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I. PETOFIEK ÁSZODON.

Egy tojás-alakú völgy legmélyén egy pár házzal kezdődik 
Aszód mezővárosa. De a vendéglőtől már elszaladt a többi 
épület s odább a domboldalon nyújtózkodik el, olykor-olykor 
felkapaszkodva a tetőre is. Onnan kacsingatnak a díszesebb 
házak arra a csodálatos katlanra, a melyet Galga-völgynek hív
nak. Az igaz, hogy messze nem láthatnak, legfölebb az isaszegi 
dombokig, a melyek az óriási katlan jobb peremét alkotják. 
Ezek mögül bukkan elő napjában vagy tizenhatszor a vonat s 
kedélyesen végig pipál a völgyön dübörgő zakatolással.

Mindezt talán nem is kellene ide leírni, ha 1770 körül 
Podmaniczky Sándor báró idejében Yág-Ujhelyről, Nyitra- 
megyéből, János testvérével Aszódra nem kerül a 27 éves 
Petrovics Tamás mészároslegény, legnagyobb lyrikusunknak, a 
halhatatlan Petőfi Sándornak a nagyapja.

Aszód abban az időben valóságos kolónia volt. A Podma- 
niczky-család minden áron emelni akarta ősi fészkét s buzdítá
saikra Bars, Hont és Nyitra megyékből sokan itt próbálták 
megalapítani szerencséjüket.

A Petrovics-családdal rokonságban álló Salkovics-familia 
is ide került Bakabányáról. Salkovics György szabó 1753-ban itt 
vette nőül Linczeni Zsuzsánnát. Ennek nővérét, a bakabányai 
Salkovics Dániel leányát, Zsuzsannát is aszódi ember vette 
nőül: Muner János varga. Lakott még itt abban az időben két 
más Salkovics i s : Péter meg István. A Sükovics-familia elága
zott Veszprémmegyébe is, a mit onnan tudunk, hogy midőn Sal
kovics Mária, egy árva leány 1790-ben nőül ment Yiczey Pál 
aszódi szürszabóhoz, a veszpréminegyei Vidos községből is fel
jöttek a Salkovicsok a menyegzőre.
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A későbbi Salkovics-ivadék nagy kedvvel adta magát a 
jövedelmező mészárosmesterségre. Aszódról került le Mező- 
berénybe Salkovics Pál odavaló mészáros, a ki azonban 1802 
januárban aszódi leánynak esküdött örök hűséget, nőül vevén 
Szakács Karolinát.

A Salkovics-családra vonatkozó adatokat azért hozom fel, 
mert 1773. január 21-én a 30 éves Petrovics Tamás Aszódon 
esküdött örök hűséget, a 22 éves Salkovics Zsuzsánnának, nagy 
költőnknek tehát Salkovics-leány a nagyanyja.

A Salkovics név különben Petőfi eletében nem egyszer 
fordúl elő. 1838-ban Petőfi Sándor, mint tudjuk, Selmeczről 
rossz bizonyítványnyal Pesten termett, a hol statisztának állott 
be a nemzeti színházhoz. Innen vitte be magával egy Salkovics 
nevű mészáros Fehérvárra, onnan aztán a Kemenesalján, 
Ostfiasszonyfán lakó rokonukhoz. Salkovics Péter mérnökhöz 
küldte, abban a reménységben, hogy a mérnök gondoskodni 
fog Sándor neveltetéséről. A terv füstbe ment.

Petőfi nagyatyját, Petrovics Tamást, tudós és nagytiszteletti 
Hajnóczy Sámuel adta össze Salkovics Zsuzsánnával. E puritán 
szigorú erkölcsű papnak volt a fia Hajnóczy József kamarai 
titkár, a Martinovics-féle összeesküvés legrokonszenvesebb 
áldozata.

Ez évtől kezdve nyoma vész Petrovics Tamásnak, ügy 
látszik, mint házas ember valahol más vidéken kezdett széket 
bérelni. A régi okiratok Aszódon 1786-ban említik újra, mint 
aszódi lakost. Ez évjul. 11-én született legidősebb fia : Mihály. 
Bizonyos, hogy akkor már az aszódi mészárszéket bérelte, s 
meglehetős tekintélynek örvendett, talán vagyonos ember is 
volt már. Fiának, Mihálynak keresztszülei tekintélyes aszódi 
iparosok.

Ott van köztük pl. Szlezák András, a kiről föl van jegyezve 
régi írásokban: igen derék férfiú (vir meritissimus) s húsz évig 
volt érdemes kurátora az egyháznak. Neje: Linczeni Eva, a 
keresztanya szintén jó családból való s a Salkovicsok révén 
rokon az öreg Petrovicscsal. Egy Linczeni József, a ki 1804-ben 
halt meg, 18 évig igen buzgó tanítója volt az aszódi egyháznak.



A többi komák: Vas Adám, mint a báró felülmúlhatatlan 
szakácsa örvendett nagy tiszteletnek, Menyes István csizmadia 
Hevesből került Aszódra s vagyonos ember volt. Mindebből 
nyilvánvaló, bogy Petrovics Tamás érdemes ember volt s érde
mes emberekkel állt jó viszonyban.

Sajátságos véletlen, bogy legidősebb fia születésének éve 
összeesik az aszódi gymnázium megalapításának esztendejével. 
(Az idén lesz a 100 éves jubileum.) Az aszódi deák-iskola első 
tanárának, Kádassy Józsefnek, szintén kedves embere volt az 
öreg Petrovics.

1789-ben Kartalon találjuk Petrovics Tamást. Az odavaló 
széket bérelte. Kartal egy hajtás Aszódhoz s filiája az aszódi 
anyaegyháznak. Itt született 1789-ben márczius 8-án leánya, 
Erzsébet. Az öreg Petrovics újra Mihály fia keresztszüleit hívta 
meg leánya keresztszüleinek. Minthogy időközben Menyes Ist
ván megfeleségesedett, neje is szerepel, mint keresztanya.

Kartalon született nagy költőnk élesapja: István 1791. 
aug. 15-én. Keresztszülők ugyanazok, a kiket már említettünk, 
azzal a különbséggel, hogy az időközben elhunyt Menyes István 
helyett csak a felesége vehetett részt a családi örömben. Kereszt
anyja meg azonfelül Istvánnak Yas Ádám szakács neje, Zle- 
bovszky Mária.

Ez időben Aszódon még két Salkovics Zsuzsánna élt. 
Muner János varga és Kmet György csizmadia (cothurnarius) 
felesége, Salkovics György szabó leánya. Petrovics Tamás komái 
közül többen komái voltak Kmetnek és Munernek is. Kmet 
különösen joviális ember lehetett. Fél Aszódnak komája, fél 
Aszódnak meg menyegzői tanúja volt.

Hogy Petőfinek nagyanyja a másik két Salkovics Zsuzsán- 
nával rokonságban állott, az bizonyos; de milyen volt ez a 
rokonság, azt adatok hiányában közelebbről meghatározni nem 
lehet. Petrovicsék Salkovics Zsuzsánna révén a Linczeni-család- 
dal is rokonságba jöttek. A Salkovics és a Linczeni-család, mint 
az írásokból kitűnik, igen szívesen házasodott össze.

Legifjabb fia volt Petrovics Tamásnak : János, a ki 1794-ik 
óv szeptember 25-én született, Valkón. Ez időben az öreg
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Petrovics a valkói széket árendálta. Keresztszülők: az állandó 
komák.

Petrovics Tamásnak több gyermeke volt. Két leányáról van 
még tudomásunk, a kik 1773—86 közt születtek, a mikor atyjuk 
Aszódról elköltözött. Hol és mikor születtek? arról az aszódi 
régi írásokban nem találunk felvilágosítást. De azt tudjuk, hogy 
mind a két leányát Valkóról adta férjhez. Anuát 1796 május 
2-án Hudecz Mihály aszódi szabó vette feleségül, Zsuzsánnát 
pedig 1801 január 11-én a nagykátai Miklián György.

Mind a két esküvő Aszódon történt. Zsuzsánna itt is halt 
meg 1830 okt. 12-én mint Csepely András felesége.

Ezután megint nyoma vész a Petrovics-familiának. Bizo
nyosra lehet venni, hogy 1802 körül Petrovics Tamás elköltö
zött Aszód vidékéről. Mint afféle régi mészáros ember helyről- 
helyre költözött, a mint jobb bérlet mutatkozott valahol. Tud
juk, költőnk édes apja is 2—3 évnél tovább nem maradt egy 
helyen.

De hogy a család kegyelettel viseltetett Aszód iránt, az 
mindjárt abból is kitűnik, hogy nagy költőnk édes apja, István, 
Aszódról vitt feleséget Szabadszállásra.

Az öreg Petrovics Tamás még ekkor élt, s úgy látszik, 
fiával közösen árendálta a szabadszállási 6zéket. De már nagyon 
megvénhedett, 85 év nyomta a vállát. 1802-től fia menyegzőjéig 
merre járt, honnan került Szabadszállásra? erről természetesen 
az aszódi régi iratok nem szólhatnak. így nem tudunk semmit 
Erzsébet, Mihály és János gyermekeiről, arról azonban a szíves 
olvasó meggyőződött már eddig is, hogy az aszódi gymnázium 
és a lelkészi hivatal levéltárában való kutatás nem volt hiába
való. Megtudtuk immár, hogy a Petrovics-család Nyitramégyé- 
ből, Vág-Ujhelyről került Aszódra s innen ágazott el az Alföldre. 
Minden szó mellett, a mit leírok, tanúskodnak a gymnázium és 
a lelkészi hivatal egykorú hivatalos okiratai.

Petőfi édes apja 1818-ban szeptember 15-én (sküdött 
meg Aszódon Hruz János és Zsuzsánna hajadon leányával, 
Máriával.

Magáról a Hruz-családról keveset tudtam kinyomozni. Az.
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bizonyos, bogy Turóczmegyéből szakadtak ide. 1802 körül 
Hruz György tanítója volt az aszódi evangélikus egyháznak. 
1781-ben vette nőül nemes Koncsek Judithot, s bizalmas 
viszonyban élt a Salkovics-családdal és az öreg Petrovicscsal is. 
Majdnem bizonyos, hogy ennek révén került Aszódra Hruz 
János, Petőfi anyai nagyapja. Petrovics István esketési tanúi vol
tak Schön József és nej e, Mária (tekintélyes polgári család) és nemes 
Yostjár György, nejével, SzantaJudittal. Vostjár az öreg Petrovics 
vejének, Hudecz Mihály szabónak is állandó komája volt.

íme a kör, a melyben a Petrovics-család Aszódon forgott. 
Szándékosan időztem e körnél, mert hiszen magyar emberre 
nézve nem lehet az érdektelen, milyen körülmények közt élt a 
legnagyobb magyar lyrikus apja és nagyapja.

..........Megilletődéssel jártam be a kis város zig-zugos
utczáit, a melyek Petőfi legboldogabb utolsó gyermek-éveinek 
tanúi valának. Ott a vasúti állomás mellett, azon a kopár dom
bon, a hol az ő idejében a kis erdő volt, szedte ő a szarka
fészket, a zöld kastély kertjének diófái hányszor csábították el, 
a templom körül hányszor laptázott boldog kedvteléssel, a 
városon kívül, Koren tanára szőlőjében hogy szedte a hamvas 
szőlőgerezdet, s hordta a puttont a szüreten, nagy kevélyen, 
mikor már nagyobbacska volt. A városka főutczáján még most 
is megvan az a régi modorú, sárgára meszelt, ó divatú Neuman- 
féle ház, a hol a 14 éves fiú lelkesedéssel olvasta Horatius verT 
seit, s szavalta Cicero körmoudatait.

Igen, Aszódot egy nagy költő gyermek-korának számos 
emléke aranyozza meg!

A kis Sándort édes apja az 1835-ik év őszén a piaristák 
pesti gymnáziumából hozta Aszódra. Mikor az akkori profesz- 
szornak, Koren Istvánnak bemutatta fiát, azt mondá nek i: «En 
is aszódi vagyok, örömmel hozom fiamat szülővárosom isko
lájába.»

Petrovics Koren tanár későbbi apósánál, Neuman Frigyes
nél, a ki a főutczán a mostani 133-ik számú ház tulajdonosa volt, 
vett fiának kosztott és szállást. Sándor itt együtt lakott Sárkány 
Sámuellel, a mostani pilisi pappal és Neuman Károlylyal.
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Az aszódi latin iskola a mostaninak helyén, a város egyik 
legkiemelkedőbb pontján állott akkor is. Egy bosszú nádfödeles 
alház volt ez, két tanteremmel. A nagyobbikban tanultak dona- 
tisták (előkészítő osztály), első- és másodéves grammatisták 
(I—II. osztály) és az I. éves sintaxisták (III. osztály) ; a kisebb 
tanteremben a II. éves sintaxisták (IV-ik osztály) ültek.

A helyiség másik része a tanár lakásáéi szolgált. Petőfi 
két évig üldögélt az osztály jobb oldalán levő első ablak alatt 
egy X lábú hosszú fenyő-asztal szélén, jó messze a tanár 
kathedrájától, a mely az osztály túlsó végén volt. A kathedra, 
egy meglepő magas faalkotmány, most is megvan a hévízgyörki 
kis iskolában. Sándornak egyik első dolga volt bicskával meg
örökíteni rajta a nevét. E katbedrából nyulkált ki a professzor 
úr bosszú nádpálczájával a bóbiskoló diákok háta felé.

Különben Koren tanár vezetése alatt szépen virágzott az 
aszódi iskola. Rendkívül tevékeny és ügyes tanár volt. Öt osz
tályt vezetett s mégis nagy eredményt tudott felmutatni. Az 
aszódi iskola rövid időn szép hírre tett szert.

Koren, miután nem foglalkozhatott tüzetesen minden osz- 
tálylyal, önmunkásságra sarkalta tanítványait. A gyöngébb 
diákok a jobbak felügyelete alatt tanúlgattak.

Petőfi jeles tanulója volt az intézetnek. Az első évben, 
mint II. éves sintaxistának volt még aránylag a leggyöngébb 
osztályzata, csak a földrajzból és világtörténelemből kapott 
kitűnőt, a latin nyelvből, vallásból, természetrajzból, magyar 
nyelvből, számtanból jeles osztályzata volt. Az 1836/37-ik tan
évben mint első éves sintaxistának a magyar nyelvből, számtan
ból, természetrajzból, földrajzból, latinból és vallásból, világtörté
nelemből tehát minden tantárgyból már a legjobb osztályzatot, a 
kitűnőt érdemelte ki. Azonfelül bámulatosan szép írása volt a 
14 éves gyereknek. Mintha csak rajzolta volna. Határozott gyö
nyörű vonások! Szépírási füzeteit kevélységgel mutogatták az 
aszódi iskola vendégeinek. Most ez irkák az iskola szívességéből 
a Petőfi társaság kedves ereklyéi. Korentől Sándor zongorázni 
is tanult. Rajzolni pedig csak egyedül ő tudott tanulótársai 
között.
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Jellemző adat a fiú önérzetére, hogy I. éves sintaxista 
korában, midőn atyja testvérét, Istvánt is az aszódi iskolába 
küldte fel donatistának, Sándor mint öregebb testvér elvitte 
Korenhoz bemutatni. «Tanár úr — mondá Sándor — meggyő
ződtem, hogy itt engem nagyon jól tanítanak, azért elhoztam 
öcsémet is. Aján'om pártfogásába !»

A tizenegyéves István is jó tanuló volt. A latinból az első 
évben még csak jót kapott, de többi kalkulusa jeles és kitűnő. 
A következő esztendőkben azonban mindig kitűnő bizonyítvány
nyal ment haza.

1837— 38 ban II. éves sintaxista lett Sándor.
Ekkor már fellegek gyülekeztek a láthatáron. A tanulásban 

nem esett ugyan hiba, mert Sándor sem ismert rosszabb kal
kulust a kitűnőnél, de veszedelembe sodorta pezsdülni kezdő 
vére s a szigorúság, a melylyel jobb útra akarták téríteni, csak 
a daczot nevelte benne, s ez a daczosság lett később jellemének 
fő vonása. Midőn apja kézzel foghatólag kezdett neki tanácsol- 
gatni egyetmást, a fiú csak keserűséggel tudott rá gondolni, s 
útjaik mindinkább elváltak.

Öcscse, Petőfi István visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy 
Sándor csöndes, mélázó gyermek volt. Szülei nem egyszer 
pirongatták, mert rokonaik látogatása alkalmával szívesen elhú
zódott a társaságtól, hogy könyvei között keressen szórakozást. 
Okkal-móddal tehát akkor is el lehetett volna vele bánni, mikor 
ifjúkori ábrándjait akarta megvalósítani Aszódon, de atyja oly 
módokhoz nyúlt, a melyek fia önérzetét mélyen sértették s 
daczból épen csak azért is ment a maga útján . . .

1838- ban színészek vetődtek Aszódra. Sándor megnézte 
előadásukat s rajongni kezdett értök. Különösen egy Borosa 
nevű énekesnő ragadta el. Égy álmatlan éjszaka után korán 
reggel beállított tanárához, s nagy határozottsággal kijelentette : 
«kérem a bizonyítványomat, mert én megyek színésznek !»

A borotvált képű gömbölyű professzor csudálkozva nézett 
végig tanítványán.

— Hm, hm, — mondá neki kissé tótos kiejtésével, — 
mindjárt fiam, mindjárt megkapod, csak várj egy keveset.
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Higgadtan végezte be öltözködését, aztán épen oly higgadt
sággal előkereste históriai nevezetességű nádpálczáját és úgy 
elverte Sándort, mint a liétfenekü dobot.

Koren a veszedelmes hírt megírta Sándor apjának, a ki 
egy perczig sem habozott fia megmentésére Szabadszállásról 
Aszódra sietni.

Pár nap múlva Sándor kilép szállása kapúján az utczára és 
lábai a földbe gyökereznek. Sóbálványként meredt apjára, a ki 
egy hatalmas csáti bottal állt előtte.

Petrovics István megragadta legöregebb sarjadékát s úgy 
ellátta tanácscsal, hogy ezek nyomai hetek múlva is meglát
szottak rajta, közbe-közbe ilyeneket mondván: «Hát kell-e 
Borcsa? Kellenek-e a komédiások?» E klasszikus jelenet a 
főutczán, a már említett Neuman-féle ház előtt játszódott le.

Petőfi különben is sokszor kapott verést gyerek-korában. 
Hetykeségből mindenre vállalkozott, a mire tanulótársai biztat
ták, ennek rendesen nemulass lett a vége, csakhogy míg a 
többiek ép bőrrel idejekorán elmenekülve a markukba nevettek, 
a futni szégyenlő Sándor itta meg minden csínynek a levét. 
A templom mellett levő kis kertben különféle gyümölcsök 
kandikáltak csábítóan a múzsaseregre. Több nebuló, köztük 
Esztergályi Mihály sehogy sem akarták elhinni, hogy Sándor
nak lesz annyi mersze, hogy hoz a gyümölcsből. Sándornak se 
kellett több, rögtön átmászott a kerítésen, míg Esztergályi Miska 
kívülről maradt, hogy híradással legyen, ha valaki közeled
nék. Midőn Sándor javában gazdálkodnék a gyümölcsben, a 
kerítésen kívül felhangzik a vészkiáltás: «jön a csősz!» Eszter
gályi öcsénk leszalad a Zöld kastélyhoz, s onnan kedvtelve nézi, 
hogy akad fel Sándor porczellán-nadrágjánál fogva a kerítésen 
s. vergődik mint egy cserebogár . . .  A vége elképzelhető !

Máskor meg azt állította a nebuló-sereg, hogy Sándor nem 
merészkedik gesztenyézni a «Zöld kastély» kertjében. Ez is 
fényesen meg lett czáfolva. Sándor igen is gesztenyézett ottan, 
csak az volt a hiba, hogy egy lovász-gyereket épen akkor arra 
hozott a szélvész. A hű társak még idejekorán megugrottak, de 
Sándornak nyomában volt a báró lovásza. A fiú szaladt a
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templom háta mögé, s mikor látta, hogy ijesztően fogy kettejük 
közt a térség: végső szorultságában egy ott legelésző libasereg 
közepén guggolt le. A lovász azonban áttört a liba-váron s a 
sapkát követelte vagy pedig, — így szólt a kapituláczió másik 
alternatívája, — mondassák el, kik voltak kísérői a kirándulás
ban. Petőfi méltatlankodva nyújtja oda sapkáját. . .  A vége 
Koren tanárnál — íitlegek. Szívbeli bánatát Sándor Neumann 
Károlylyal, házi gazdájának fiával osztotta meg, a ki szintén 
sokat szenvedett vala szíve miatt. Barátjának segített szerelmes 
leveleket írni, a melyeket a kapún át dobálnak be a szép Droz- 
dik Terikének. A szerelmes levelek a két trubadúr mély fájdal
mára a sertés-vályúba hullanak . . .  A bánat másnap hangos 
sírásrrívássá növekedik. Mert a vége — megint a tanár úrnál!

Petőfi azonban most már a levelekről a szerelmi lyra húr
jaiba csap át, s elénekli Cancrinyi Emilia bájait, a ki első diák
szerelmének tárgya. Még később, 3 év múlva is, így zeng a 
Galga partihoz :

Üdvözöllek messze bércztetőkről,
Szent helyek!
Hol a Galga lassú andalgással
Hempelyeg.
Lángszerelem szép viszonozója,
Barna lány,
Emlékezve kftldsz-e még sóhajt a 

, Szív után,
Melyet annyi kéjnek bölcsejében
Bingatál,
Melynek első éneket lantjára
Te csalál ?

. Ez apró bajokat kiheverte, de apjával való egyenetlenke
dése, a melynek szálai már Aszódon szövődtek, a selmeczi 
katasztrófára vezetett.

Apjával szakított egyidőre. Ennek később is ott van a 
nyoma költeményeiben, csakhogy neheztelése már akkor hu
morrá olvadt.

Sándor aszódi diák-pályája különben fényesen végződött. 
Az a három év, a melyet itt töltött, nem volt elvesztegetve.
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Latin-, vallás-, földrajz- és természetrajzból, világtörténelemből, 
tehát az összes tantárgyakból kitűnőt kapott. Összesen kilencz 
órát mulasztott mig öcscsének, Istvánnak mindössze egy órai 
mulasztása van följegyezve.

Iskolai előhaladásával lépést tartott önmívelődése is. Olvas
mányaiból látszik, mily tudomány-szomjas lelke volt már a 
15 éves gyereknek.

A régi iskolai anyakónyvben be vannak jegyezve a diákok 
közül, ki milyen könyvet vett ki a könyvtárból. A másodéves 
grammatista egy német Briefstellerrel vesződik, s lelkesedve 
olvassa a «Magyar Plutarkhust». A következő évben túlnyomó- 
lag történelmi könyveket vesz ki. Ez bizonyítja vonzódását a 
történelem iránt. Olvassa Amerika fölfedezését, a közönséges 
históriát, Columbust. A német nyelv gyakorlása sem maradt el. 
Campe, az akkor oly híres ifjúsági író müveit ismételve veszi ki.

Az 1837/38-ik tanévről szóló anyakönyv drága ereklyéje az 
aszódi gymnáziumnak. Petőfi ekkor könyvtárnok volt, s bele
jegyezte az anyakönyvbe, mit vesznek ki társai a könyvtárból 
olvasás végett. Itt láthatók azok az ő határozott szép vonásai! 
A másodéves sintaxista magasra törő lelke sugárzik e könyv- 
czímekben, kiviszi s magánál tartja sokáig, tehát nem fitogtatás- 
ból, — Cicero beszédeit. Február 20-án kiveszi Horatiust, a 
római lyra fejedelmét, nála van márczius 20-ikáig, ekkor újra 
kiveszi s nála van az év végéig!.. Tudjuk életrajzából, hogy 
Horatius nagy részét könyv nélkül tudta.

Az aszódi iskolában vetette meg műveltségének s későbbi 
nagyságának alapját. A nagy költő dicsőségének fénye az aszódi 
gymnáziumra verődik vissza.

Gyöngyösi/ László.

II. AZ 1886 7-KI TANÉVRŐL.

A lefolyt évvel életkorának 100-ik évét tölti be az alma 
mater. Sok szép idő, de sok vihar is vonult el ezalatt feje felett. 
Volt idő, pedig nem épen régen, midőn a vészharang megkon-
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dúlt felette; de a mai iskolabizottság Nt. elnöke a tudomány, 
műveltség és szabadság előmozdítása — meg a tótajkúak meg- 
magyarosítása czéljából határt nem ismerő ügybuzgósággal és 
szeretettel mind addig fáradozott, míg ki nem vitte, hogy hely
beli egyházunk legnagyobb rangú férfiai lelkesedjenek saját 
kegyeletjök, saját alapítványaik melegénél.

Az 1883-ik évi XXX. t.-cz. azonban sokat kíván a közép
iskoláktól.

Mi ettől sem rettegünk.
Az a kis, de lelkes csoport, mely egyik kezében erős hit

es vallásbuzgalom, másikban munkásság s áldozatkészség paj
zsát tartja, védelmezni fogja az elhagyott árva anyát. Itt vannak 
a lelkes tanerők, kik az ügyszeretet egész melegével hirdetik a 
tudomány igéit, terjesztik a szabad tudomány áldásait; itt van
nak esperességünknek a feláldozó munkásságban, a hitbuzgó- 
ságban kifáradhatatlan egyházi munkásai; itt vannak helybeli 
egyházunk világi nagyjai: mind, mind ezek oly tényezők, a 
kikre bizton alapítjuk számításainkat.

A századéves jubileumot ez isk. év keretén belől meg is 
tartottuk volna, ha a nyomasztó viszonyok: a sanyarú múlt év 
vissza nem tartott volna minket; az 1887/8. isk. évben azonban 
okvetlenül megtartjuk.

Ennyit általánosságban, de lássuk az 1886/7. tanévet rész
letenként.

A tanulók szabályszerű beiratása, a javító és pótló vizs
gák szept. első napjától szeptember 5-ig megejtetvén, a rendes 
tanítás szeptember 6-án vette kezdetét; szeptember 15-én pedig 
a Nt. iskolabizottság jelenlétében az igazgató felolvasta s meg
magyarázta az iskolai törvényeket.

A múlt szünidők alatt Csengey GuszTÁv-ot, ki intézetünk 
nél 18 éven át köztiszteletben és szeretetben kartársunk volt, 
az eperjesi collegium a theologiai tanszékre, Micsinay Jánost, 
ki ugyanitt ernyedetlen ügybuzgósággal és szakértelemmel 
végezte 14 éven át most tanári, majd igazgatói tisztét, a sel- 
meczi ev. lyc. elválasztván, helyükbe az iskolabizottság Haitsch 
Samu és Petry Gyula oki. tanárokat választotta meg. Ha az
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iskolabizottság igazán sajnálattal értesült a tanár urak elválasz
tásáról, úgy veszteségét kárpótolta azon szerencsés választásá
ban, melyet az imént említett tanár urak személyében tett. 
Hogy pétiig az 1883-ik évi XXX. t. ez. követeléseit ek is még
felelhessünk, az iskolabizottság még egy harmadik tanszékre 
is pályázatot nyitott, melyet Gyöngyösy László végzett tanár
jelölt elfoglalt.

A tanítás ez évben is a szokott szünnapok kivételével min
den megszakítás nélkül junius 23-ig tartott. A tanárikar minden 
hónapban összeült, a mikor is bírálat alá vette a tanulók maga
viseletét és előmenetelét. Az időszaki módszeres értekezletek 
sem hiányoztak.

Hogy az ifjúság erkölcsi viselete általában jó volt, azt nyu
godtan mondhatjuk. Ha néha gyermeki gondatlanságból köve
tett is el egyik-másik tanulónk csintalanságot, vagy könnyebb 
vétséget, ennek megfenyítésére elegendő vala az illető osztály- 
tanár jóindulatú intése.

Az egészségi állapot általában kielégítő volt. Egy tanulónk 
66 órát mulasztott szamárhurut miatt; hárman beleestek a jár
ványos himlőbe, de rövid idő alatt felépültek. Hogy e járványos 
betegség el ne terjedjen az ifjúság közt, beoltattuk őket, és itt 
hálás köszönetét mondunk dr. H ackee I stván körorvos urnák, 
ki a himlőoltást saját ajánlatára ingyen teljesítette.

A tantárgyak tanításánál az állami tanterv szolgált zsinór- 
mértékül, s a tanári kar teljes erejéből iparkodott a kitűzött 
czélokat megközelíteni, a mint arról az év végén 9 napig tartott 
szigorlatok eléggé tanúskodtak.

Az ifjúság vallás-erkölcsi érzületének fejlesztése czéljából gon
dunk volt arra, hogy valláskülönbség nélkül felügyelet mellett 
eljárjon az istenházába, sőt a protestáns ifjak rendes tantárgy
nak bevett egyházi énekben hetenként egyszer gyakoroltattak.

Hivatalos látogatást tett iskolánknál f. év április 17-én 
dr. H óman Ottó, kir. tanácsos, budapestvidéki tankerületi fő
igazgató úr, ki ez alkalommal az összes osztályokat és széká
rakat szemügyre vette és látogatása befejeztével éledésé
nek kifejezését adta a tanítást illetőleg. í!'r



Az ifjúság tavaszi tánczmulntsága junius 1-én fényesen 
sikerült szép és előkelő közönség részvételével.

Végül hálás szívvel említjük meg mindazok neveit, kik a 
lefolyt isk. évben pénzbeli adományaikkal segítették inté
zetünket.

1. Br. Podmaniczky Géza ő Mltsága által adományo
zott 5 aszódi takarékpénztári részvény után járó 1886-ik évi 
osztalék . . .  . . .  .................................. ...........  ... ... . . .  60 frt

2. Szintén br. Podmaniczky Géza ő Mltságának ez évi
ajándéka .................. . ...........  . . .  . . .  .......... . ....  ... 200 «

3. Br. Badvánszky János ő Mltsága ajándéka . . .  . . .  20 «
4. Procopius és Eisler Sándor urak az 1886-ik évi már-

czins havában gymnásiumunknak javára jelentett tánczmulat- 
ságra visszaemlékezve Petőfi ösztöndíj alapjára nagylelkűen 
adományoztak...........................  . . .  . . .      52 «

5. Aszód mezővárosa ... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  200 «
6. Sárkány Imre két év előtt aszódi állomásától rima-

szombatira távozván, hálás emlékből intézetünk iránt, hol az 
első 4 évi gymnásiumot végezte s hol utóbb 3 éven át tanári 
minőségben kitűnő sikerrel működött, öt évi részletekben lefize
tendő 100 frtnyi alapítványt tett gymnasiumunk javára, mely
nek 5-ik részét mind tavaly, mind ez évben megküldte... . . .  40 «

7. Majoros Mihály isk. biz. tag . . .  . . .  . . .  — .. .  4 «
8. Pilisi eg y h áz ...........  . . .  . . .           10 «
9. Kiskőrösi egyház . ..  . . .  ............ . . .  ...........  10 «

10. C'zeglédi egyház ... . . .  . . .     4 «
11. Brünauer Mór .............  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  15 «

Összesen... . . .  805 Irt

Hálás köszönettel tartozunk a m. k. államvasutak II. oszt. 
főnökségének, bogy a nm. minist. 28,310. sz. a. magas leiratára 
bekivánt tanintézetünk épületének alaprajzát és oldalmetszetét 
szíves készséggel ingyen elkészítette.

m . A GYMNASIUM ISKOLAI BIZOTTMÁNYA.

Elnökök : P odmaniczky L evente báró, Moravcsik Mihály 
evi|Mk|gt z. Jegyző: Veisz L ajos. Gondnok: Pbém L ajos. 
Tagok rczKY Géza báró, D essewffy Ottó, P rocopius
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Zsigmond, D ózsa Árpád, Majoros Mihály, P araszkay J ános, 
H araszthy Mihály, F arkas J ános, Stramkó Mihály ez évi 
igazgató.

IV. TANÁRI TESTÜLET.

1. H aitsch S amu, oki. rendes tanár, az I. osztály főnöke, 
a természettani és természetrajzi szertár őre. Tantárgyai: föld
rajz I., II., természettani földrajz III., német nyelv III., IV., 
ásványtan IV., torna mind a négy osztálylyal, szabadkézi rajz, 
szépírás II. Heti óráinak száma 22.

2. Gyöngyösy László, helyettes tanár, a II. osztály főnöke, 
a tanári értekezletek jegyzője, az ifjúsági «Petőfi kör» vezetője. 
Tantárgyai: magyar nyelv I—III. osztályban, latin nyelv a II. 
osztályban franczia nyelv. Heti óráinak száma 21.

3. P etry Gyüla, oki. rendes tanár, a IV. osztály főnöke, 
gymn. könyvtárőr. Tantárgyai: Számtan I-—III., algebra IV., 
magyar nyelv IV., geometria IV., gyorsírás és szépírás. Heti 
óráinak száma 20.

4. Valentínyi Jenő, oki. rendes tanár, a III. osztályfőnöke. 
Tantárgyai: latin nyelv I., rajzoló geometria I—III., történelem 
III—IV. osztályban. Heti óráinak száma 21.

5. Sramkó Mihály, oki. rendes tanár, egyházi segédlelkesz, 
ez évi igazgató. Tantárgyai: latin nyelv III—IV., vallástan, 
világi ének mind a négy osztályban. Heti óráinak száma 16.

6. M oravcsik Mihály ev. lelkész, a protestánsoknak tan í
to tta  az egyházi éneket.

7. Kerekes J ákó rkath. lelkész, a gymn. rkath. tanulók 
vallástanára.

8. S chreiber J ózsef, kerületi rabbi, a gymn. izraelita ta 
nulók vallástanára.
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V. ELŐADOTT TANTÁRGYAK.

a) Rendes tan tá rgy  ah.

Első osztály.

/
Vallástan, hetenként 2 óra. O-szövetségi bibliai történetek. 

Kézikönyv Pálfy bibliai történetek. Tanár : Sramkó.
Magyar nyelv, hetenként 6 óra. Nyelvtan : hangok, a mon

datok, mondatrészek, a mondatok nemei, a beszédrészek, az ige 
és ragozása, névszó mint alany, tárgy, határozó, jelző és állít
mány, szóképzés és összetett szavak. Olvasmányul mesék, kisebb 
elbeszélések, Attila és Priskus Ehetor utazása Attilához, kéthe
tenként iskolai és otthoni dolgozatok, versek szavalása, elem
zés és az olvasmányok tartalmának elmondása. Kézi könyvek: 
dr. Szinnyei József kis magyar nyelvtanának I. része és Lehr- 
Eiedl olvasó könyvének 1. kötete. Tanár: Gyöngyösy.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Nyelvtan: a főnév, mellék
név, számnév, névmás, határozó, elöljárók és az ige cselekvő 
alkata. Mind ez az olvasókönyv 26 Eóma alapítását tárgyaló 
latin és 26 magyar caputon elemzés útján gyakorolva. írásbeli 
zárdolgozatok. Kézikönyv: Bartal-Malmosy latin alaktan és 
gyakorló könyve. Tanár: Yalentínyi.

Földrajz, hetenként 3 óra, Magyarország és a Földközi 
tenger medenezéjének ismertetése táblarajzok után tárgyalva, 
iskolai és otthoni térképrajzolásban gyakorolva, sajátkezű tábla
rajzok és falitérképek után feleltetve; a tárgyalt vidékek állat - 
növényi és ásványországi főtermékeik egyenként való tárgyalása 
s végül csoportosítása. Kézikönyv: Scholcz Albert földrajza. 
Tanár: Haitsch.

Számtan hetenként 4 óra. A tizes számrendszer, római 
számírás. A 4 alapművelet egész számokkal, közönséges és tize
des törtekkel. A méterrendszer. Időszámolás. A geometria, 
földrajz és kereskedés köréből vett feladatok megfejtése szóval és 
írásban. Iskolai és házi dolgozatok. Kézikönyv: Suppan Vilmos 
Számtana. Tanár: Petry.

a
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R oló geometria, hetenként 3 óra. Egyenes vonal, szög, 
háromszög, négyszög, sokszög, egybevágó és hasonló idomok, 
körvonal, ellypsis és területmérés. Kézikönyv : Császár geome
triai alaktan. Tanár: Valentínyi.

Szépírás, hetenként 1 óra. Nagy Sándor mintái szerint ta
nította Petry.

Testgyakorlat, hetenként 2 óra az őszi és tavaszi hónapok 
alatt. Szabad és rend gyakorlatok eszközökön és eszközökkel. 
Tanár : Haitsch.

Egyházi ének a protestáns ifjúsággal hetenként egy óra. 
Moravcsik Mihály ev. lelkész volt a szives vezető.

Világi ének, hetenként 1 óra. Vezette Sramkó.

Második osztály.

Vallástan-, hetenként 2 óra, mint az első osztályban.
Magyar nyelv, hetenként 5 óra. Mondattan. Összetett mon

datok. Határozók. Olvasmányul kisebb elbeszélések, olvasmá
nyok a magyar történelemből s ezek alapján a magyar történet 
IV. Béláig. Hazafias versek szavalása. Kéthetenként iskolai és 
otthoni dolgozatok. Kk. Szinnyei nyelvtanának II. r. és Lehr 
Riedl olvasókönyvének 2-ik kötete. Tanár: Gyöngyösy.

Eatin nyelv, hetenként 7 óra. Az első évi tananyag ismét
lése, igetan egész terjedelmében, 22 latin s ugyanannyi magyar 
caput fordítása és elemzése, 30 isk. dolgozat. Kk. Bartal-Mal- 
mosy Alaktana és Olvasó könyve. Tanár: Gyöngyösy.

Földrajz, hetenként 4 óra. Európa, Ázsia, Afrika, Amerika 
és Ausztrália földrajza táblarajzok és fali térképek után tár
gyalva, ugyanígy feleltetve, tekintettel az egyes vidékek termé
szetrajzi viszonyaira. Térképrajzolá5. Kk. Scholcz Albert föld
rajzának II. és III. része. Tanár: Haitsch.

Számtan, hetenként 4 óra. Számolási rövidítések. Rövidített 
számtani műveletek. Egyszerű hármas szabály. Olasz számolás. 
Egyszerű kamatszámítás. Iskolai s házi dolgozatok. Kk. dr. Lutter 
Nándor közönséges számtana. Tanár : Petry.

Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. A sík és a térbeli egye-
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nes. A testszöglet. A geometriai testek : koczka, hasábok, henger, 
gúla, kúp, soklapúak és a gömb ismertetése. A testek egybe
vágósága, symmetriája, hasonlósága és mérése. A távlattan. 
Geometriai rajzok, diszümények és testek készítése. Kk. dr. Csá
szár K. geometriai alaktana. T anár: Valentínyi.

Német szépírás, hetenként 1 óra, a tanár útmutatása szerint. 
Tanár: Haitsch.

Egyházi ének, mint az első osztályban.
Világi ének, mint az első osztályban.
Testgyakorlat, mint az első osztályban.

Harmadik osztály.

Vallástan, hetenként 2 óra. A keresztyén egyház története. 
Kk. Haan Lajos egyháztörténetei. Tanár: Sramkó.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Rendszeres nyelvtan, 
hangtan, szótan és mondattan, polgári ügyiratok. Történeti 
olvasmányok elemzése. Dolgozatúl elbeszélések feldolgozása s 
szavalás az önképzőben. Kk. Szinnyei rendszeres magyar nyelv
tana, Riedl olvasó könyve. T anár: Gyöngyösy.

Latin nyelv, hetenkint 6 óra, A rómaiak előkora s a római 
királyság fordítása és mondattani alapon elemzése; 20 phaedrusi 
mese fordítva és emlékelve; példák magyarból latinra. A gra- 
maticai formák folytonos ébrentartása mellett syntaxisból az 
esetek használatának főformái; acc. és nőm. cum inf., part. 
conc. és absol. Kk. Elischer Liviusa és Bartal syntaxisa.Tanár: 
Sramkó.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Simonyi Zsigmond «Német 
nyelvkönyv »-éből Die Fahrt der Argonauten 1—12. pontjának 
nyomán az olvasás, írás begyakorlása, az alaktan megismer
tetése. A gyakorlókönyv megfelelő 1—148. pontjainak párhuza
mos feldolgozása s az azokban foglalt gyakorlatok fordítása 
szó-írásbelileg. Költemények : Frühlings Ankunft, Des Knaben 
Berglied, Die vier Brüder, Der weisse Hirsch elemezve és könyv 
nélkül megtanúlva. Kéthetenként zár-otthoni dolgozatok. Ta
nár : Haitsch.

2*
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Történelem, hetenként 4 óra. Magyarország története és 
politikai földrajza rövid előadásban a történeti tananyag köve
telményeihez mérten.Kk.Tankó János «Magyarország története». 
Tanár : Yalentinyi.

Természettani földrajz, hetenként 2 óra. Physikai ésmathe- 
matikai földrajz. Kk. Scholcz Albert földrajza III. rész. Tanár 
Haitsch.

Számtan, hetenként 3 óra. Összetett hármas szabály. Össze
tett aránylat. Egyszerű és összetett kamatszámítás. Lánczszabály. 
Határidő-számolás. Egyszerű és összetett arányos osztás. Elegyí- 
tési feladatok. Iskolai és házi dolgozatok. Kk. dr. Lutter Nándor 
«Közönséges számtan»-a.

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: 
Yalentinyi.

Testgyakorlat, mint az első osztályban.
Egyházi ének, mint az első osztályban.
Világi ének, mint az első osztályban.

Negyedik osztály.

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

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Stilisztika: az egyszerű és 
szép stilus tulajdonságai. Az időmértékes verselés ismertetése 
általános vonásokban. Költemények prózai feldolgozása. Arany 
«Toldi»-jának nyelvi és stilisztikai elemzése. Házi dolgozatok : 
«Toldi» egyes részleteinek s kisebb olvasmányoknak tartalmi, 
stilisztikai és verstani feldolgozása. Kk. Dr. Dengi János Magyar 
stilisztikája és Olvasó könyve. Lehr Albert: Arany János 
Toldija. Tanár: Petry.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. A római köztársaság kora
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fordítva, elemezve, részben emlékelve, Ovidiusból: Róma alapí
tása, Romulus és Rému*, Gabii városának bevétele. Fabiusok 
veszte, Icarus lefordítva s rajta a prosodia s metrika elemei be
gyakorolva. Kk. mint a III. osztályban. Tanár: Sramkó.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Rendszeres nyelvtan: hang
tan, szótan, alaktan és mondattan. Az olvasó könyvből: 
Polykrates Glück und Fall,Elisabeth kommt auf die Wartburg, 
Elisabeth als Kind, Ludwig der Fromme Dimmt die heilige 
Elisabeth zur Frau, Landgraf Ludwig und der Löwe, Elisabeths 
Mantel, Elisabeths Rosen, Die heilige Elisabeth und der Aus
sätzige, Elisabeth speist die Armen, Wie der heil. Elisabeth ihre 
Barmherzigkeit von Gott vergolten wird, Ludwig nimmt das 
Kreuz, Tod des Landgrafen Ludwig, Die Versöhnung des Land
grafen Heinrich mit Elisabeth, Kaiser Friedrich II. und die 
heilige Elisabeth czímű olvasmányok, Edle Rache, die Gasse 
der Frömmigkeit, Der kluge Richter czímü kisebb elbeszélések 
szó és mondattani elemzése az előforduló szavak etymologikus 
leszármaztatása. Költemények : Das Schwert (Uhland), Siegfrieds 
Schwert (Uhland), Das Riesenspielzeug (Chamisso), Der Hand
schuh (Schiller), Elisabeths Rosen (Bechstein) elemezve, emlékelve 
és szavaltatva. Kéthetenként zár-házi dolgozatok. Kk. Simonyi 
német nyelvtana és olvasó könyve. T anár: Haitsch.

Történelem, hetenként 3 óra. O-kor; a keleti népek rövid 
ismertetése után a görögök és rómaiak története a császárs: g 
koráig. Kk. Tankó világtörténelme I. r. ó-kor. Tanár Valentínyi.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Ásvány- és földtan. Az 
ásványok alaki, physikai és chemiai tulajdonságai. Dana ásvány- 
rendszerének alapelve és főbb osztályai a fontosabb fajok leírá
sára. Földkérgünk szerkezete, a kőzetek keletkezése, elváltozása, 
osztályozása, a jelentékenyebb krystályos és törmelék kőzet
fajok; földünk történelme. Kk. Dr. Roth Samu oÁsvány-kőzet- 
földtan»-a. Tanár: Haitsch.

Algebra, hetenként 3 óra. Számmüveletek algebrai szá
mokkal. Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többes. 
Négyzet. Köb. A geometriai haladvány mint hányados. Ebö 
fokú egyenletek egy isim retleunel s ide vágó tárgyi feladatok.
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Iskolai és házi dolgozatok. Kk. Dr. König Gyula Algebrája. 
Tanár: Petry.

Geometria, hetenként 2 óra. A kör, ellipszis, hiperbola, 
parabola. A kör evolvense. A közönséges cziklois, epi- és hipo- 
cziklois. Archimedes csigavonala. Házi és iskolai rajzgyakor
latok. Kk. Dr. Császár Károly Szerkesztő planimetriája. Tanár : 
Petry.

Testgyakorlat, hetenként 2 óra, mint az első osztályban.
Egyházi ének, hetenként 1 óra, mint az első osztályban.
Világi ének, hetenként 1 óra, mint az első osztályban.

b) M ellélctárgyak.

Gyorsírás, hetenként 2 óra. A Gabelsberger-Markovits- 
rendszer levelező írása, mind a négy osztályból önként jelent
kezők számára. A tanulók száma 17. T anár: Petry.

Szabadkézi rajz, hetenként 2 óra. Tanár: Haitsch.
Franczia nyelv, hetenként 2 óra. Tanár: Gyöngyösy.
Zongorában oktatást ad Sramkó.

VI. KÖNYVTÁR ÉS MUZEUM GYARAPODÁSA.

I. Tanári könyvtár. 1. Vétel utján megszereztettek: Frary 
Rezső: «A lat'n nyelv kérdése» 1 kötet, dr. G. Jäger: C. G. «Cal- 
wers Käferbuch» 1 köt. Dr. Wutz Albert: «A magyarországi fő- 
és középiskolák névkönyve» 1 kötet. «Magyarország tiszti czím 
és névtára» 1887. 1 k. A kir. magy. term, tudom. társ. negyed
részáron megvásárolható kiadványai közűi: Hazslinszky Frigyes: 
ti A magyar birodalom zuzmóflórája» 1 k. és «A magyar biro
dalom mohflórája» 1 k. Stahlberger Emil: «Az árapály a fiumei 
öbölben» 1 k. Herman Ottó : «Magyarország pókfaunája» 8 k. 
Maderspach Livius «Magyarország vasércz fekhelyei» l.k . Inkey 
Béla: «Nagyág földtani és bányászati viszonyai» 1 k. Szinnyei 
József és dr. Szinnyei József: «Magyarország természettudo
mányi és mathematikai könyvészete» 1 k. Dr. Gruber Lajos: 
«Útmutatás földrajzi helymeghatározásokra» 1 k. Dr. Schenzel
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Guido: «Útmutatás földmágnességi helymeghatározásokra» 1 k. 
Dr. Bartsch Samu: «A sodró állatkák és Magyarországban 
megfigyelt fajaik» 1 k. Dr. Krenner József Sándor: «A dobsinai 
jégbarlang» 1 k.

2. Ajándék ú tján : A nm. vallás- és közoktatásügyi min. 
részéről: «A gymn. tanítás terve s a reá vonatkozó utasítá
sok» 1 k. Hóman Ottó budapest-vidéki tankerületi főigaz
gató úrtól: «Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak 
számára» 1 k.

A szerzőktől: Hangay Octáv : «A paprikáról» 1 k. Frühwirth 
Samu: «Kis-Chorál gyűjtemény» 1 k. Stelczer Frigyes: «Pan- 
slavizmus az Alföldön» 1 k. Mayer Endre: «Evangyélmi hit- és 
erkölcstan» 1 k.

A Franklin-társulattól: dr. Szigetvári Iv án : Kisfaludy 
Károly «Csalódások» 1 k. Dr. Lutter Nándor «Számtani pél
dáinak megfejtése» 1 k. Hoffmann Mór: «Német nyelvtan és Ol
vasókönyv» I. II. r. 2 k. és «Német tan- meg olvasókönyv» 
III. r. 3. k. Ballagi Károly : «Német nyelvtan» 1 k. Dr. Márki 
Sándor: «Földrajz» I. fűz. 1 k. Scholtz Albert és Báth Arnold: 
«A malhematikai és physikai földrajz elemei» 1 k.

Lampel Bóberttől: Visontay János és dr. Borbás Yincze: 
«A magyar állam s Európa többi részének földirata» 1 k.

Az Eggenberger-fele könyvkereskedéstől: Dr. Brózik Ká
roly és Paszlavszky József. «Földrajz» I. Európa 1. k.

Az Athemeum-társulattól: Dr. Iíunfalvy János : «Földrajz» 
1 kötet. Szilasi Móricz: «Latin nyelvtan és szótár».

Micsinay János tanár úr, gymnasiumunk volt igazgatója 
ajándékozott a könyvtárnak 1 természettani-, 5 földrajzi-, 9 tör
téneti-, 4 magyar , 4 német nyelvtani-, 2 hittani- és 1 gyors- 
írási tankönyvet s 4 szépirodalmi müvet.

II. Az «Ifjúsági könyvtár»-t lásd a Petőfi önképző-kör 
czime alatt.

III. Az ásványtan tanításához hat sodronyminta lett 
megvéve.
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m  ALUMNEUM.

Az 1886/7. iskolai évben alumneumunkban valláskülönb
ség nélkül 18 tanuló nyert élelmeztetést, ebédet és vacsorát, a 
kik közül egy csak 7 hóig, egy csak 8 hóig járt. Az évi díj az 
1886-iki ínséges esztendő miatt a szokásos 40 írtról 44 írtra 
emeltetett. Két tanuló az évi díjnak csak Va részét fizette.

Az alumneum ez évi bevétele következő:

1. Supplicatióból :
Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegye_ ... ... ... . . .  146 frt 57 kr.
Nógrád-, Bars-, Hont- és Zólyom megyék . . .  100 « 70 «
Békés-, Csanád-, Csongrád-, Báes- és Torontál-

megyék _ __ __ ...      . . .  . . .  32 « 17 «
2. A  ta n u ló k  évi d íjából  . . .  . . .   .......................... 682 « — «

Összesen .. .  . . .  961 frt 44 kr.

Terményekben küldtek szíves adományokat:
Méltóságos br. Podmaniczky Géza úr egy hízott sertést és 

egy szarvast; nt. Moravcsik Mihály úr szept. 29-én megvendé
gelte az alumnistákat. Szintúgy mélt. br. Podmaniczky Ilona 
a majális alkalmával, az alumnistáknak süteményt, Sramkó 
Mihályné félvéka borsót és 5 liter lencsét, Kuzmányi Györgyné 
fél véka babot, Holko Jánosné fél véka babot, Kirchknopf 
Károly 2 zsák krumplit, Matheides Sándor egy ízben 70, majd 
45 db péksüteményt adott.

Fogadják a szíves ajándékozók hálás köszönetünket.

v m .  ÖSZTÖNDÍJAK.

1. A pestmegyei ev. esperesség által kezelt Csernyánszky- 
féle ösztöndíjra ez isk. évben Baltigh Zsigmond IV., Sipiczky 
Pál III., Kiss Gyula II. oszt. tanulók ajánltattak. Egy-egy ösz
töndíj 20 frt.

2. Az aszódi ev. algymn. Petőfi ösztöndíjának azon része, 
mely felekezeti különbség nélkül alapíttatottt, zárdolgozati 
pályamű alapján osztatik ki a Petőfi ünnepély alkalmával.
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A Petőfi díjért ez évben 12 tanuló pályázott. A pályamunkák 
között négy volt olyan, a mely a jutalmazásra számíthatott. 
A III. számú «Aszód leírása», a IX. számú a «kisbaghi erdő», a
IV. számú «A vásár», XI. «Hannibal» czímüek. A IV. számú 
magyartalansága miatt esett el a jutalmazástól, bár tartalmá
nál fogva igényt tarthatott volna rá. A III. számú elég okos 
munka, de egyúttal száraz is; azért csak dicséretet érdemel. 
A XI. számú folyékony, keresetlen nyelvével válik ki, a 
IX. számú pedig, bár deákos hegykesége itt-ott visszatetsző, 
élénk megfigyelése miatt biztató a jövőre. A tanári kar vélemé
nye szerint tehát a XI. számú kapja az első, a IX. számú a 
második díjat, a harmadik száméi pedig dicséretet érdemel. 
A XI. számú munka írója Baltigh Zsigmond IV. oszt. tanuló 
két aranyat kapott, a második díjat, egy aranyat, Bartos Pál 
IV. oszt. tanuló nyerte. A dicséretet érdemelt munka írója 
Schvarz Béla III. oszt. tanuló. Az első szavalati díjat 1 máriás 
és egy ezüst tallért Baltigh Zsigmond IV. oszt. tanuló, a máso
dik díjat 1 máriást Kiss Tibor III. oszt. tanuló nyerte, a har
madik díjat 1 ezüst tallért pedig Bartos Pál IV. oszt. tanuló 
kapta meg.

A Petőfi ösztöndíj azon részét, melyet mltságos báró Pod- 
maniczky Géza és Levente urak kizárólag aszódi ev. földmíves 
fiúk számára alapítottak, az ő kegyes beleegyezésük folytán 
Miklián Ödön I. oszt. tanuló nyerte.

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

4. Földváry Gábor-féle ösztöndíjat Véber Pál II. oszt. 
tanuló nyerte. Az összeg 8 frt.

5. Az Aszód vidéki tanítókor által alapított ösztöndíjat, 
melynek évi kamatait kizárólag csak e körhöz tartozó tanító
nak fia élvezheti, ez évben, habár más körhöz tartozik is, de 
mert édes atyja egykor 10 évig penczi tanító volt s a tőkéhez is 
hozzájárúlt, Krátky Aladár I. oszt. tanuló nyerte. Óhajtandó 
volna, ha a czinkotai kör is 100 frfcos alapítványt tenne.

6. A jun. 10-én tartott gyorsírási versenyen a tanfolyam
nak valamennyi hallgatója részt vett. E versenyre Valentínyi és
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Petry tanár urak két jutalmat tűztek ki, 2 és 1 ezüst forinttal. 
Az első díjat nyerte Baltigh Zsigmond IV. oszt. tanuló, a 
II. díjat Miklián Ödön I. oszt. tanuló. Dicséretet nyert Kiss Gyula 
II., Brünauer Ignácz III. és Poos Pál IV. oszt. tanulók dolgozata.

IX. PETŐFI-ÖNKÉPZŐKÖR.

A Petőfi-önképzőkör az idén is megalakult. Vezetését 
Gyöngyösy László vállalta el. Gzélja a szavalásban való gya
korlás és ügyesség szerzése a fogalmazásban.

A tiszti kar az idén a következőleg alakúit meg: titkár 
Bartos Pál IV. oszt. tanuló; könyvtárnok : Baltigh Zsigmond IV., 
Gazsi Benő III. oszt. tanulók; pénztárosok Léber Gyula IV., 
Majzik Gyula III. oszt. tanulók.

Összesen 25 gyűlés volt. E gyűléseken III. és IV. évesek 
szavaltak és kisebb dolgozataikat olvasták fel.

A kör könyvtára ez isk. évben összesen 26 kötettel szapo
rodott. 22 kötet vétel útján szereztetett 19 frt értékben, 1 köte
tet Falu József II. oszt. tanuló ajándékozott a körnek, 3 kötetet 
Kompan Károly I. oszt. tanuló, 1 kötetet Sramkó Loránd 
elemi isk. tanuló. 13 forintért a kör elrongyolt könyvei köttet
tek be.

Különös hálával kell megemlékeznünk itt az aszódi m. kir. 
állami vasúti osztálymérnökségről, a mely 3 legjobb szavaié
nak 2 máriás tallért és 2 ezüst forintot díjúi ajánlott fel. Mar- 
kusz József könyvkötő a körnek 4 darab könyvet díjtalanúl 
kötött be.

X. A TANULÓK NÉVSORA.

I. osztály.

(Osztályfő : H aitsch  Samu.)

1. Bródi Géza, móz. v., Mácsa, Pestm.
2. Csengey Sándor, ág. hitv., Csákvár, Fehérre.
3. Csontos Pál, r. katk., Túra, Pestm.
4. Diamant Jenő, móz. v., Kartal, Pestm.
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5. Dobronay Géza, ág. hitv. Héviz-Györk, Pestm.
6. Drobny Géza, ág. hitv., Aszód.
7. Gutfreund Vilmos, móz. v., Bér, Nógrádm.
8. Heik János, r. katli.. Gödöllő, Pestm.
9. Hirsebler Jenő, móz. v., Valkó, Pestm.

10. Kiss Ferencz, r. katli. Aszód, Pestm.
11. Kiss Gyula, r. kath., Tó-Almás, Pestm.
12. Klenovszki János, ág. liitv., Domony, Pestm.
13. Kompan Károly, ág. hitv., Aszód, Pestm.
14. Krátky Aladár, ág. hitv., Csík-Tarcsa, Pestm.
15. Kún Zoltán, ref., Szirák, Nógrádm.
16. Lővy Adolf, móz. v., Pásztó, Hevesm.
17. Martonfalvy Géza, r. katli., Buják, Nógrádm.
18. Matheidesz Sándor, r. kath., Pest, Pestm.
19. Mayer Károly, r. kath., Pozsony, Pozsonym.
20. Miklián Ödön, ev., Aszód, Pestm.
21. Mitsky Géza, r. kath., Eesód, Hevesm.
22. Murányi József, r. kath., Bállá, Hevesm.
23. Nagy László, r. kath., Zagyva, Nógrádm.
24. Neuspiel Izidor, móz. v., Ipolynyék, Hontm.
25. Paulik János, r. kath., Kerepes, Pestm.
26. Petes Zoltán, ref., Atkár, Hevesm.
27. Pokorny Alajos, r. katli., Adony, Fehérm.
28. líakssányi Gyula, ág. hitv., Kis-Kőrös, Pestm.
29. Komeiser Dezső, r. kath., Aszód, Pestm.
30. Buga Géza, ág. liitv., Pásztó, Hevesm.
31. Simonides János, ág. hitv., Szécsény, Nógrádm.
32. Schiffer Lipót, móz. v., Agárd, Nógrádm.
33. Stefánik László, ág. hitv., Bagh, Pestm.
34. Szilassy Vilmos, r. kath., Lőrinczi, Nógrádm.
35. Szinberger Zoltán, móz. v., Kécske, Nógrádm.
36. Varga Tivadar, r. kath. Halta, Pestm.

kimaradt

magántanuló

ösztöndíján

magántanuló

ismétlő
ismétlő

magántanuló

ismétlő

II. osztály,

(Osztályfő: Gyöngyösy László.)

1. Baltigh Ödön, ág. hitv., Monor, Pestm.
2. Biegler Jakab, móz. v., Domony, Pestm.
3. Cziriák Frigyes, r. kath., Mindszenti-puszta, Pestm.
4. Csizinszky Bertalan, r. kath., Monostor, Jász-Nagy-Kúnm.
5. Falu József, r. kath. Zsámbék, Pestm.
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6. Fleiszig Oszkár, móz. v., Aszód, Pestm.
7. Gazsi Lajos, r. kath., T.-Szecső, Pestm.
8. Grün Vilmos, móz. v., Aszód, Pestm.
9. Halm Mór, móz. v., Erdő-Kálló, Nógrádm.

10. Kiss Endre, ág. liitv., Alberti, Pestm. magántanuló
11. Kiss Gyula, ág. hitv., Tót-Györk, Pestm. ösztöndíjas
12. Kőim Vilmos, móz. v., Csány, Hevesül
13. Kovácsy Aurél, r. katli., Alsó-Lúgos, Biliarm.
14. Kuzmányi Gyula, ág. hitv., Szirák, Nógrádm.
15. Krátky Samu, ev. Maglód, Pestm.
16. Lax Ödön, móz. v., Pásztó, Hevesm.
17. Lichtenstern Lajos, móz. v., Jászberény, Jász-Nagy-Kún-Szolnokm.
18. Margócsy Aladár, ág. hitv., Dunaegyháza, Pestm.
19. Macher Árpád, r. kath., Sz. László Pestm.
20. Micsinay Géza, ág. hitv., Ácsa, Pestm. magántanuló
21. Micsinay Pál, ág. hitv. Szúpatak, Nógrádm.
22. Müller Ede, r. kath., Pásztó, Hevesm.
23. Olajkár Sándor, r. kath., Bagh, Pestm.
24. Pintér Lajos, móz. v., Aszód,
25. Rosenberg Sámuel, móz. v., Sáp, Nógrádm.
26. Sárkány Ernő, ág. hitv., Pilis, Pestm.
27. Schvarz Pál, móz. v,, Hatvan, Hevesm.
28. Urbán Győző, ág. hitv., Aszód, Pestm.
29. Világhy Aladár, r. kath. Tompa, Hontm.
30. Világhy KálmáD, r. katli., Tompa, Hontm.
31. Világhy Mihály, r. katli., Tompa, Hontm.
32. Véber Pál, ág. hitv.. Rákos-Keresztúr, Pestm. ösztöndíjas

III. osztály.

(Osztályfő: Vcilentínyi Jenő.)

1. Blumen thal Armin, móz. v., Hatvan, Hevesm.
2. Brünauer Ignátz, móz. v., Aszód, Pestm.
3. Engländer Manó, móz. v., Domony, Pestm.
4. Fein Oszkár, móz. v., Erdő-Tarcsa, Nógrádm. ismétlő
5. Gazsi Benő, r. kath., T.-Szecső, Pestm.
6. Gyurkovics Jenő, r. kath. Kökényes, Nógrádm.
7. Kiss Tibor, ev. Heverény, Nógrádm.
8. Majzik Gyula, r. kath., Csány, Hevesm.
9. Rákóczy Sándor, ág. hitv., Csány, Hevesm.

10. Reiner Mór, móz. v., Tót-Györk, Pestm.
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11. Schwarz Béla, móz. v., Bérezel, Nógrádm.
12. Sipiczky Pál, ág. hitv., Csik-Tarcsa, Pestm.
13. Stoll Ernő, ág. hitv., Aszód, Pestm.

IV. osztály.

(Osztályfő: Petry Gyula .)

1. Baltigh Zsigmond, ág. hitv., Monor, Pestm.
2. Bartos Pál, ág. hitv., Dengeleg, Nógrádm.
3. Buchwalder Mór, móz. v., Héhalom, Nógrádm.
4. Fein Tibor, móz. v., Erdő-Tarosa, Nógi’ádm.
5. Hirschler Sándor, móz. v., Dány, Pestm.
6. Horváth Mihály, ág. hitv., Boldog, Pestm.
7. Léber Gyula, r. kath., Aszód, Pestm.
8. Melczer Gyula, ág. hitv., Ácsa, Pestm.
9. Petes Endre, ref., Atkár, Hevesm.

10. Poós Pál, r. kath., Zsámbok, Pestm.
11. Prónay László, ág. hitv., Bérezel, Nógrádm.
12. Wohl Ignáez, móz. v., Aszód, Pestm.

ösztöndíjas

ösztöndíjas
ösztöndíjas

magántanuló
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X I. S T A T I S Z T I K A I  K I M U T A T Á S

az 1 8 8 6 /7 . iskolaévről. 

A )

O sz tá ly o k !• n. m . IV. Ösz-
szesen

Felvétetett 1886/7. évre ... ... ... 36 32 13 12 93

A múlt évben ide járt tanulók száma — 32 11 11 54
Ez idén beiratkozott rendes tanulók 27 1 2 1 31
Magántanuló volt _ ... ... ... 3 2 — 1 6
Osztályismétlők ... ... ... 6 — 1 — 7
Az isk. év berek, előtt kilépett... ... 1 1 — — 2

Ágost. hitv. ev......... . ... ... .... 11 11 4 5 31
Helv. hitv. ... ... ... ... 2 — _ i 3
Róm. katli... .... _ ... ... ... 15 11 3 2 31
Mózes hitű ... _ ... _ 8 10 6 4 28

1870-ben született ... ... — — 1 1 2
1871-ben « ... ... ... ... — — 1 i
1872-ben « ... _ ... ... 1 — 2 6 9
1873-ban « ... ... _ ... 1 4 3 3 11
1874-ben « ... ... ... ... 13 15 5 1 34
1875-ben « ... ... ... 12 10 2 — 24
1876-ban « ................. ... 8 3 — — 11
1877-ben « ... ... _ ... 1 - — 1

Beszél csak magyarul ... ... ... 28 16 5 9 58
« magyar-németül.. ... 4 6 5 2 17
« magyarnl-tótul _ ... ... ... 4 7 1 1 13
« magyar-német-tótul ... ... — 3 2 5

A szülők érteim, állása ... ... ... j 11 15 2 2 30
Ónálló őstermelő ... ... ... 3 6 4 4 17
Önálló kereskedők, iparosok stb. ... 19 10 7 5 41
Személyes szolgálattevők és munkások 3 1 — 1 1 5
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I . 19 8 1 5 2 — — 1 30

n . 18 4 3 4 — 1 2 — 32

m .  6 4 3 — — — — 13

IV . 7 4 — — — — 12

Ösz-
szesen 50 20 4 13 2 1 2 1 93

FIGYELMEZTETÉS A JÖVŐ ISKOLAI ÉVRE.

1. A jövő tanév Bzept. 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.
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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.

6. 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. Épen úgy kell fizetősök 
dolgában eljárni azon rendes tanulóknak is, akik a gymn. táp- 
intézetének részesei akarnak lenni.

7. Tanév közben az iskolát elfogadható ok nélkül változ
tatni nem szabad.

8. Oly tanuló, ki a tanév végével alapos oknál fogva vizs
gálatot nem tehetett, vagy gyenge osztályzatot nyert, tanártes
tületi engedély mellett pótló vagy javító vizsgálatot tehet, de 
csak azon intézetben, hol a megelőző évben tanúit, 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 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 enge
délyt 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 szülök szállás végett 
először az igazgatósághoz fordúlni s ha netalán e tekintetben 
már előre intézkedtek, a választást előre, legalább a beíratás 
alkalmával bejelenteni, hogy az igazgatóságnak a tanuló elhelye
zéséről előleges tudomása legyen. Különösen ajánltatik e pont 
figyelembevétele oly szülőknek, kik mint ösmeretlenek jővén 
ide, kellő tájékozottsággal nem bírnak.






