalom, Hevesm.
6. Diószegy Sándor, ág. ev., Irsa, Pestm.
7. Fein Oszkár, móz. v., Erdö-Taresa, Nógrádm.
8. Fein Tibor, móz. v., Erdő-Tarcsa, Nógrádm.
9. Filipszky János, ág. ev., Csik-Tarcsa, Pestm.

10. Forsclmer Zsigmond, móz. v., Aszód, Pestm.
11. Gaál István, r. kath., T.-Sz.-Márton, Pestm.
12. Oaál Sándor, r. kath., T.-Sz.-Márton, Pestm.
13. Gasparik Mihály, ág. ev., Dcpnony, Pestm.
14. Gebora János, r. kath., Isaszegh, Pestm.
15. Gráf Ármin, móz. v., Gödöllő, Pestm.
16. Grexa György, ág. ev., Lucsivna, Szepesin.
17. Gutfreund Henrik, móz. v., Bér, Nógrádm.
18. Hannover Izidor, móz. v., Túra, Pestm.
19. Hauzinger Géza, r. kath., Tápió-Siily, Pestm.
20. Hercz Ármin, móz. v., Túra, Pestm.
21. Hirsehl Sándor, móz. v., Dány, Pestm.
22. Holkó János, ág. ev., Aszód, Pestm.
23. Horváth Mihály, ág. ev., Aszód, Pestm.
24. Jánosi Pál, ág. ev., Gödöllő, Pestm.
25. Iíalix Zsigmond, ág. ev., Péczel, Pestm.
26. Karpelesz Dávid, móz. v., Szirák, Nógrádm.
27. Keres János, ág. ev., Iklad, Pestm.
28. Konkoly József, r. kath., Gödöllő, Pestm.
29. Konyáry Pál, ág. ev., Domony, Pestm

élelmezöi 

magánt an.

magántan.
magántan.

magántan.

élelmezői

elüké szülő 
kimaradt

kimaradt



30. Kühlburger Béla, r. katli., Gödöllő, Pestm.
31. Léber Gyula, r. kath ., Aszód, Pestm.
32. Maoskási Gyula, ág. ev., Rákos-Keresztur, Pestm
33. Majoros Lajos, ág. ev., Aszód, Pestm.
3-1. Melczer Gyula. ág. ev , Ácsa, Pestm.
35. Merkl Tivadar, ág. ev., Hatvan, Hevesül 
3ti. Past.yák Endre, ág. ev., Aszód, Pestm.
37. Pnos Pál, r. katli., Aszód, Pestm.
3S. Prónay László, ág. ev., Bérezd, Nógrádm.
39. Keiner Miksa, móz. v., Pásztó, Hevesül. 
íO. Schossberger Gyula, Monor, Pestm.
11. Valent Bela, ág. ev., Kis-Bagb, Pestm.
12 Vallentinyi Béla, ág. ev., üengoleg, Pestm.
A3. Vitt Lajos, móz. v., Aszód, Pestm.
44. Volil Ignácz, móz. v., Aszód, Pestm.
43. Engländer Manó. móz. v., Mácsa, Pestm.

magántan.

élelmezöi

II. o s z tá ly .

(Osztályfő: Sram kó  M ihály.)

1. Deutsch Gyula, móz. v.. Aszód, Pestm.
2. Diamant Adolf. móz. v., Kartal, Pestm.
3. Dubovszky János, ág. ev., R.-Keresztúr, Pestm.
4. Éliássy István, r. kath., Vácz, Pestm.
5. Engländer Salamon, móz. v., Aszód, Pestm.
G. Fáy Loránd, reform., Versegh, Pestm.
7. Pridrik Albert, róm. kath., Czinkota, Pestm.
8. Góczy Dezső, rom. kath. Szirák, Nógrádm.
9. Gutfreund Henrik, móz v., Bágyon, Nógrádm.

10. Jezsovics János, ág. ev., Czinkota, Pestm.
1 1. Kőim Jenő, móz. v., Bágyon, Nógrádm.
12. Kovács Lajos, ág. ev., Monor, Pestm.
13. Körmöczky Endre, ág. ev., Aszód, Pestm.
14. Kún László, reform, Szirák, Pestm.
15. Kvasz István, ág. ev., Aszód, Pestm.
lti. Minima Károly, róm. kath., Versegh, Pestm.
17. Murányi Gyula, róm. kath., Dengeleg, Nógrádm.
18. Müller Lajos, róm. kath., Aszód, Pestm.
19. Schäfer Arthur, móz. v., Aszód, Pestm.
20. Stúr Pál, ág. ev., Fclsö-Pribel, Hontm.

élelmezöi
magántan.

magántan.

ösztöndíjas

élelmezöi

ösztöndíjas
élelmezöi

2"
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21. Szirutka Szilárd, ág. ev., Apostag, Festm.
22. Tordy Győző, róni. katli., Vörösvár, Pestra.
23. Unghy János, r. katli.. Erdő-Tárcsa, Nógrádm.
24. Valent Béla, ág. ev., Domony, Festm.
25. Vitt Adolf, móz. v., Hatvan, Hevesm 
2G. Vitt Ödön, móz. v., Domony, Pestm.

I I I .  o sz tá ly .

(Osztályfő : Csenget) G u sz tá v . >

1. Beinátli Miklós, reform., Domony, Festm.
2. Ember Béla, róm. katli.. Ácsa, Pestm.
3. Gaál Sándor, r. kath., Aszód, Pestm. lS S d
4. Gregor Gábor, rom. katli., Zsámbok, Festm.
5. Haas Ignácz, móz. v., Hatvan, Hevesm.
6. Jenes Zoltán, ág. ev., Aszód, Pestm.
7. Kolbenhayer Gyula, ág. ev., R.-Palota, Festm.
8. Kolbenhayer Vilmos, ág. ev., K.-Palota, Pestm.
9. Jliskolczy Dezső, reform., Sz.-M.-Káta, Pestm.

10. Pilisszky János, ág. ev., Csornád, Pestm.
11. Prónay Perencz, ág. ev., Bérezel, Nógrádm.
12. Saághy Ákos, róm. kath., Tököl (Csepel sziget), l’estm.
13. Szontágh Perencz, ág. ev., Gödöllő, Pestm.
14. Szuchovszkv Zsigmond, ág. ev. Aszód, Pestm.
15. Vallentinyi Aladár, ág. ev., Dengeleg, Nógrádm.
Hi. Valles Sándor, ág. ev., Ácsa, Pestm.
17. Vecsey Géza, reform., Gödöllő, Pestm.

I V .  o sz tá ly .

(Osztályfő : Micsinaij János.)

1. Bauer Miksa, móz. v., Valkó, Pestm.
2. Fischer Henrik, móz. v., Aszód, Pestm.
3. Precska József, ág. ev., Szirák, Nógrádm.
4. Kerkápoly Károly, reform., Héviz-Györk, Pestm.

é leimezői

magántan , 
áld mezői 

jatt. végen jött.

ősztönd. 
clelmezöi 
élelmező i

eleim, és őszt.

ősztönd. 
éleim, és oszt. 
élelmező i

élelmezői



flclmazöi5 Kiss Ödön, r. katli., Tű-Almás, l’eslm. 
fi. Mándoky Károly, reform., Aszód, Pestm.
7. Markus Ignácz, móz. v., Aszód, Pestm.
S. Podliorszky Gyula, ág. ov., Szarvas-Gede, Nógrádm. 
!t. Prónay Péter, ág. ev., Bérezel, Nógrádm.

Iff. Rosenberg Zsigmond, móz. v., Aszód, Pestm.
I 1. Rózsay Sándor, r. katli., Versegh, Pestm.
Ií2. Schäfer Zsigmond, móz. v., Aszód, Pestm.
Ifi. Schäfer Sándor, móz. v., Aszód, Pestm.
I i .  Schön Arnold, móz. v., Szirák, Nógrádm.
15. Simon Ármin, móz. v., llagh, Pestm.
16. Szerényi Vincze, r. katli., Újpest, Pestm.

(isztríndijas



A TANULÓK ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE.
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A NYILVÁNOS TANULÓK ÉLETKORA.

Osztály 10 év 11 év 12 év 13 év j 14 év 15 év 16 év Összesen

i. 4 13 13 10 3 2 — 45
i í . __ 8 5 6 3 o i 26

i n . — — — S 5 3 i 17
IV. — — — o (i 4 4 16

Összeg 4 21 18 26 17 12 6 104

A TANTÁRGYAK ÁTTEKINTÉSE OSZTÁLY ÉS ÓRA
SZERINT.

Folyó T an tárgy
I . 11. I I I . IV .

szám o s z t á l y

í V a llá s ta n  . . .  . . .  . . . 2 2 2 2
2 M a g y a r  nyelv . . . 4 4 3 3
3 L a t in  n y e lv ..  . . . .  . . . 6 6 6 6
4 N é m e t nyelv  . . .  . . . 1 1 3 2
5 T ö rté n e le m  . . . — — 2 3

6 F ö ld ra jz  /  P ° lg á r i -
( te rm esze ttam

3 3 2
2

2

7 T erm észe tra jz — — 3

8 S z á m ta n  . . . . 3 3 3 2
9 R a jz o ló  geom etria 2 2 2 2

10 T o rn a .  . ... 2 2 2 2
11 É n e k  . —  . . . 2 2 2 2

12 S z é p írá s  . . .  . . .  . . . i — — —

< ) rák  szám a  osztályonként 26 25 29 29



FIGYELMEZTETÉS A JÖVŐ ISKOLAI ÉVRE.

1. A jövő tanév szept. 1-én kezdődik. Szept. 1.. 2. és •!. 
tanulók felvetnie, pótló, javító es felvételi vizsgálatok, Szept. t-én 
kezdődnek a rendes előadások.

2. A gymnasium 1. 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 ministen tanterv szerint tartoznak 
letenni.

Ú. 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 magán
tanulók is, a kik végzett tanulmányaikról rendes bizonyítványt 
előmutatni nem tudnak.

4. Felvételre a tanuló szülei, gyámja, vagy ezek megbízottja 
kíséretében személyesen tartozik az igazgatónál jelentkezni.

5. Pótló és javító vizsgálatokért semmi díj nem jár.
(>. Minden felvett tanuló mindjárt beiratása alkalmával egy 

forint beiratási díjat egyszer mindenkorra és az első félévre járó 
tandíjat tartozik az igazgató tanárnál lefizetni, a második félévi 
tandíjat a második félév elején fizetendi. Epen úgy kell fizetésük 
dolgában eljárni azon rendes tanulóknak is, akik a gymn. táp
intézetének részesei akarnak lenni.

7. Tanév közben az iskolát elfogadható ok nélkül változtatni 
nem szabad.

8. Oly tanuló, ki a tanév végével alapos oknál fogva vizs
gálatot nem tehetett, vagy gyenge osztályzatot nyert, ta n á r te s tü 

leti engedély mellett pótló vagy javító vizsgálatot tehet, de csak 
azon intézetben, hol a megelőző évben tanult, kivéve, ha a vizs
gálat letehetésébe más helyen az illetékes iskola beleegyezik.

9. A mely tanuló, egyéb gyenge osztályzatai mellett, két 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az javíthat a közokta
tásügyi miniszter engedélyével, ki kettőnél többől bukott, az nem 
javíthat, hanem az osztályt ismételni tartozik.
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JO. Magántanulók nem csak szó-, hanem írás- és rajfcbeli 
vizsgálatot is kötelesek beadni. A magánvizsgálatok rendszerint 
a tanév elején és végén tartatnak, de rendkívüli esetben engedélyt 
adhat az igazgató-tanár előleges jelentkezés után más időben is.

I I. Az 1870. aug. A.J-iki iskolai Iázottmányi gyűlés jegyző- 
könyvének 7-ik pontja alapján, kéretnek a szülőid szállás végett 
először az igazgatósághoz fordulni s ha netalán e tekintetben már 
előre intézkedtek, a választást előre, legalább a beiratás alkalmá
val bejelenteni, hogy az igazgatóságnak a tanuló : elhelyezéséről 
előleges tudomása legyen. Különösen ajánltatik e pont figyelembe
vétele oly szülőknek, kik mint ösmeretlenek jővén ide, kellő tájé
kozottsággal nem bírnak.






