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REV k u i a



I. ADATOK ISKOLÁNK 1885/6. ÉVI TÖRTÉNETÉHEZ.

Az aszódi ev. algymnasium szükséges és hézagot pótló 
intézet, ezt vallja Aszód városának és vidékének intelligens 
közönsége, ugyanezt hangoztatta a budapest-vidéki tankerületi 
m. kir. főigazgató úr is intézetünk meglátogatása alkalmával, 
midőn a kimutatásból látta, hogy az utóbbi évtizedben tanulói
nak kellő száma által (átlag 100) életrevalóságát bebizonyította. 
Ezen általános kulturális és különösen protestáns szempont jól 
felfogott érdekében és tudatában nyilatkozik az aszódi ev. egy
ház, midőn kimondja, hogy százados gymnasiumát minden 
vészhangok daczára, melyek újabban a kis gymnasiumok, külö
nösen az aszódi ev. algymnasium vesztére megkondultak, fen- 
tartani kívánja. Eddigi küzdelmeiben is mellette álltak befolyá
sos s buzgó patronusai az intézetnek s a vidék jóakaratú s 
érdekelt közönsége; meg vagyunk győződve, hogy most annál 
kevésbé hagyják magára, midőn ezen intézet fennállása száza
dik évének küszöbén áll.

Az aszódi ev. algymnasium a jövő 1886/7-dik iskolai évben 
százéves fennállásának jubileumát fogja ünnepelni. A közép
iskolai törvény követelményeinek teljesen megfelelve kívántuk 
átlépni a szentelt küszöböt, mely egy új korszak előcsarnokába 
vezet. Bírva egyházi legfelsőbb fórumaink ajánlatát, mint más 
szegény prot. gymnasiumok, kértük intézetünk számára az 
állami segélyt; de fájdalom, a nagyméltóságú vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. minister úr «a segélyalap korlátoltsága 
miatt» ez idő szerint kérelmünknek helyt nem adott, s így to-
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vább küzdve a szegénységgel, de a főbb hiányokon önmagunk 
erejéből segítve, lépünk a jövő iskolai évben intézetünk életé
nek új századába, visszatekintve a küzdelmes múltra, szebb 
reménynyel eltelve a jövőre nézve.

A múlt 1884/5. iskolai év végén Sárkány Imre kartársunk 
a rimaszombati egyesült főgymnasiumba választatván meg 
tanárnak, a következő nagy szünidőben eltávozott körünkből. 
Öt éven át volt intézetünk kitűnő s lelkiismeretes tanára, mint 
kiváló buzgalmú tanárt s jó kartárst egyaránt sajnáltuk. Iskolai 
bizottmányunk Sárkány Imre helyébe Valentinyi Jenő békés
csabai algymnasiumi tanárt hívta meg, ki szeptember óta mű
ködik intézetünkben.

A beiratások, javító és pótvizsgálatok szeptember 1—6-ig 
tartottak, a rendes tanítás pedig szeptember 7-én kezdődött s 
bezárólag junius 11-ig tartott; junius 11 -étöl 21-ig szigorlatok; 
21-én Petőü-ünnepély s 22-én zárvizsgálat. Beíratott a lefolyt 
iskolai évre 87 rendes, 2 előkészülő, 7 magán, összesen 96 tanuló.

Az iskolai törvények október 7-én olvastattak fel s magya
ráztattak meg az egész tanári kar és az iskolai bizottmány 
jelenlétében.

Tanulóink előmenetele és erkölcsi viselete, kisebb kihágá
soktól eltekintve, általában jónak mondható. Az ellenőrzést, 
helyi viszonyaink által nyújtott oly intézkedések alkalmazásá
val eszközöltük, melyek az ifjúság folytonos szemmeltartására 
irányultak, anélkül, hogy ezek a szabad mozgás és önálló jellem 
fejlődésének rovására történtek volna. Egy tanulót azonban 
épen azért, mert erkölcsi fogyatkozásai ifjúságunkra károsaknak 
bizonyúltak be, még az év elején, csupán intézetünkből, csen
desen eltávolítottunk.

Az egészségi állapot a lefolyt évben is kifogástalan volt, 
nehány jelentéktelen betegségen kívül súlyosabb eset egy sem 
fordúlt elő.

Intézetünk a lefolyt iskolai évben első ízben részesült a
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középiskolai törvényből folyó állami főfelügyelet gyakorlásában. 
Ugyanis a múlt 1884/5. iskolai évben dr. Say Mór tankerületi 
főigazgató halálával a látogatás elmaradt. A lefolyt iskolai 
évben április 9-én volt szerencsénk nagyságos dr. Hóman Ottó 
budapestvidéki tankerületi főigazgató urat körünkben tisztel
hetni. A főigazgató úr meghallgatta két-két órán át az egyes 
tanárok tanítását, megvizsgálta az intézet helyiségeit, alum- 
neumát, átnézte a tanulók írásbeli dolgozatait, végűi tanács
kozván az igazgató, majd a tanári karral, daczára a nagy köve
telményekkel szemben való általános szegénységünk híre beha
tásának, mint barátja az intézetnek távozott körünkből.

A tanulók szorgalmának és erkölcsi magaviseletének szem- 
meltartása, valamint a tanítás egyöntetű vezetése czéljából, 
havonként egyszer rendes, felmerült sürgős ügyek elintézése 
végett esetről-esetre ez év folytán többször rendkívüli tanári 
értekezletet tartottunk.

A tanításban egészben véve az állami tanterv szerint 
haladtunk. Tantestületünk ugyan még eddig a törvényszabta 
számot meg nem ütötte, igyekezett mégis, nehány órát leszá
mítva, a tantervnek eleget tenni. A jövő iskolai évre azonban 
iskolai bizottmányunk máris gondoskodott az 5-dik tanárról, 
kijelölvén ez állásra egy jeles fiatal embert, gymnasiumunk 
egykori kitűnő tanulóját.

A protestáns egyházias érzület fejlesztése czéljából az egy
házi ének, mint az előbbi években, rendes tantárgynak tekin
tetvén, hetenként két órában gyakoroltatott a protestáns ifjú
sággal s iigyeltetett arra, hogy nemcsak a protestáns ifjúság az 
isteni tiszteletet rendesen látogassa, hanem hogy a többi hit- 
felekezetbeliek is saját templomukba pontosan eljárjanak.

Iskolai berendezésünk, szer- és tanári könyvtárunk hiányai
nak pótlására már a lefolyt iskolai évben is történtek lényeges 
intézkedések. A harmadik osztály egészen új czélszerű padokkal 
lett ellátva, a negyedik osztály padjai pedig gyökeresen s czél- 
nak megfelelőbben alakíttattak át s mind a négy osztályban 
becsukható bádog tentatartók alkalmaztattak. Szertárunk mér
tani eszközökkel, tanári könyvtárunk pedig becses művekkel
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gyarapodott (lásd könyvtár és múzeum gyarapodása). Az is
kolai bizottmány évről-évre kiutalványozván a szükséges össze
get, néhány év múlva bírni fogja intézetünk mind azt, a mi 
egy algymnasmmnál a tanítás eredményének fokozására szük
séges.

Köszönetét szavazunk e helyen Makgócsy Gyula ev. tanító 
úrnak, kinek fáradozásai folytán kapta meg intézetünk a lefolyt 
évben az aszód-vidéki ev. tanítói kör könyvtárát.

Az ifjúság tavaszi mulatságát május 20-án tartottuk meg 
a kis-bagbi erdőben, szépszámú szülők és közönség részvéte
lével.

Minthogy a tanulók majálisa 20-án tartatott, mi két napi 
iskolai szünetet vett igénybe s a Petőfi-ürmepély, melyet május 
26-án szoktunk tartani, ismét megakasztotta volna a tanítás 
folyamát: a tanári kar elhatározta, hogy a Petőfi-ünnepélyt a 
közvizsgálat idejére helyezi át s az ezentúl mindig az iskolai év 
záró-ünnepélye lesz. Az erről szóló jelentés tehát csak a jövő 
iskolai értesítőben foglalhat helyet. Végül hálás szívvel említ
jük meg mindazok neveit, kik a lefolyt iskolai évben pénzbeli 
adományokkal segítették intézetünket.

1. Méltóságos báró Podmaniczky Géza úr által adományo
zott 5 drb 100 frtoa részvény után járó 1885. évi járulék ... 55 frt

2. Méltóságos báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő úr
adományozott a gymnasiumnak ...  .... . . .  . . .  . . .  . . .  ... 300 «

3. Méltóságos báró Podmaniczky Levente isk. bizottmányi
világi elnök úr az 1883/4 és 1884/5 évre szóló adománya ... 80 «

4. Kiskőrösi ev. egyház részéről . . .  ... ... . . .  ... 16 «
5. Pilisi ev. egyház részéről—. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... 10 «
6. Gzeglédi ev. egyház részéről . . .  ... . . .  . . .  ... 4 «
7. T. Brünauer M. aszódi nagykereskedő úr szokott adománya 15 «
8. Procopius Mayer Ilona ő Nagysága .... .... . . .  ... 10 «
9. T. Pazar Pál s. jegyző úr . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  5 «

10. A gymnasium részére rendezett tánczvigalom alkalmából:
Nt. Moravcsik Mihály lelkész i i r .... . . .  . . .  . . .  ... .... ... 5 «
T. Bencsik József ügyvéd úr tanszerekre... ... . . .  . . .  . . .  5 «
T. Kovácsy Mihály úr tanszerekre . . .  . . .  __ __ . . .  __ 5 «

Összesen... . . .  510 frt

Fogadják a szíves adakozók az intézet bálás köszönetét.
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n .  A GYMNASIUM ISKOLAI BIZOTTMÁNYA.

Elnökök: P odmaniczky L evente báró és Moravcsik M ihály 
ev. lelkész. Jegyző Veísz L ajos. Gondnok: P rém L ajos. Tagok: 
P odmaniczky G éza báró, D essew ffy  Ottó, P rocopius Z sigmond, 
Majoros M ih á ly , P araszkay J ános, D ózsa Árpád, H araszthy 
Mihály, F arkas J ános, M icsínay J ános ez évi igazgató tanár.

m .  TANÁRI TESTÜLET.

1. Csengey Gusztáv, oki. rendes tanár, a III. osztály főnöke, 
a «Petöfi-társaság» rendes működő tagja, az ifjúsági «Petőfi-köm 
vezetője. Tantárgyai: magyar nyelv II., III. és IV., történet III. és 
IV. osztályban, szabadkézi rajz és franczia nyelv.

2. Micsínay J ános, oki. rendes tanár, ez évi igazgató, a 
IV. osztály főnöke, a budapesti gyorsíró egylet választmányi 
tagja, a gyorsirászat oki. tanára. Tantárgyai: földrajz I., II., 
természettani földrajz III., német nyelv III., IV., számtan IV. 
és geometria I., IV. osztályban.

3. Sramkó Mihály, oki. rendes tanár, egyházi segédlelkész 
a II. osztály főnöke, az ásványtár őre. Tantárgyai: latin nyelv
11., III., IV., ásványtan a IV. osztályban.

4. Valentinyi J enő, oki. rendes tanár az I. osztály főnöke, 
a tanári könyvtár őre. Tantárgyai: latin nyelv I., magyar nyelv
1., számtan I., II., III. és geometria II. és III. osztályban.

5. Margócsy Gyula ev. tan ító , az egyházi ének vezetője.

6. Kerekes J ákó, róm. katb. lelkész a gymnasiumi róm. 
kath. tanulók vallástanára.

7. Schreiber J ózsef, kerületi rabbi, a gymnasiumi izraelita 
tanulók vallástanára.
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IV. ELŐADOTT TANTÁRGYAK.

a) Rendes tantárgyak.

Első osztály.

Vallástan, hetenként 2 óra. Uj-szövetségi bibliai történetek. 
Kézikönyv: Pálfy bibliai történetek. Tanár Csengey.

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Nyelvtan: a hangok, a 
mondatok, a mondatrészek, a mondatok nemei, a beszédrészek, 
az ige és ragozása; a névszó mint alany, tárgy, határozó, jelző 
és állítmány; a szóképzés, összetett szavak. Mindez az olvasó
könyv olvasmányain elemzés útján gyakorolva. Kéthetenként 
zárthelyi és otthoni írásbeli dolgozatok a nyelvtani tananyag 
köréből. Kézikönyvek: dr. Szinnyei József magyar nyelvtanának 
I. része és Lehr-Riedl magyar olvasókönyvének első kötete. 
Tanár Valentinyi.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Nyelvtan : A főnév, mellék
név, számnév, névmás, határozó, elöljárók és az ige cselekvő 
alkata. Mindez az olvasókönyv 28 Róma alapítását tárgyaló 
latin és 26 magyar caputon elemzés útján gyakorolva. írásbeli 
zárdolgozatok. Kézikönyv: Bartal-Malmosi latin alaktan és 
gyakorló könyve. Tanár Valentinyi.

Földrajz, hetenként 3 óra. Magyarország és a Földközi 
tenger medenczéjének ismertetése táblarajzok után tárgyalva, 
iskolai és otthoni térképrajzolásban gyakorolva, sajátkezű tábla
rajzok és fali térképek után feleltetve; a tárgyalt vidékek állat-, 
növény- és ásványországi főtermékeik egyenként való tárgyalása 
s végűi csoportosítása. Kézikönyv: Scholz Albert földrajza. 
Tanár Micsinay.

Számtan, hetenként 3 óra. A tizes számrendszer, római 
számítás. A 4 alapművelet egész számokkal, tizedes és közön
séges törtekkel. A métermértékek. Időszámolás. Az ár kiszámí
tása. Kézikönyv: Szuppan Vilmos számtana.

Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. Egyenes vonal, szög, 
háromszög, négyszög, sokszög, egybevágó és hasonló idomok,
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körvonal, ellypsis és területmérés. Kézikönyv: Császár geometriai 
alaktan. Tanár Micsinay.

Testgyakorlat, hetenként 2 óra az őszi és tavaszi hónapok 
alatt. Szabad- és rendgyakorlatok eszközökön és eszközökkel. 
Tanár Micsinay.

Szépírás, hetenként 1 óra. Tanár Csengey.
Egyházi ének a protestáns ifjúsággal, hetenként 2 óra. 

Vezető Margócsy Gyula.

Második osztály.

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

különösen az állapothatározók; összetett mondat. Olvasmányok 
a görög és magyar olvasmányból. Helyesírás; mondatalkotás 
gyakorlatilag: mondatok átváltoztatása, összevonása s össze
vont mondatok fölbontása szóval és írásban. Iskolai és házi 
dolgozatok. Kk.: Szörnyei kis nyelvtanának 2-ik része és Kár
mán olvasókönyve. Tanár Csengey.

Latin nyelv, hetenként 7 óra. Az első évi tananyag átis
métlése, fordítási gyakorlatok latinról magyarra s magyarból 
latinra, az igetan egész terjedelemben. Kk.: Lartal-Malmosi 
nyelvtan és olvasókönyv.

Földrajz, hetenként 4 óra. Európa, Ázsia, Afrika, Amerika 
és Ausztrália földrajza táblarajzok és fali térkének .»Mrime
gy alva, ugyanígy fe lelteive e, ttáiz o' I as. Kk.: Scholz Albert föld-
rajzának II. és III. része. Tanít, Micamay.

Számtan, hetenként 3 óra Számolási rövidítések. Rövidí
tett számtani míveletek. Egyszerű hármas szabály. Olasz prak
tika. A r á n y o k  és arányiatok. Száztóli számolás. Kk.: Lutter
közönséges számtana.

Rajzoló geometria, lieteffient 2 óra. A s.k es a terheli 
egyenes A  testszöglet. A gemetriai testek: koczka, hasábok, 
henger gúlák, kúp, soklapua és a gömb ismertetése. A testek



10

egybevágósága, symetriája, hasonlósága és mérése. A távlattan. 
Geometriai rajzok, díszítmények és testek készítése. Kézikönyv: 
Dr. Császár geometriai alaktana.

Testgyakorlat hetenként 2 óra, mint az első osztályban. 
Egyházi ének a protestáns ifjúsággal, hetenként 2 óra. 

Vezető Margócsy.

Harmadik osztály.

Vallástan, hetenként 2 óra. Keresztény hittan és erkölcs
tan. K k.: Székács katekizmusa. Tanár Csengey.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Rendszeres nyelvtan: 
hangtan, szótan és m ondattan; a hangsúlyos verselés. Olvas
mányok elemzése. Elbeszélések írásbeli földolgozása. Házi dol
gozatok, szavalás az önképzőkörben. Kk.: Szinnyei rendszeres 
magyar nyelvtana, Riedl olvasókönyve. Tanár Csengey.

L atin  nyelv, hetenként 6 óra. A rómaiak előkora s a római 
királyság fordítása és syntactical alapon való elemzése ; 20 
phaedrusi mese fordítva és emlékelve: példák magyarból latinra. 
A grammat. formák folytonos ébrentartása mellett syntaxisból 
az esetek használatának föformái; accus, és nőm. cum inf. part. 
conc. és abs. Kk.: Elischer Liviusa s Bartal syntaxisa.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A főnevek, melléknevek, 
igék, határozók egész terjedelemben. «Jason und die Argonauten» 
meg «Geschichten von Hercules» czímű olvasmányok szó- és 
tettek, resz'Artf-ußbmieztettek, az olvasmányok részint emlékel- 
dítási gyakorlatok magyarból nem eW .^A j^ dolgozatok, for- 
nyelvtana. Tanár Micsinay.

Történelem, hetenként 3 ón. Az osztrák-magyar monarchia
politikai földrajza és a magyar remzet történelme. Kk • Scholz 
Albert földrajza IV. r. és Batizfávy: Magyarország történelme2 
Tanár Csengey.

Természettani földrajz, heteiként 2 óra. Phisikai és mathe 
matkikai földrajz. Kk.: Scholz Aj>ert földrajza Hl. rész. Tanár 
Micsinay.
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Számtan, hetenként 3 óra. Egyszerű és összetett kamat
számolás ; összetett hármas szabály és lánczszabály. Határidő
számolás. Az arányos osztás. Elegyítési feladatok. Kk : Lutter 
közönséges számtanának II. része. Tanár Valentinyi.

Mértan, hetenként 2 óra. Sík területek másolása, három
szögek szerkesztése; merőlegesek és párhuzamosak szerkesztése; 
symmetria; távolságok és szögek osztása; távolságok aránya s 
aránylata; szögek szerkesztése; egyenes vonalú idomok szer
kesztése. Az idomok hasonlósága, területe, átalakítása és osztása. 
Kk.: Dr. Császár szerkesztő planimetriája. Tanár Valentinyi.

Test gyakorlat, hetenként 2 óra, mint az első osztályban.
Egyházi ének, a protestáns ifjúsággal. Vezető Margócsy.

Negyedik osztály.

Vallástan, hetenként 2 óra, mint a harmadik osztályban. 
Tanár Csengey.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Stilisztika. Verstan. Köl
temények prózai földolgozása. Arany «Toldi»-jának stilisztikai 
elemzése. Verstani elemzés szóval és írásban. Házi dolgozatok: 
leírás, elbeszélés, trópusok és figurák feljegyzése egyes költe
ményekből kiszedve: Kk.: Dengi stilisztikája és olvasókönyve. 
Szavalás az önképzőkörben. Tanár Csengey.

Latin, hetenként 6 óra. A római köztársaság kora fordítva 
s elemezve, Ovidiusból: Róma alapítása, Romulus és Remus, 
Gabii városának bevétele lefordítva s rajta a prosodia s metrika 
elemei begyakorolva. Kk.: mint a III. osztályban. Tanár Sramkó.

Német nyelv, hetenként 4 óra. Rendszeres nyelvtan : szó
tan, hangtan és mondattan. Az olvasókönyvből: Karls Kriegszug 
nach Spanien, Die heidnische Botschaft, Ganelons Botschaft 
olvasmányok szó és mondattani elemzése, az előforduló szavak 
etymologikus leszármaztatása. Költemények : Das Riesenspiel
zeug, Siegfrieds Schwert, König Karls Meerfahrt elemezve és 
könyvnélkül megtanulva. Két hetenként zár- és otthoni dolgo
zatok. Kk.: Simonyi német nyelvtana és olvasókönyve. Tanár 
Micsinay.
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Történelem, hetenként 3 óra. O-kor, a keleti népek rövid 
ismertetése után a görög és római történet a népvándorlásig. 
Kk.: Ribáry világtörténelme I. r. ó-kor. Tanár Csengéi.

Ásványtan, hetenként 3 óra. Chemiai előismeretek, az 
ásványok alaktani s physikai tulajdonságai, az egyszerű s össze
tett kőzetek leírása s felsorolása. Földünk időszakai. Kk.: 
Pokorni-Dékány természetrajza. Tanár Sramkó.

Számtan, hetenként 2 óra. Számmíveletek algebrai szá
mokkal, összeadás, kivonás, szorzás, osztás, törtek, legkisebb 
közös többes, legnagyobb közös osztó, legfontosabb szorzatok 
alakjai, elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel s erre vonat
kozó tárgyi feladatok. Otthoni, iskolai dolgozatok. Kk.: König 
algebrája. Tanár Micsinay.

Mértan, hetenként 2 óra. A kör, ellypsis, hyperbola, para
bola. Otthoni és iskolai rajzgyakorlatok. Kk.: Dr. Császár szer
kesztő planimetriája. Tanár Micsinay.

Testgyakorlat, hetenként 2 óra, mint az első osztályban.
Egyházi ének a protestáns ifjúsággal. Vezető Margócsy.

b) M elléktárgyak.

Gyorsírás, hetenként 2 óra. Levelező gyorsírásban Gabels- 
berger-Markovits rendszere szerint taníttattak a III. és IV. oszt. 
tanulók. Tanár Micsinay.

Szabadkézi rajz, hetenként 2 óra. Tanár Csengey.
Iranczia nyelv, hetenként 2 óra. Tanár Csengey.

V. KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM GYARAPODÁSA.

Tanári könyvtár. Vétel útján megszereztettek: Weiser 
Bilder-Atlas zur Weltgeschichte. Dr. Hunfalvy János egyete
mes földrajza; I. kötet: «Dél-Európa.» II. kötet: «A magyar 
birodalom földrajza.» Ballagi német-magyar és magyar-német 
szótár. Beöthy «A magyar nemzeti irodalom történeti ismerte
tése» I. és II. kötet. Friedrich Lubkers Reallexikon des classi-
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sehen Alterthums. Guhl und Körner «Das Leben der Griechen». 
T. Livii ab űrbe cond. ed. Weisenborn. Phsedri fab. Aesopiarum 
ed. Kovács. Cornelius Nepos ed. Vass. Horatii Fl. Carmina ed. 
Nauck Vergilius Aeneise ed. Veress. C. Sallusti Crispi ed. Holub. 
Lhomond-Holtzer Viri illustres. Mocnik számtan. Veress Magyar
latin szótár. Encyklopädie und Methodologie der philologischen 
Wissenschaften von August Bceckh.

Ajándékoztak a könyvtár részére :
Az aszódi ev. tanítói kör 70 kötet különféle müvet és a 

magyar pfedagogiai szemle 6 évi folyamát.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister 

úr részéről: «A közoktatás állapotáról szóló tizenegyedik jelen
tése» I., II. kötet, «Az országos tanítói nyugdíj- és gyámalap 
1884. évi állapotáról szóló jelentés» és «A reáliskolai tanítás 
terve».

A Franklin-társulattól: Hoffmann «Magyar nyelvtan közép
éé polgári iskolák számára» ; Varga Ottó «Magyarok törté
nelme»; Négyessy László «Magyar verstan»; Góbylmre «Magyar 
irálytan».

Lampel Róbert könyvkereskedésétől: Ihász Gábor «Magyar 
nyelvtan», sajtó alá rendezte Barbarics Róbert; Visontay János 
«A magyar állam és a Földközi tenger környékének földirata»; 
dr. Gyulay Béla «Ipariskolai olvasókönyv.»

Az «Ifjúsági könyvtár» részint vétel, részint ajándék útján 
a lefolyt iskolai évben 50 kötettel gyarapodott. E könyvtár 
részére előfizettetett a «Hasznos mulattató» és a «Magyar ifjú
ság» czímü ifjúsági lapokra.

Múzeumunk gyarapításához hozzájárultak:
T. Sajóhelyi Frigyes budapesti VHI. kér. főreáliskola tanára 

egy szépen rendezett pillangó- és bogár-gyűjteményt ajándé
kozott.

Dezsényi Jenő erdész - akadémikus úr 5 darab becses 
ásványt. Az aszódi tánczvígalom alkalmából t. Bencsik József 
és Kovácsy Mihály urak által adományozott 5—5, összesen 
10 forinton egy physikai szekrény s egy villanytelep vásárol
tatott.
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Tanszergyüjteményünk vétel útján 35 darab mértani esz
közökkel gyarapodott.

A szíves ajándékozók fogadják hálás köszönetünket.

VI. ALUMNEUM.

Az 1885/6. iskolai évben alumneumunkban valláskülönb
ség nélkül 22 tanuló nyert élelmeztetést, ebédet és vacsorát, 
a kik közül egy a második félévben kimaradt, míg ellenben egy 
deczemberben lépett be. Az évi díj 40 frt, félévenként előre 
fizetendő. Egy tanuló az évi díjnak csak Ví részét fizette.

Az alumneum ez évi bevétele következő vo lt:

1. Siopp licatiób ó l:
PeBt-Pilis-Solt-Kiskúnmegye ... ... ... ... ... 146 frt 84 kr.
Nógrádmegye ... ... ... ... ... ... ... ... 69 « 45 «
Bars-, Hont- és Zólyommegyék... ... ... ... ... 15 « 60 «
Békés-, Csanád-, Csongrád-, Bács- és Torontálmegyék 81 « — «

2. A  tanu lók  évi díjából ... _ ... ... .... ... 768 « — «
Összesen: 1080 írt 89 kr.

Terményekben küldtek szíves adományokat:
Méltóságos báró Podmaniczky Géza úr egy hízott sertést, 

nagytiszteletü Moravcsik Mihály úr 1 zsák burgonyát és szept. 
29-én megvendégelte az alumnistákat, tekintetes Baltigh Zsig- 
mond úr az alumnisták megvendégeltetóse czéljából küldött 
1 sonkát, 1 kenyeret, egy negyed akó bort, 1 véka babot, 
nagytiszteletű Dubovszky Nándor úr 1 zsák burgonyát, nagy
tiszteletű Vladár János úr 1 zsák burgonyát, tek. BrünauerMór 
úr 1 zsák burgonyát, tek. Horeczky Gusztáv úr 1 zsák burgonyát, 
tek. Kuzmányi György úr 17 itcze csicsert és 17 itcze lencsét, 
tek. özv. Cservenák Károlyné 16 itcze lencsét, tek. özv. Holkó 
Jánosné 1 zsák burgonyát, az ikladi egyház-tagoknál begyült 
50 itcze bab, 6 itcze lencse, 6 itcze csicser, az aszódi ev. egyház
tagok közül Nagy István 2 zsák burgonyát, Nagy Márton 1 zsák 
burgonyát, Göndör István 6 itcze babot, Boldis János 9 itcze 
babot, 8 itcze csicsert, 2 kosár burgonyát, Medveczky János és



Pál 8 itcze csicsert, 1 kosár burgonyát, Medveczky István 9 itcze 
babot, Babinyecz Márton 5 itcze lencsét, 1 kosár burgonyát, 
Medveczky Márton 1 kosár burgonyát.

VII. ÖSZTÖNDÍJAK.

1. A pestmegyei ev. esperesség által kezelt Csernyánszky- 
féle ösztöndíjra ez iskolai évben Jezsovics János, Kovács Lajos 
IV., Sipiczky János II. oszt. tanulók ajánltattak. Egy-egy ösz
töndíj összege 20 írt.

2. Az aszódi ev. algymnasium Petőfi ösztöndíjának azon 
része, mely felekezeti különbség nélkül alapíttatott zárdolgozati 
pályamű alapján osztatik ki a Petőfi-ünnepély alkalmával. Ez 
iskolai évben a Petőfi-ünnepély a zárvizsgálatot megelőző napon 
tartatván, a pályázati eredmény a jövő iskolai óv értesítőjében 
fog közöltetni. A Petőfi-ösztöndíj azon részét, melyet méltóságos 
báró Podmaniczky Géza és Levente urak kizárólag aszódi ev. 
földmíves fiúk számára alapítottak, Kvasz István IV. oszt. tanuló 
nyerte el.

3. Az aszódi ev. algymnasium Masznyik-féle ösztöndíjat 
Bartos Pál III. oszt. tanuló nyerte. Az összeg 12 frt.

4. Földváry Gábor-fóle ösztöndíjat Véber Pál 1. oszt. tanuló 
nyerte. Az összeg 8 frt.

5. Az aszódvidéki tanítói kör által alapított ösztöndíjat, 
melynek évi kamatait kizárólag cBak e körhöz tartozó tanítónak 
fia élvezheti, ez évben bár tehetségre gyenge, de rendkívüli 
szorgalma alapján Micsinay Pál I. oszt. tanuló nyerte el.

VIII. PETÖFI-ÖNKÉPZÖKÖR.

A Petőfi-önképzőkör, melynek czélja a szavalásban, önálló 
leírások és elbeszélések feldolgozásában való gyakorlás, ez 
iskolai évben Csengey Gusztáv vezetése alatt következőleg 
alakúit:
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A kör titkára volt Yalent Béla IV. oszt. tanuló, könyv
tárosai Kvasz István IV. és Gaál István III. oszt. tanulók, pénz
tárosai Kovács Lajos IV. és Léber Gyula III. oszt. tanulók.

A kör hetenként egyszer tartá gyűléseit Csengey Gusztáv 
tanár vezetése mellett. A tagsági díjakból bejött 16 írt 80 kr., 
ehhez járul még Gutfreund Henrik IV. és Hirschl Sándor 
III. oszt. tanulók részéről egyenként 50 krnyi ajándék a könyv
tár javára, összesen 1 írt; tagsági és büntetési díjakban hátra
lékban van 20 írt 50 kr. Kiadása volt a körnek könyvekre és 
ifjúsági lapokra 14 frt. A fennmaradt összegen a még beköttetlen 
könyvek fognak beköttetni.

IX. A TANULÓK NÉVSORA.

I. osztály.

(Osztályfő: V a len tin y i  Jenő.)

1. Baltigh Ödön, ág. hitv., Monor, Pestm.
2. Bécsy Rezső, ág. hí tv., Budapest.
3. Bigler Jakab, móz. v., Domony, Pestm.
4. Cziriák Frigyes, r. kath., Zagyva-Szántó, Hevesm.
5. Csizinszky Berta, r. katli., Palotás, Nógrádm.
6. Fleiszig Oszkár, móz. v., Aszód, Pestm.
7. Gazsi Lajos, r. kath., Iíóka, Pestm.
8. Grün Vilmos, móz. v., Aszód, Pestm.
9. Hahn Mór, móz. v., Kálló, Pestm.

10. Horeozky László, ág. hitv., Péteri, PeBtm.
11. Kohn Vilmos, móz. v., Csány, Hevesm
12. Kovácsy Aurái, r. kath., Aszód, Pestm.
13. Kim Zoltán, ref., Szirák, Nógrádm.
14. Kuzmányi Gyula, ág. hitv., Szirák, Nógrádm.
15. Krátky Sámuel, ág. hitv., Maglód, Pestm.
16. Lichtenstern Lajos, móz. v., Aszód, Pestm.
17. Lipovniezky István, r. kath., Gödöllő, Pestm.
18. Lőrinez Lajos, reform., Monor, Pestm.
19. Macher Árpád, r. kath., Sz. László, Pestm.
20. Matheides Sándor, r. kath., Aszód, Pestm.
21. Micsinay Pál, ág. hitv., Zsidó, Pestm.

ismétlő

ismétlő

ismétlő

kimaradt

ismétlő

előkészülő
ösztöndíjas
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22. Müller Ede, r. katli., Aszód, Pestm.
23. Neuspiel Izidor, móz. v., Erdő-Kiírt, Pestm.
24. Olajkár Sándor, r. kath., Tót-Györk, Pestm.
25 Pintér Lajos, móz. v., Jász-Ladány, Jász n. kánm. ismétlő 
2fö. Rechtzügel Bochumil, ág. hitv., Tót-Györk, Pestm.
27. Rozenberg Sámuel, móz. v., Sáp, Nógrádm. isviétlő
28. Saágliy Jenő, r. katli., Tököl, Pestm. ismétlő
29. Sárkány Ernő, ág. hitv., Pilis, Pestm.
30. Streiberger István, ág. hitv., Tót-Marokház, Nógrádm. ismétlő
31. Szimberger Zoltán, móz. v., Aszód, Pestm.
32. Túrák Sándor, ág. hitv., Kökényes, Nógrádm.
33. Varga Tivadar, r. kath., Aszód, Pestm.
34. Várkonyi József, r. katli., Isaszegh, Pestm.
35. Világhy Aladár, r. kath. Söregli, Pestm.
36. Világhy Kálmán, r. katli., Söregli, Pestm.
37. Világhy Mihály, r. kath., Söregli, Pestm.
38. Véber Pál, ág. hitv.. Rákos-Keresztár, Pestm.
39. Vladár Viktor, ág. hitv., Sámsonháza, Nógrádm.
40. Urbán Győző, ág. hitv., Aszód, Pestm.

Magán tanulók :

41. Kiss Gyula, ág. hitv., Tót-Györk, Pestm.
42. Kiss Endre, ág. hitv., Alberti, Pestm.
43. Micsinay Géza, ág. hitv., Ácsa, Pestm.
44. Falu József, r. kath., Zsámbék, Pestm.
45. Margócsy Aladár, ág. hitv., Duuaegyliáza, Pestm.

II. osztály.

(Osztályfő : Srcum hó M ih á ly .)

1. Blumen thal Armin, móz. v., Hatvan, Hevesm.
2. Brünauer Ignátz, móz. v., Aszód, Pestm.
3. Engländer Manó, móz. v., Aszód, Pestm.
4 Forscliner Zsigmond, móz. v., Aszód, Pestm. kimaradt
5. Gazsi Benő, r. kath., Kóka, Pestm.
6. Kohn Mór, móz. v., Aszód, Pestm.
7. Majzik Gyula, r. kath., Csány, Hevesm.
8. Petrovits László, ág. hitv., Balassa-Gyarmat, Nógrádm.
9. liákóczy Sándor, ág. hitv., Csány, Hevesm.

10. Schleisz Mihály, r. kath., Budapest.

kimaradt
előkészülő

ismétlő

ösztöndíjas
ismétlő
ismétlő
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11. Beiner Mór, móz. v., Tót-Györk, Pestm.
12. Schwarz Béla, móz. v., Bérezel, Nógrádm.
13. Sipiczky Pál, ág. kitv., Csik-Tarosa, Pestm.
14. Stoll Ernő, ág. hitv., Aszód, Pestm.

III. osztály.

(Osztályfő: Csengey Gusztáv.)

1. Baltigli Zsigmond, ág. hitv., Monor, Pestm.
2. Bartos Pál, ág. hitv., Dengeleg, Nógrádm.
3. Buchwalder Mór, móz. v., Valkó, Pestm.
4. Fein Oszkár, móz. v., Erdő-Taresa, Nógrádm.
5. Fein Tibor, móz. v., Erdő-Tarcsa, Nógrádm.
6. Gaál István, r. kath., T.-Szt.-Márton, Pestm.
7. Gaál Sándor, r. kath., T.-Szt.-Márton, Pestm.
8. Gellmann Ödön, móz. v., Domony, Pestm.
9. Hirsehl Sándor, móz v., Dány, Pestm.

10. Horváth Mihály, ág. hitv., Aszód, Pestm.
11. Konyári Pál, ág. hitv., Domony, Pestm.
12. Petes Endre, ref., Gsány, Hevesm.
13. Poós Pál, r. kath., Aszód, Pestm.
14. Prónay László, ág. hitv., Berozel, Nógrádm.
15. Razgha Ernő, ág. hitv., Erdő-Tarcsa, Nógrádm.
16. SchoBsberger Gyula, Ujverbász, Bácsin.
17. Léber Gyula, r. kath., Aszód, Pestm.
18. Wohl Ignácz, móz. v., Aszód, Pestm.

IV. osztály.

(Osztályfő: M icsincty János.)

1. Deutsch Gyula, móz. v., Aszód, Pestm.
2. Diamant Adolf, móz. v., Kartal, Pestm.
3. Dubovszky János, ág. hitv., Rákos-Keresztur, Pestm.
4. Fridrik Albert, r. kath., Czinkota, Pestm.
5. Gutfreund Henrik, móz. v., Bágyon, Nógrádm.
6. Jezsovics János, ág. hitv., Czinkota, Pestm.
7. Kovács Lajos, ág. hitv., Monor, Pestm.
8. Körmöczky Endre, ág. hitv., Aszód, Pestm.

ösztöndíjas

ösztöndíjas

ösztöndíjas
ösztöndíjas



19

9. Kún László, ref., Szirák, Nógrádm.
!0. Kvasz István, ág. hitv., Aszód, Pestni.
11. Müller Lajos, r. kath., Aszód, Pestm.
1 “1. Schäfer Arthur, móz. v., Aszód, Pestm.
13. Stúr Pál, ág. hitv., Pribel, Hontm.
II. Tordy Győző, r. kath., Vörösvár, Pestm.
15. Valent Béla, ág. hitv., Domony, Pestm.
10. Valles Sándor, ág. hitv., Csik-Tarcsa, Pestm.
17. Engländer Salamon, móz. v., Aszód, Pestm.

ösztöndíjas

ismétlő
kizáratott

Magántanulók :

18. Fáy Loránd, reform., Versegh, Pestm.
19. Királymezey Dezső, r. kath., Püspök-Hatvan, Pestm.
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FIGYELMEZTETÉS A JÖVŐ ISKOLAI ÉVRE.

1. A jövő tanév szept. l 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 tartoznak 
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 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. A javító vizsgálatra utasítottak, kik intézetünkben jártak, 
a muzeum javára tantárgyanként 2 irtot, más intézetből vizsgá
zás végett átjövök 5 irtot tartoznak fizetni.

0. 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 fizetésűk 
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, tanártes
tületi 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.
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9. A mely tanuló, egyéb gyenge osztályzatai mellett, két 
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az javíthat a feleke
zeti főhatóság engedélyével, ki kettőnél többől bukott, az nem 
javíthat, hanem az osztályt ismételni tartozik.

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 engedélyt 
adhat az igazgató-tanár előleges jelentkezés után más időben 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 alkalmá
val bejelenteni, hogy az igazgatóságnak a tanuló elhelyezéséről 
előleges tudomása legyen. Különösen ajánltatik e pont figye
lembevétele oly szülőknek, kik mint ösmeretlenek jővén ide, 
kellő tájékozottsággal nem bírnak.










