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Iskolai bizottmány,
Elnökölt: P odmaniczky L evente báró,
M oravcsik M ihály , ev. lelkész.

Gondnok: F arkas J ános.
Tagok:

P odmaniczky G éza báró,
D essewffy O ttó,
P rocopiusz Z sigmond,
H avadi D ózsa Árpád ,
P araszkay J ános,
M ajoros M ihály ,
H araszthy M ihály ,
V eisz L ajos, bizottsági jegyző,
S ramkó M ihály , ez évi igazgató.
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I. Az evang. algymnasium 100 éves jubileumára
szerkesztett s elszavalt költemények.
i.
A mérhetetlen nagy idők homályán
A te száz éved múltja csillog át.
Clio jegyezget. lm midőn lepillant,
Itt látja még a Múzsák csarnokát.
Megáll a véső reszketeg kezében
S a hosszú század képein mereng.
Figyelve hallgat most, midőn feléje
Kis templomából a hosánna zeng.
Ki zengi azt a riadó hosannát ?
Ki verte föl az alvó századot?
Minő csoport az, mely sugárzó arczczal
Ellepte most a kisded csarnokot. . .
Vagy képzelet csak? — Lelkem gyújtja lángra
A küzdelemnek munkás napjait?. . .
Oltárodon kik együtt áldozánk ott:
^Szétszórva messze régi papjaid ! . . .
Ki tudna úgy e templomért hevülni,
Mint oltárán kik tüzét ápolák ?
Vagy fognak-e hát híven összegyűlni,
A kik Minervát ottan hallgaták ?
Van e még hived, régi árva csarnok! ? . . .
Felelj te ünnep ! — zengjen éneked. . .
Oh, hozd el hangját képzelet galam bja!
S vidd el magaddal vágyó lelkemet,
Ott küzdtem én is a nehéz időkben
És hirdetém az ismeret szavát.
1*
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Zúgó viharban e küzdés megedzett
S emelt a hit sok hosszú éven át:
Előre társim lelkünk szent hevével
S megtör a vész az ódon falakon !
Kicsiny sereg volt Hellas régi népe,
De győzelmét látta Marathon.
A csarnok állt, a csarnok nem rogyott le~
Kiállta azt a hosszú századot;
De messze szórt a sors viharja minket. . ..
Ki vívja ott ki a végső napot ?. . .
Áldott az ég, hisz zendűl a hosánna,
Ott ég a láng még szent oltárodon.
Omlik feléd a hatalomnak árja,
De lesz még, lesz egy másik Marathon.
Az nem lehet, hogy száz év a jövőnek
Csak egy leroskadt romot adjon á t :
Az nem lehet, hogy annyi s z ív kihűljön,.
Kik itt nyerék az értelem javát;
Az nem lehet, hogy a zöldes posványba:
Közönybe fúljon a szent küzdelem! . . . Oh a hosánna felzengő szavában
Előre int a biztató je le n !
Te neked állnod kell a sivatagban
Kis zöld oázra épült csarnokom!
Fillért, szegény te ! aranyat, te gazdag l
Építs, javíts a régi falakon . . .
És te megáldod a munkát, nagy Isten !
A jó ügyet te veszni nem hagyod . . .
Lángolj kis oltár, állj te régi csarnok,
Kezd el dicsőn a másik századot!
Csengey Gusztáv,
az aszódi gym nasium volt ta n á ra -
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II.

A «türelmi parancs» fénye hozott el a sötétségbe . . .
Az ég küldött, mint csillagot, fényed száz évig csillogott!
S e fényt szülte lelkesedés: áldó napod volt a hit.
Szerény vala az a kezdet, mit léted itt élni kezdett,
De te bíztál, bogy Istennel mondhatja a hivő kebel:
«Nem balok meg, hanem élek s teszem az Űr dolgait».
Mint a hangyát, oly szorgalom űzte néped bű buzgalom;
Felépültek itt e falak, készen áll már a Muzsa-lak.
Látjuk fényben ragyogni a szeretet áldásait.
Szegény szülők menbelye ez, mit a tudvágy igénybe vesz.
Szegényeink mindig lesznek s biztatást e szóból vesznek:
«Nem halok meg, hanem élek s teszem az Ur dolgait».
Sötét felhők kék egeden hirdeték, jő veszedelem . . .
Villámlott ősz fejed felett s te kérted a kegyes eget,
Hogy viruljon, hogy éledjen a remény zöld ága itt.
A jó Isten meghallgatta kérésedet és megadta,
Hogy új életre ébredtél s ez szebb, jobb jövőt igy remél:
«Nem halok meg, hanem élek s teszem az Úr dolgait».
Ma kinyílnak a koporsók, feltámadnak azok a jók,
Kik éretted éltek, haltak s lelkűk örül a szép napnak,
Podmaniczkyak törzsfája küldi harczba sarjait. . .
Kibontva az ősi zászló s minden szívben ez a zárszó:
«Nem hagyunk el! Veled küzdünk: az apák erénye köztünk!»
«Nem halunk meg, hanem élünk s teszsziik az Ű r dolgait *.
Az új század szép reggelén, az anyának boldog ölén
-Sok ezer fi lelke rebeg imát, hogy a kegyes egek
* Tartsák meg a jó matrónát, ki szereti fiait,

És az Isten szent trónjáról biztatón imigyen szól:
«Ne félj, ne félj kicsiny sereg, én mindvégig veled leszek!»
«Nem halsz te meg, de élni fogsz s teszed Urad dolgait, rÉs a költö, kinek lángja itt gyúladt ki, mennyben látja
Jőni a szebb boldog jövőt és lelkünk szólni hallja őt:
«Talpra magyar, hí a haza! hí az egyház téged itt!»
Terjeszd a világosságot, védd a lelki szabadságot!
így eljön Isten országa: lesz erények koronája.
«Nem halunk meg, hanem élünk s teszszük azú r dolgait»..
Melczer Gyula,
acsai lelkész s aszódi volt tanuló.

III.
«Aszód ! . . . Itt írtam a legelső verset
i tt voltam először szerelm es . . . »
Petőfi.

A gyors időnek nagy, hatalmas árja
A létezésnek medrén átrohan ;
Eszmék, remények, vágyak rendre-sorra
Alá-alámerülnek nyomtalan.
Más váltja fel az eltűnő világot.
Virág, ha lehull, nyomán más fakad;
Sok még csak éled, még alig virágzott
S elűzi létét a gyors pillanat.
De mint a szikla, mely daczol viharral
S a melyet meg nem rendít semmi vész;
A melyen, a mint rácsap nagy morajjal,
Fáradtan tör meg a hullámverés:

Úgy áll szilárdan, törhetlen erővel
Mind az, mi nagy, magasztos, szent, dicső;
Enyészet, elmúlás hozzá nem ér fel,
Le nem ronthatja a futó idő.
ügy állsz Te is, rendithetlen szilárdan,
A mult, a távol csak jobban emel.
Hisz, hogy meglássuk a nagyságot jobban.
Térnek s időnek távolsága kell.
A fenséges Kárpátok büszke ormát
Szemünk közelről nem láthatja meg;
De feltűnnek a messzeség ködén át
Az égbe ötlő óriás hegyek.
így állsz szilárdan. . . S látom sorra őket,
Kik innen indultak ki küzdeni;
Tieid ők, kik győzelemre leltek,
Tieid ők, az eszme hősei.
Mely ég lelkűkben: tőled jött a Bzikra,
Hirök sugára visszatűz reád ;
Tiéd a zöld babér, mit homlokukra
Elismerésül tett a világ.
És ő is — oh mily látomány e z ! — itt van
A szabadságnak fenkölt dalnoka,. . .
Ki — mint kívánta — a harczok zajában
Meghalt, . . . de még sem halhat meg soha.
A vad csapat, a zsarnokság ölé m eg! . . .
Meghalt, hogy halhatatlanná legyen. . .
Es innen indult el. . . Nagy szellemének
Legyen oltár emelve e helyen!
Kiket falaid befogadtak egykor:
Elhozzuk koszorúinkat neked ;
Még sziveinkben ég, mint régen akkor,
A tanitványi hála s szeretet.

Mit a családban zárt lelkünk magába,
Győzelmet ért az e falak között;
Megnyílt előttünk a tudás világa
S a hit, a vallás megerősbödött.
Es itt tanultuk a hazát szeretni . . .
A gyermek-álmok itt ringattak e l !
Nemes eszmékért küzdni, lelkesedni
Itt, itt tanult meg a gyermek-kebel.
Te láttad fejleni reményeinket,
Az első küzdést, első vágyakat ;
S mi büszkén lázba hozta sziveinket:
A legelső dal is tán itt fakadt.
Száz éve már, hogy fennállsz igy szilárdan!
Kívánunk neked sok új századot!
Légy győztes a létért vívott tusában,
Mely végzetül mindnyájunknak jutott.
Minden új század új fénynyel övezzen,
Emeljék hired késő századok ;
Miként — a mely tőled fakadt — a szellem
Fiaidban örökké élni fog.
G r. Moravcsik Gyula ,
aszódi volt tanuló.

II. Az algymnasium 100 éves fennállásának emlék
ünnepe.
A múlt évi «Értesítőnk»-ben kimondottuk volt, hogy inté
zetünk az 1887/8. isk. évben okvetlenül meg fogja ünnepelni
100 éves fennállásának kegyeletes emlékünnepét. Ezen emlék
ünnep f. é. junius hó 27-én fényesen sikerült.
A város ünnepi díszt öltött magára, majd minden ház fel
lobogózva díszlett, az üzletek szüneteltek, az utczák kivételesen
nagyvárosi tisztaságot tanúsítottak, a cserfalombbal felékesített
három diadalkapu pedig tárt károkkal fogadta a tömegesen
érkező vendégeket.
A kiskartali út felől levő diadalkapunál P rocopiusz Z sigmond
takarékpénztári igazgató fogadta P odmaniczky G éza s L evente
bárókat. Innen az egész díszes közönség a pályaudvarra hajta
tott, báró Podmaniczkyak élén Földváry Mihályt, a pestm. ev.
esp. felügyelőt s Pest-Pilis-Solt-Kis-Kúnmegye alispánját, nem
különben a magyar tud. Akadémia, a Kisfaludy- s Petőfi-társaság elsőrangú embereit, Gyulai Pált és Szana Tamást fogadni.
Földváry Mihályt br. Podmaniczky Géza, Gyulai Pált és Szana
Tamást verseghi Fáy Béla üdvözölte. A meleg, emelkedett, velős
kölcsönös üdvözletek után a fogatok berobogtak a gymnásiumi
tér szélén felállított diadalkapu elé, hol Moravcsik Mihály, aszódi
ev. lelkész fogadta a pestm. ev. esp. felügyelőt, igazán meleg
szavakkal a válaszában is meleg szavú Földváry Mihályt.
Erre a nagyközönség a kiváló férfiak élén az Ácsa felé vezető
úton felállított díszkapunál a pestm. esperességi felügyelő,
Földváry Mihály, a magyarországi ág. hitv. ev. egyetemes tel-
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ügyelőt nagy lelkesedést keltő beszéddel fogadta, a mire a fel
ügyelő, Prónay Dezső .báró, mint rendesen, szépen és velősen
válaszolt.
Ezután kezdetét vette a tulajdonképeni ünnepély, az algym.
jubileuma a templomban. Fényes társaság gyűlt itt egybe. Ott
volt a nagymíveltségű br. Podmaniczky Gézáné, br. Podmaniczky
Leventéné, br. Eadvánszky Antalné, Podmaniczky Ilona comtesse, Fáy Béláné és leányai, Majthényi Istvánná, Segesváry
Jenőné, Karsai Vilmosné, Podmaniczky Géza és Levente,
Eadvánszky János bárók; Majthényi István s Bossányi László
orsz. képviselők, Láng Adolf pestm. ev esper. főesperes, Török
József pestm. ev. tanügyi esperes, Melczer Gyula pestm. ev. esp.
főjegyző, Frenyó Andor pestm. ev. esp. aljegyző, Miklóssy
János aszódi volt derék tanár, jelenleg csővári ev. lelkész, Kiss
Péter tótgyörki ev. lelkész, Szilárd János domonyi, Dubovszky
Nándor rákoskeresztúri ev. lelkészek, Medgyessy József kiérd,
r. katli. leik., Tahy István pestm. főjegyző, Kapczy Vilmos
főszolgabíró, Kemény Kálmán és Haas István szolgabírók,
Moravcsik Gyula, Martényi Dezső, a váczvárosi küldöttség, Karsai
Vilmos stb.
Az emlékünnepet a templomban a lutheri «Erősvár» ének
kel kezdtük meg. Az első vers eléneklése után következett
Moravcsik Mihály ev. leik. oltári verses imája. A vers után Láng
Adolf föesp.szónoki beszédei. Sámuel 7,13 felett.Idevágó théma;
elmélkedett a múltért való háláról s a jövőbe helyezett remény
ségének szózatáról. Beszédj ében a küzdelem nehéz napjai váltakoz
tak a tiszteletreméltó áldozatkészség megható jelenségeivel; de
mind a küzdelemben, mind az áldozatkészség tekintetében a fő
szerepet a Podmaniczkyak játszák, ők a védők, ők amaecenások.
Az intézetet tehát nyugodt lelkiismerettel Podmaniczky-intézetnek nevezhetjük. A főesperes ható szavai után újra megzendűlt
a lutheri ének 3-ik verse, melynek befejeztével az oltár előtt
Török József tanügyi esperes állott elő magasztos hálaimájával.
Ezen ünnepies s kegyeletes egyházi szertartás után Podma
niczky Levente báró, az aszódi ev. egyház érdemdús felügyelője,
üdvözlő szavakkal nyitotta meg a díszgyűlést. E díszgyülés tár
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gya volt a gymnasium történetének a felolvasása, melyet Petry
Gyula, gymn. tanár nagy gonddal s irodalmi színvonalon állá
ügyességgel szerkesztett s részben felolvasott.
Következett a kegyeletes emlékünnepély általánosabb értékű
része, t. i. a közönség a templomból a gymnasium épülete előtt
levő térre tolúlt. A gymn. tér csupa lomb volt, melyet a nap
verőfénye még kápráztatóbbá tett. Közel az épület balsarkához
gályákból emelvény állott, melyet a zsibongó sokaság kíván
csian vett körül. A programm szerint első lépett a szószékre
Földváry Mihály esp. felügyelő, alispán, az aszódi gymn. 50 év
előtti tanítványa, Petőfi iskolatársa, az ő szívhez szóló hangjá
val, egyszerű, nemes előadásával csodásnak hangzó emlékezé
seket mondott el az 50 év előtti időkről, Petőfiről, iskolai éle
tükről, br. Podmaniczky Frigyes és Árminnal való barátságáról.
Beszéde, mely a kegyeletes megemlékezés igaz hangján volt
mondva, mély benyomást tett és a hallgatóság kitörő lelkese
déssel éljenezte meg a volt tanítványt. Ezután Beke Andor,
gymn. tanár, szavalta el nagy hatással Moravcsik Gyula dr.
költői eszmékkel telt alkalmi költeményét. Utána Zuberecz Pál,
gymn. tanár, Csengey Gusztáv eperjesi theologiai, volt aszódi
gymn. tanár alkalmi költeményét szinte figyelmet gerjesztő páthossal szavalta el. Melczer Gyula saját maga által felolvasott
költeménye ugyancsak figyelmes hallgatóságra talált.
Ezen általánosabb érdekű rész után következett a legálta
lánosabb. Következett a nagyvendéglöben tartott vagy 250 sze
mélyre szóló díszebéd, hol egyetemes felügyelőnk a királyra
mondott jeles toasztjával megkezdette a pohárköszöntések hoszszú sorát. Felette érdekes volt Földváry alispán felszólalása, ki
bemutatta Petőfi iskolatársának, Czettler váczi kanonoknak az
időből való füzetét, a melyben a nagy költő iskolatársai oly
rendben vannak összeírva, a mint ültek.
A legeslegáltalánosabb rész volt pedig az ünneplő közönség
tiszteletére rendezett tánczmulatság, mely esti 8 órakor kezdődött
s tartott kivilágos kivirradtig.
Ez volt a kegyeletes ünnepély képe. Még egyről kell meg
emlékeznem, a mi intézetünk jövőjéről. íme, itt van a tőke»
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mely manapig befolyt, de még kétszer annyi várható a befolyó
gyűjtőivekből. Határozottan mondjuk, hogy intézetünk, a u to n ó 
miánknál fogva, az 1883. évi XXX. t.-czikknek, ha nem is hir
telen gyökeresen, de egy-két év lefolyása alatt eleget fog tenni.
A gymn. tőkéjének gyarapításához hozzájáruló adományok
a következők:
A z a d a k o zó k nevei:
frt

1.Mélt. Földváry Gábor
...
...
... 100.—
2. Nagyságos Földváry Mihály Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún
megye alispánja, s esper. felügyelő, a ki egyúttal saját
költségén a jubileum három költeményét kinyomatta
10.—
3. Nagytiszteletű Nikodém János kiérdemült aradi evang.
lelkész adománya _ _ _ _ _ ... ... ... 200.—
4. Nagyságos Breznyik János ev. igazgató békés-csabai
népbank részvényének 100 frtos alapítványa, melyre már
be van fizetve
......... .
40.—
5. A bényei ev. egyház
20.—
6. A csővári ev. egyház ......... . ... ................. ...
7.—7. Az acsai ev. egyház... _......... ... ... _ _ — 65.—
8. A fóthi ev. egyház................. ... .............. — __
5.—
9. A kis-kőrösi ev. egyház
—
5.—
10. Tahy Istvánné ő nagysága
...
... — —
12.—•
11. A tót-györki ev. egyház........... ... ... — — — 20.—
12. Az új-pesti ev. egyház _ ... ... .................. ...
14.50
13. Az ikladi ev. fiók egyház................ . ... ... ... _ 32.80
14. A pilisi ev. egyház ............... . ... _ ... ...
28.40
15. Kochlács Samu gyűjtése... .......... ... ... _ _ 34.90
16. Dr. Deér Endre adománya ... ............... . ... ...
10.—
17. Mélt. Podmaniczkv Géza báró 1887/8-ik évi ajándéka 200.—
18. Az alberti ev. egyház
... ......... ... ... ...
12.—
19. A tápió-szelei ev. egyház... ... ......... . ... .... ... 20.— .
20. Az irsai ev. egyház ...
...
... ...
36.17
21. Zelenka Pál ev. főesp. ajándéka ... ............... . ... 10.—
22. Pecz Vilmos állami mérnök... ... ... __ ... __
5.—
23. Erős Gyula zsámboki lakos ajándéka _ ... __ ...
5.—
24. Láng Adolf fő-esp, ajándéka ......... . ... ...
50.—
Átvitel:

942.77

frt

Áthozatal: 942.77
25. Tápió-szt.-mártoni ev. egyház................ . ... ... — 10. —
10. —
26. A czeglédi ev. egyház.............................._. — —
40.—
27. Deutsch Fülöp ajándéka..................... _. — — —
2._
28. Delhányi Zsigmond szarvasi ev. gynm. tanár ajándéka
21.3G
29. Hazslinszky Frigyes ev. gymn. igazgató gyűjtése ...
^_
30. Tordy István és Győző testvérek ajándéka _ ... ...
25.—
31. Percián Béla vasúti hivatalnok adománya... — —
8.—
32. Ismét a tót-györki ev. egyház. . .
... ... — ...
100.—
33. Petry Gyula aszódi tanár alapitványa _ _ —
40.—
34. Majthényi István 10 éven át évenként ..................
20 . —
35. Moravcsik Mihály « « «
«
........... —
20. —
« « «
« ... _ — ...
36. Bentsik József
15.—
37. Yeisz Lajos
« « «
«
... ... —
10. —
38. Eisler Sándor
« « «
« . . . ... — ...
10. —
39. Dr. Hacker István
« « «
«
..................
10. —
40. Brünauer testvérek « « «
« ................— —
10. 41. Schlesinger Florian « « «
«
5.—
42. Szinberger Samu
« « «
« .........................
5.—
43. Döghei Antal
« « «
«
_ ...
5.—
44. Jamriska Lajos
« « «
«
...
... ...
5.—
45. Procopius Zsigmond « « «
«
......... . —
5 .—
46. Brüll Soma
« « «
« ..........................
5.—
47. Forschner Mór
« « «
«
... — ...
5.—
48. Churin Soma
« « «
«
...........— —
5 .—
49. Hanover Adolf
« « «
«
_ — —
« « «
« ............ 5.
50. Perlusz Adolf
51. Bencsok János
« « «
«
......... 5.
3.—
52. Langfelder László « « «
« ..........................
3.—
53. Markbreiter Zsiga « « «
«
.................
3.—
54. Magyary Kálmán
« « «
« — __ — .
2,_
55. Farkas János
« « «
«
......... . —
6.—
56. Hanover L.
« « «
«
2.50
57. Feuermann J.
« « «
«
5.—
58. Yalentinyi Jenő csabai tanár 10 éven át évenként
10. —
59. Gáspár István
5 éven át évenként ................—
60. Kaufmann Mihály « « «
«
... ..................
61. Braun Manó
« « «
« .........................
Átvitel:

1393.57

—

-

It
/

írt

Áthozatal: 1393.57
5.—

62. Schäfer Miksa
5 éven át évenként
10. —
63. Müller Lajos
« « «
« .........
5.—
64. Cseh Lajos
« « «
« _ _
5.—
65. Sztanic Sándor
« « «
«
_____
5.—
66. Zsifcsik _József
« « «
«— ...
5.—
67. Kovácsi Mihály
« « «
« .........
10. —
68. Kuszerl Sándor
« « «
«_. ___
5.—
69. Holly Jenő
« ■* «
«
... 5.—
70. Hanover Adolf
« « «
« _ ...
5.—
71. Churin Ármin
« « «
«
— ..
5 .—
72. Diamant Mór
« « «
« ..........
1.—
73. Kosenberg Salamon « « «
«
5.—
74. Kovács József bizonytalan időre évenként...
3.
75. Haraszty Mihály míg él évenként ... _ ..
5—
76. Schwarcz József míg él
«
_ ...
5.—
77. Kompan György bizonytalan időre évenként.
15.—
78. Margócsy Gyula
«
«
«
5.—
79. Medgyessy József
«
«
«
15.—80. Németi A.
«
«
«
5.—81. Ozv. Fein Józsefné
»
«
«
25. —
82. Dózsa Árpád egyszer s mindenkorra.— ...
15.—
83. Nenwelt József «
«
«
... .
10. —
84. Dr. Herz Armin «
«
«
—
10. —
85. Kaufmann Mihály«
«
«
— 5.—
86. Bernáth Mihály «
«
« — ...
5.—
87. Gaál M. Pál
«
«
«
— .
5.—
88. Diamant Antal «
«
« — _ ... —
10
.—
89. Engländer Adolf «
«
«
— _ — —
25.60
90. A domonyi ev. egyház_ ... ... ... ........... ...
91. Micsinay Pál ev. tanító
... — — — — — 50.—
13.60
92. Többi apróbb adakozások ... ... _ ... — —
93. Kiskőrösi ev. egyház...
... ... ......... — — 15.—
4. —
94. Czeglédi ev. egyház ... ............... . ... ... —
95. Pilisi ev. egyház........ . ... .......... — — — — 12.—
96. Az aszódi takarékpénztár 1887-ki jövedelméből ajándé
kozott... _ _ ... _ _ _ _ — — — 150.—
97. Br. Podmaniczky Géza ajándékozott 5 részvénye után 60.—
Átvitel: 1932.77

—
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Áthozatal
1032‘77
98. Szilárd János 10 évi lekötelezettséggel (évenként 5 írt)
5.—
99. Konyáry Pál tíz évre évenként.......................................
5.—
100. Seitleben Lajos 5 évre évenként......... . ...
1.—
101. Kohn Lajos 5 évre évenként
... ... ...........
1.—
Összesen ... 1944-77
A többi ívek a vidékről még be nem folyván, a beszámo•
a /
lást a jövő évi «Értesítő»-ben teszi közzé az igazgatóság.
Hálás köszönet a nemes tettekért!

III. Adatok intézetünk 1887/8-ik évi történetéhez.
A tanulók szabályszerű felvétele szeptember 1—4-ig történt,
ugyanakkor tartattak meg a javító- és pótvizsgák. Innen túl isten
segedelmével hozzá fogtunk a tanuláshoz. Minthogy azonban
Valentinyi J enő kartársunk a békéscsabai ev. algymnasiumba
távozott s H aitsch Samu kar társunkat a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a selmeczi ev. lyceumba nevezte ki,
s kinek helyébe Z uberecz P ál választatott meg intézetünkbe,
G yöngyösy L ászló is Hajdú-Nánásra távozott: az iskolai évet
csak hárman kezdtük meg. Szept. 8-án jött Lux K ároly, s így
m ár négyen munkálkodhattunk egészen november elejéig,am i
kor is B eke Andor választatott meg ötödik tanárnak. Ez időtől
fogva zavartalanul folyt az oktatás f. évi junius 29-ig.
A tanulók száma a tanév elején 121 volt. A magántanulók
közül 7-en nem jöttek vizsgázni, 6 nyilvános tanuló pedig ki
maradt, 2 meg a második harmadban jött, azért a tanév végén
110-re apadt a tanulók száma.
Az iskolai törvényeket október elsején olvasta fel és magya
rázta meg az igazgató a tanári kar jelenlétében.
A rendes szünnapokon kívül csak szüretkor három napot s
vásárkor egy fél napot kapott az ifjúság szünidőül.
Iskolánk az állami tantervet követte.
Az egészségi állapotok ez iskolai évben nagyon kedvezők
voltak. Összesen 41 könnyű betegségi eset fordult elő.
A tanulók erkölcsi állapotát tekintve, jónak, sőt dicséretes-
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nek mondhatni. Az igazgatóilag megintett 13 tanuló közül az
utolsó harmadban 6 javúlt.
Kiváló gondot fordított a tanári kar arra, hogy az ifjúság
részt vegyen az isteni tiszteleteken, lelkiismeretesen teljesítse
vallási kötelességeit.
Nagyságos dr. H óman Ottó, budapestvidéki tankerületi
főigazgató úr május hó 18-án szerencséltette hivatalos, magas
látogatásával intézetünket.

IV. Tanári testület.
1. B eke A ndor, helyettes tanár, a III. osztály főnöke. Tan
tárgyai : Latin nyelv I —III, fizikai földrajz III. osztályban. Heti
óráinak szám a: 22.
2. Lux K ároly, helyettes tanár, az I. osztály főnöke, a természettani és -rajzi szertár őre. Tantárgyai: földrajz az I. és II.
osztályban, magyar nyelv az I-ben, német nyelv a III. és IV-ben.
Heti óráinak száma: 21.
3.
P etry G yula, oki. rendes tanár, a II. oszt. főnöke, gymnasiumi könyvtár-őr. Tárgyai: számtan az I—Hl., algebra a IV.,
geometria az I—II. és IV. osztályban. Heti óráinak száma: 21.
4. Sramkó M ihály , oki. rendes tanár, egyházi segéd-lelkész,
az ásvány- és az igazgatói levéltár őre, ez évi igazgató. Tan
tárgyai : latin nyelv és ásványtan a IV., vallástan az I—IV., geo
metria a III., világi ének az I—IV., szépírás az I. osztályban. Heti
óráinak száma: 17.
5. Z uberecz P ál, helyettes tanár, a IV. osztály főnöke, a
Petőfi önképző-kör főnöke, az ifjúsági könyvtár és a tornaszer
tár őre. Tantárgyai: magyar nyelv II—IV, történelem III—IV,
német szépírás II. osztályban. Torna mind a négy osztálylyal.
Heti óráinak száma, a torna kivételével, 20.
6. M oravcsik M ihály, ev. lelkész, az egyházi ének vezetője.
Hetenként 1 óra.
7. K erekes J ákó, r. kath. lelkész, a gymn. r. kath. tanulók
vallástanára. Heti óráinak száma 2.
8. S chreiber J ózsef, kerületi rabbi, a gymn. izr. tanulók
vallástanára. Heti óráinak száma 2.

17

V, Előadott tantárgyak.
a) K ötelezett tantárgyaié.
Első osztály.

Vallástan. Hetenként két óra. Új-szövetségi bibliai történe
tek. Kézikönyv: Bibliai történetek, Pálfytól. Tanár Sramkó M.
Magyar nyelv. Hetenként 6 óra. Elbeszélő prózai és költői
olvasmányok, értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás, az
olvasmányok tartalmának megmagyarázása és szabadon való
elbeszélése. A mondatok nemei, egyszerű mondat és mondat
részek, mondattani alapon az alaktan. Bagózás és szóképzés.
Helyesírás, szavalás. írásbeli dolgozatok. Kézikönyv: Szinnyei
József isk. magyar nyelvtana I. rész és Lehr-Biedl magyar
olvasókönyve I. kötet. Tanár Lux Károly.
Latin nyelv. Hetenként 7 óra. A Bartal-Malmosi-féle latin
gyakorló könyv I. r. 32 latin s magyar fejezetével kapcsolat
ban tárgyaltatott az alaktanból a fő- és melléknevek ejtegetése,
a melléknév fokozása, a számnév, a praepositiók esetek szerint
csoportosítva, névmások; az ige s ennek ragozása. Az olvas
mányból tárgyi szócsoportok és latinos kifejezések. Hetenként
iskolai írásbeli dolgozat. Tanár Beke Andor.
Földrajz. Hetenként 4 óra. Magyarország és a Földközi
tenger medenczéjének ismertetése, táblarajzok után tárgyalva,
a tárgyalt vidékek állat-, növény- és ásványországi főtermékeik
egyenként való tárgyalása s végül csoportosítása. Térképrajzo
lás. Kézikönyv Scholtz Albert földrajzának I. része. Tanár Lux
Károly.
Számtan. Hetenként 3 óra. A tizes számrendszer, római
számirás. A 4 alapművelet egész számokkal, közönséges és tize
des törtekkel. A méterrendszer. Idöszámolás. A földrajz és
kereskedés köréből vett feladatok megfejtése szóval és Írásban.
Iskolai és házi dolgozatok. Kézikönyv Suppan Vilmos számtana.
Tanár Petry Gyula.
Ptajzoló geometria. Hetenként 3 óra. Egyenes vonal, szög,
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háromszög, négyszög, sokszög. Egybevágó és hasonló idomok.
A körvonal. Az ellipsis szerkesztése. Területmérés. Iskolai szer
kesztések és házi rajz feladatok. 12 díszítményi rajz. Kézi
könyv : dr. Császár Károly geometriai alaktana. Tanár Petry
Gyula.
Szépírás. Hetenként 1 óra. Nagy Sándor folyó és rondirási mintái szerint tanított Sramkó Mihály.

M ásodik osztály.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Mint az első osztályban,
mert összevonás volt.
Magyar nyelv. Hetenként 5 óra. A rágós és névutós hatá
rozók. Egyszerű összetett mondatok. Mellérendelt és alárendelt
mondatok. Összevont és rövidített mondat. Egyenes és függő
beszéd. Röviden a körmondat. Dolgozatul mondatok alkotása,
kisebb mondák szabad elbeszélése vagy költemények betétele
prózába. Kézi könyv dr. Szinnyei József magyar nyelvtanának
II. része. Lehr-Riedl-féle olvasókönyv. Tanár Zuberecz Pál.
L atin nyelv. Hetenként 7 óra. A gyakorló könyv II. részé
nek 34 latin s magyar fejezetével kapcsolatban az alaktan befe
jezése, főleg a genusszabályok, teljes coniugatió (praesens, perfectum és supinum képzés); a szóképzés elemei. A szókincs
megfelelő bővítése az olvasmány alapján és szóképzési csopor
tok összeállításával. XVin. caput és latinos kifejezések könyv
nélkül. Az acc., cum., inf. és abl. abs. szerkezetek. Hetenként
iskolai Írásbeli dolgozat. Kézi könyv Bartal-Malmosi gyakorló
könyve és alaktana. Tanár Beke Andor.
Földrajz. Hetenként 4 óra. Európa, Ázsia, Afrika, Ame
rika, Ausztrália földrajza, táblarajzok után tárgyalva, kiterjesz
kedve az egyes vidékek természetrajzi viszonyaira. Térképrajzo
lás. Kézi könyv Scholtz földrajzának II. és III. része. Tanár Lux
Károly.
Számtan. Hetenként 4 óra. Számolási rövidítések. Rövi
dített számtani műveletek. Egyszerű hármasszabály. Olasz szá
molás. Arány és arányiatok; alkalmazásuk. Egyszerű kamatszá-
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mítás. Iskolai s házi dolgozatok. Kézi könyv dr. Lutter Nándor
közönséges számtana. Tanár Petry Gyula.
Rajzoló geometria. Hetenként 3 óra. A sík és térbeli egye
nes. A testszöglet. A geometriai testek ismertetése. A koczka, a
hasábos testek, a henger, a gúla, a kúp, a soklapúak és a gömb.
Egybevágó, symmetrikus és hasonló testek. A testek mérése.
A távlattan alapvonalai. Iskolai szerkesztések, házi rajzfelada
tok, 12 diszítményi rajz, testek készítése. Kézi könyv dr. Csá
szár geometriai alaktana. Tanár Petry Gyula,
Szépírás. Hetenként 1 óra. Nagy Sándor német szépirási
mintáit használta Zuberecz Pál.

H arm adik osztály.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Dr. Székács József Vallástan

•czímii kézi könyve szerint elővétettek az ó- és új-testámentomi
kanonikus és apokriphus könyvek, Isten, Jézus Krisztus, Szent
lélek, általános erkölcstan, magunk és mások iránti kötelessé
gek. Tanár Sramkó Mihály.
Magyar nyelv. Hetenként 3 óra. Rendszeres magyar nyelv
tan. Hangtan, szótan, mondattan. Példák írása a nyelvtani sza
bályokra. Otthoni dolgozatul mondák, történelmi epizódok
önálló előadása. Költemények átdolgozása. Kézi könyv dr. Szinynyei József rendszeres magyar nyelvtana, Lehr-Riedl olvasó
könyve. Tanár Zuberecz Pál.
Latin nyelv. Hetenként 6 óra. A szóképzéstan kiegészí
tése. A mondattanból az egyszerű mondat rendszeres tárgya
lása, idők, módok felosztása. Szótanulás kapcsolatban az olvas
mánynyal és etymologikus csoportokban. Az Elischer-féle
olvasókönyvből: az élőkor, a királyok kora és 15. Phaed. mese.
Hetenként iskolai írásbeli dolgozat. Kézi könyv Kérészi-Szinynyei mondattana és Elischer J. latin olvasókönyve. Tanár Beke
Andor.
Német nyelv hetenkint 4 óra. Helyes kiejtés és olvasás
A névszó tárgyalásakor a nem-szócskáknak, az esetjelző ragok2*
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nak és a többes számképzés különböző módjainak ismertetése
összefüggő olvasmány alapján, nevezetesen a «Gehörnte Sieg
fried» mondából: 1. Niederland. 2. König Sigmund. 3. Biesen
und Zwerge. 4. Siegfried. 5. Die Wette. 6. Kaiser Otnit und
Wolfdietrich. Továbbá: 1. Der Hirsch mit der goldenen Krone.
2. Siegfried bei den Schmieden. 3. Wieland der beste aller Waffen
schmiede. 4. Siegfried bringt den Schmieden einen Auerochsen
czimü összefüggő olvasmányokkal párhuzamosan az ige rendsze
restárgyalása főleg az erős és gyenge conjugatió. Atulajdonságnév
fokozása. A határozott és határozatlan numerale. Az igékhez
a mint az olvasmányban s a nyelvtan egybeállításában előfordúlnak a szóképzés elemeinek előkészítése. Szókincs bővítés.
Könnyebb költemények beemlézése. Házi fordítások. Iskolai
tollba mondott feladatok fordítása. Végül az olvasmányban elő
fordult határozók, praepositiók rendszeres összeállítása, az egész
tananyag összefoglalása és ismétlése. Tk. Felsmann József «Né
met nyelvtana» s Felsmann József «Német olvasókönyv» I-ső
rész. T anár: Lux Károly.
Történelem. Hetenként 4 óra. A magyar nemzet törté
nelme az 1867-iki kiegyezésig, különös tekintettel a műveltségi
viszonyok fejlődésére. Kézi könyv Tankó János: Magyarok tör
ténelme. Tanár Zuberecz Pál.
Fizikai földrajz. Hetenként 2 óra. Fizikai előismeretek.
A szilárd, folyékony és terjengős testek tulajdonságai. A meleg
hatása. A halmazállapot változása. Fénytünemények. Delejes
és elektromos tünemények. A föld alakja és ábrázolása. A földet
alkotó anyagok különfélesége. Az égboltozat és a rajta látható
csillagok mindennapi látszólagos mozgása. A föld mozgása
saját tengelye és a nap körül. A földövek. A kiima. A hold
keringése a föld és a nap körül. Földünk állása a naprendszer
ben. Kézi könyv : Sclioltz Albert és Bath Arnold «A math, és
fizikai földrajz elemei.» Tanár Beke Andor.
Számtan. Hetenként 3 óra. Összetett hármas szabályösszetett aránylat. Egyszerű és összetett kamatszámítás. Lánczszabály. Határidő számolás. Agio számolás. Állampapírok s
részvények. Egyszerű és összetett arányos osztás. Elegyítési
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föladatok. Iskolai és házi dolgozatok. Kézi könyv Dr. Lutter
Nándor közönséges számtana. Tanár Petry Gyula.
Rajzoló geometria. Hetenkint 2 óra. A sikteríiletek másosolása, a háromszög szerkesztése az oldalok méreteiből, a három
szögek hasonlósága, a szögmérés, a háromszög szerkesztése egy
vagy több oldallal és szemközt fekvő vagy közbezárt szögekkel,
a távolságok aránya, négyzetek, rombusok, trapézek, trapezoidek szerkesztése, négyszögek, sokszögek egybevágósága, az ido
mok átalakítása. Kézikönyv: Császár K. szerk. planimetriája.
Tanár Sramkó Mihály.
N egyedik osztály.

Vallástan. Hetenkint 2 óra. Osztály összevonás. Lásd a
harmadik osztályt.
Magyar nyelv. Hetenként 4 óra. Magyar stilisztika. Egy
szerű és szép stílus kelléke. Kisebb költemények és Arany Tol
dijának stilisztikai elemzése. Köviden a verstan. Dolgozatokúi a
kézi könyv nyújtotta feladatok megfejtése. Toldi egy részének
szabad átdolgozása. Kézikönyv: Dengi stilisztikája. Lehr, Arany
Toldija. Tanár Zuberecz Pál.
Latin nyelv. Hetenként 6 óra. A mondattanból az egyszerű
mondat átismétlése után tárgyaltatott az összetett mondat;
alá- és mellérendelés. A mellékmondatok mondattani és értelmi
viszony szerint. Cons ec. temp. Or. rect. et. obi. prosodia és
verstan. Olvastatott és részben elemeztetett a római köztársa
ság megalapítása, a patríciusok és plebs közti viszályok. Ovidiusból Phaeton. Hetenkint Írásbeli dolgozat otthon és az isko
lában. Kézikönyv Elisclier latin olvasókönyve, Kérész és
Szinnyei latin mondattana és Bartal-Malmosi gyakorlókönyve.
1Tanár Sramkó Mihály.
Német nyelv. Hetenkint 3 óra. A német alaktan és mondat
tan teljes egészében való megismertetése «Der gehörnte Sieg
fried» czímű összefüggő olvasmány alapján; különösen pedig
-az erős igék hat osztálya, a conjunctivus, imperativus, infinitivus és participium. Visszatérő, rendhagyó és személytelen igék.
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Passivum. A szóképzés elemeinek előkészítése illetőleg ethimologikus csoportosítása. Szókincs bővítése. A német mondattan
nak a magyartól eltérő jelenségei,ú. m. a mondatrészeknek, fő-és mellékmondatoknak gyakorlati megkülömböztetése s össze
függő olvasmány kapcsán való megvilágosítása. Mesék: «Der
Fuchs und der Bock», «Das Boss und der Stier», «Der Wolf
und der Kranich». Költemények beemlézése, nevezetesen:
«Mein Vaterland», «Gute Nacht», «Das Bächlein», «Der Mond
und der Mops», «Des Bauernknaben Beschreibung der Stadt».
Házi és iskolai feladatok. Kk. Felsmann József német nyelv
tana s Felsmann József olvasókönyv II-dik része. Tanár Lux
Károly.
Történelem. Hetenként 3 óra. Az ó-kor Augustus csá
szárig. A keleti népek, egyptomiak, föníciaiak, assirok, babilonok, médek története. A görögök és rómaiak története. Kézi
könyv Tankó János világtörténete I. rész. Tanár Zuberecz Pál.
Természetrajz. Hetenként 3 óra. Ásványtan, földtan, kő
zettan. Kk. Bóth Samu; részben füzetek nyomán. Tanár
Sramkó Mihály.
Algebra. Hetenként 3 óra. Számműveletek algebrai szá
mokkal. Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többes.
Négyzet. Köb. A geometriai haladvány, mint hányados. Első
fokú egyenletek egy ismeretlennel s idevágó tárgyi feladatok.
Az arány és aránylat algebrai tárgyalása. Iskolai és házi dolgo
zatok. Kk. dr. König Gyula algebrája. Tanár Petry Gyula.
Rajzoló geometria. Hetenként 2 óra. A kör, ellipsis, hiper
bola, parabola. A kör evolvense. A közönséges cyklois, epi- és
hypocyklois. Archimedes csigavonala. Iskolai szerkesztések és
házi rajzfeladatok. Kk. dr. Császár Károly szerkesztő planimetriája. Tanár Petry Gyula.
b ) M elléktárgyak.
Torna. Hetenként 2 óra. Őszi és tavaszi kedvező idejű

hónapok alatt katonai rendgyakorlatokban és szabadban fel
állított tornaeszközökön gyakoroltatott mind a négy osztálylyaL.
Tanár Zuberecz Pál.
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Erjijházi ének. Hetenként 1 óra. Egyházi énekek emlékelése és éneklése mind a négy osztály protestáns tanulóira köte
lező volt. Tanár: Moravcsik Mihály, ev. lelkész.
Világi ének. Hetenként 1 óra. Világi énekben oktatást
adott Sramkó tanár.
Gyorsírás. Hetenként 2 óra. Levelező gyorsírásban Gabelsberg-Markovits rendszere szerint ez évben 22 önként jelentkező
tanuló nyert oktatást. T anár: Lux Károly. Zárünnepély alkal
mával e tantárgyban tanúsított törekvésért 4 tanuló érdemesíttetett jutalomdíjra, névleg:
Stefánik L ászló II. osztályú tanuló 3 ftnyi jutalom díjat
kapott.
V éiser P ál III. oszt. tan. 2 irtot.
Olajkár S ándor III. őszi. tan. 2 irtot.
B ertók S ámuel I. oszt. tan. 1 irtot.

Ezen a tanulók ügybuzgalmát e téren is serkentő juta
lomdíjak nt. Moravcsik Mihály, Müller kir. íőmérnök és Petry
Gyula tanár urak kegyes adományaiból folytak be.
Hálás köszönet az adakozóknak az itjuság nevében!
Zene. Zongorában oktatást adott Medgyessy Elek.

V I Petőfi-önképzőkör.
Ez évben vezetője Zuberecz Pál tanár. Tisztviselők : jegyző
Hegedűs Lajos IV. évi t., íőpénztáros Majzik Gyula IV. évi t.,
íőkönyvtáros Sipiczky Pál IV. évi tanuló, alpénztáros Olajkár
Sándor III. évi t., alkönyvtáros Kiss Tibor III. évi t. A körnek
42 működő és 31 olvasó tagja volt. Tartott összesen 1 alakuló,
29 rendes, 1 évzáró ülést. A tagok 69 dolgozatot, ugyanannyi
bírálatot olvastak íel s 136-szor léptek íel szavalni. A kör jöve
delme tagsági és büntetési díjakból 81 írt 58 kr. 62 írt 10 kron
könyvet vettünk és köttettünk, kisebb szükségletekre 3 írt
38 krt költöttünk. Pénztári maradék 16 írt 10 kr.
A Petőfi ösztöndíjra 14-en pályáztak. A munkák közül ki
válik kerekdedségi, élénk, kedélyes leírásai által a X. számú
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pályamű, melynek tárgya «az aszódi vásár». Szintén kerekded,
habár színtelenebb elöadású az Y. számú munka, tárgya Dobozi
Mihály és hitvese. Dicséretet érdemelnek a XII. és a XIV.
számú'munkák. A tanári kar a díjat (1— 1 magyar arany) a X.
és V. számú munkáknak ítélte oda. Az előbbi szerzője Melczer
Gyula IV. évi tanuló, az utóbbié Fleiszig Oszkár III. évi tanuló.
A pályanyertes müveket az évzáró nyilvános gyűlésen a
közönség tetszése mellett felolvasták. Beke Andor tanár úr egy
körmöczi aranyat volt szives felajánlani a legjobb szavaló szá
mára, melyet a tanári kar Pókainé kitűnő előadójának ítélte
oda. A Petőfi-alapból szintén jó szavalatukért Kiss Gyula és
Grün Miksa III. évi tanulókat jutalm azta (2—2 ezüst forinttal).

VII, Tanszerek.
1. Ifjú s á g i k ö n y v tá r gyarapodása.
Vétel u tján : H offmann : Loangó. Ki mint vet, úgy arat.

Nemezis. Karácsony est. Hűség és álnokság. Szenvedések isko
lája. Megtért. Becsületszó. Az igazság napfényre jő. Az őrtűz
mellett. B onnes J . : Az elefánt vadászok. Vadonban. Jáva pálmás
partvidékein. A sziklás hegyvidék gyarmatosai. J ókai M ór : Szo
limán álma. A khámok utódai. Bacsó Tamás. Koronát szerelem
ért. Kis dekameron. A janicsárok végnapjai. A debreczeni lunatikus. Az új földesúr. G yulai P á l : A vén színész. M o liér e :
A botcsinálta doktor. S ciander : A montsabrei kastély. A rany
J ános : Buda halála. M éh n er : Hatszáz magyar nemzeti dal.
G o tth elf : András a szolgalegény. G oldsmith : A véküldi lel
kész. M eyne B eid : A tüzföld. A skalpvadászok. Vilmos, a hajós
inas. M ikszáth : A két koldusdiák. H eveny L .: Jelky András
kalandjai. H offmann F .: Münchhausen báró kalandjai. K ardos
P . : Ezer egy éj. V ámbéri : Indiai tündérmesék. L udvigh : 300
sesopusi mese. F erry : A cserkészők. Cooper ; Vadölő. A vad
fogó. Az útmutató. Bőrharisnya. V erne : Dél csillaga. Utazás
a föld körűi. Strogoff M. utazása. A lángban álló szigettenger.

Robinsonok iskolája. A rejtelmes sziget. Keraban a vasfejü.
A hódító Robur. Összesen 50 munka 52 kötetben. Ajándék ut
ján : Nagy L. II. oszt. Főnyeremény Braun Z. III. oszt. Postrestante, Beszélyek 1848/49-ből, A kétBarcsay. Markus I. oszt.
Sorsjátékai. Hegedűs L. IV. oszt. Száz mese. Bertók S. I. oszt.
Egy levél a szentirásból. Grün Miksa III. oszt. Karácsonyi ének.
Szinberger Zoltán II. oszt. Villamosság, Természettan. Világ
tükre. Sramkó Loránd I. oszt. Emlékkönyv. Melczer Gyula
IV. oszt. Babonáról, Otthon. Fein IV. oszt. Három év alatt. Rei
ner IV. oszt. Toldi. Dolinay Gyula úr ajándékba küldte De
Amicis «A szív» czímű munkáját. Lampel Róbert «Tanulók
olvasó tára» 3 füzetet. Sramkó Mihály igazgató úr Luther élete.
Összesen 21 kötet.
2. a tanári könyvtár gyarapodott:
a) Vétel utján szereztettek: Breznyik János «A selmeczbányai ág. hitv. ev. egyház és lyceum története» 1 (II) k., Dr.
Masznyik Endre «Luther élete» 1 k.
b) Ajándék ú tjá n : Haitsch Samu a múlt évben aszódi, most
selmeczbányai tanár ajándékozott a könyvtárnak a class, philologia körébe tartozó 8 tankönyvet 20 füzetben, Romeiser
Dezső I. oszt. tanuló 3 kötet töredékes szépirodalmi művet.
A szerző ajándéka: Adalbert Breuer «Constructive Geome
trie der Kegelschnitte». 1 k.
Lampel Robert könyvkereskedésétől: Elischer-Jancsó-Boros
«Tanulók olvasó tára» 4 (I—IV) füzet.
A Franklin-Társulattól: Landau-Wohlrab «Rajzoló geométria.» (I—III). 3. k. Varga Ottó «Világtörténet». I. r. 1 k.
Lauffer Vilmos ajándéka: Dávid-Némethy «Magyar-latin
zsebszótár» 1 k. Dr. Szemák István «Német uyelvtan». II. évf.
1 kötet.
Az Eggenberger-féle könyvkereskedéstől: Brózik és Paszlavszky «Földrajz» 1 k.
A könyvtár állománya 554 mű 1056 kötetben, 1886/7-diki
gyarapodás 30 mű, 46 kötetben. Könyvek kötésére 90frt63kr.,
vásárlásra 3 frt 40 kr. fordíttatott, tehát az összes könyvtári
költség 94 frt 03 krt tesz.
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3. Tornaszertár gyarapodása.
7 pár súlyzó 6 írt 7 kr. — 1 pár gyűrühinta 5 írt 50 kr. —
1 mászó-, 2 ugró rúd, 1 ugró deszka 3 írt. 1 lengőkötél 1 írt
70 kr. 1 korlát 4 írt. 50 kr.
Összesen 14 tornaszer, 21 írt 40 kr. értékben.
4. Eremgyüjteményünk ez évben 7 darab éremmel gyara
podott.
5. A földrajzi szakoktatás helyes keresztülvitele czéljából
intézetünk ez évben 7 földrajzi térképet szerzett.
Kedves kötelességet teljesítünk, midőn mindazoknak, kik
tanszereink gyarapításához becses ajándékaikkal hozzájárulni
szívesek voltak, hálás köszönetét mondunk.

VIII, Élelmező.
Az 1887/8-dik évben alumneumunkban felekezeti különbség
nélkül 18 tanuló nyert évi 44 frtnyi díjért élelmezést, ebédet és
vacsorát. Az ételrend a múlt évhez képest annyiban javult,
hogy a növendékek vasárnaponként a rendes déli 2 tál étel
mellé sültet is kaptak. A növendékek között 1 ingyenes és 1 féldijas is volt. Az alumneum ez évi számadása a következő:
A. B evétel.

1. Múlt évi maradvány ... ......... . ... ... ........ . 77 frt 05 kr.
2. Supplicatióból:
aj Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegyéből... ... ... ...
124 « 73 «
b) Nógrád megyéből
64 « 06 «
ej Békés, Csanád, Csongrád, Bács,
és Torontál megyéből.................. ... ... ...
73 « 10 «
d) Hont, Zólyom, Bars megyéből ...
... ... 60 « — «
3. A tanulók évi díjából
... ... ...
... ...
726 « — «
4. Befolyt tartozásból
... ... ... ...
...
60 « — «
5. Kamatból
...
._ _ ...
16 « 81 «
Összes bevétel 1201 frt 75 kr.
B. Kiadás.

Összes kiadás 906 frt 16 kr.
Marad az 1888/9-dik évre 295 frt 59 kr.
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Terményekben adakoztak:
Krátky Samu (még 1886/7-ben) 1 zsák burgonyát és 1 véka
bab o t; a f. isk. évben: Mélt. br. Podmaniczky Géza 1 hízott
sertést, nt. Melczer Gyuláné úrnő 2 zsák burgonyát, 15 liter
lencsét, 15 liter babot, Fein Józsefné úrnő 1 zsák burgonyát,
6 liter babot, 1 sajtot, nt. Moravcsik Mihályné úrnő egy zsák
burgonyát s 30 fő káposztát, t. Klein Pálné asszony 6 liter
babot, két liter mákot, Majthényi István orsz. képviselő úr egy
mérő lencsét, egy mérő borsót és egy véka almát, Valentinyi
Jenő tanár úr 2 zsák burgonyát, nt. Moravcsik Mihály úr 3 kosár
burgonyát s sept. 29-én megvendégelte az alumnistákat, Nagy
Ferencz úr egy mérő lisztet s egy mérő burgonyát, Matheidesz
Sándor úr 140 drb. péksüteményt s egy szegény tanulónkat
reggelivel ellátta; Véber Pál úr egy zsák burgonyát, Nagy Már
ton úr 4 liter borsót.
Nt. Moravcsik Mihály úron kiviil nt. dr. Melczer Gyula
acsai lelkész úr, a gymnasium tanárai s Kompan György pedel
lus nevök napján megvendégelték az alumnistákat.
Fogadják a szíves ajándékozók hálás köszönetúnket!

IX. Ösztöndíjak.
1. A pestmegyei ev. esperesség által kezelt Csernyánszkyféle ösztöndíjra e tanévben Kiss Gyula III., Wéber Pál III., Miklian Ödön II. oszt. tanulók ajánltattak. Egy-egy ösztöndíj öszszege 20 frt.
2. Az aszódi ev. algymn. Petőfi ösztöndíjának azon részét,
mely felekezeti külömbség nélkül alapíttatott, zárdolgozati
pályamű által Melczer Gyula IV. és Fleiszig Oszkár III. oszt. ta
nulók nyerték, az ösztöndíj egy-egy arany. A Petőfi ösztöndíj azon
részét, melyet mélt. Podmaniczky Géza és Levente báró urak
kizárólag aszódi ev. földmives fiúk számára alapítottak, egy
olyan fiúnak nem létében a főrangú urak beleegyezésével Kom
pan Károly II. oszt. tanuló nyerte el.
3. A Masznyik-féle ösztöndíjat Melczer Gyula IV. oszt.
tanuló.
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4. A Földváry Gábor-féle ösztöndíjtat Stefánik László II.
oszt. tanuló.
5. Az aszódvidéki tanítói kar által alapított ösztöndíjat
Margocsy Gyula I. oszt. tanuló kajita.

X. Statisztikai táblázat.
i.
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A tanulók közt honosságra nézve volt
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A rendes tantárgyakban tett előmenetel
n. in. IV.
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VII.

A tanulok által elkövetett mulasztási esetekről.
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222
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7

5
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32

14
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XI. A tanulók névsora.
I.

osztály.

(Osztályfőnök: L u x K ároly.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
23.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Bencsok Gyula, ág. ki tv., Aszód, Pestm.
Bertók Samu, ág. liitv., Maglód, Pestm.
Bzduch Márton, ág. hitv., Brezova, Nyitram.
Clementisz Jenő, ág. kitv., Ipoly-Szécsényke, Hontm.
Csengey Vilmos, ág. kitv., Csákvár, Fekérm.
Csengey Zoltán, ág. kitv., Csákvár, Fekérm.
Csilléry Vilmos, ev. ref., Szada, Pestm.
Csizsinszky László, r. katk., P.-Monostor, J.-N.-K.-SZ.
Cziriák Tibor, r. katk., Mindszent puszta, Pestm.
Derekas János, ev, ref., Aszód, Pestm.
Diamant Dezső, móz. v., Körös-Ladány, Pestm.
Dióssy Béla, r. katk., Kassa, Abaujm.
Dobronay Géza, ág. kitv., H.-Györk, Pestm.
Fekór Géza, ág. kitv., Tápió-Szele, Pestm.
Fényes Gusztáv, ág. kitv., Surány, Nógrádm.
Fürst Albert, móz. v., Uj-Pest, Pestm.
Gledura Géza, r. katk., Ipoly-Pencz, Hontm.
Grosz Hugó, móz. v., Rákos-Palota, Pestm.
Grün Adolf, móz. v., Aszód, Pestm.
Hermann Jenő, móz. v., Csernely, Borsodm.
Höreker Gyula, r. katk., Kecskemét, Pestm.
Igaz Béla, r. katk., Hatvan, Hevesm.
Király Sándor, r. katk., Hatvan, Hevesm.
Klawsz Artkur, ág. kitv., Budapest
Konyáry Béla, ág. kitv., Domony, Pestm.
Kovács Dezső, ág. kitv., Pilis, Pestm.
Lichtmann Béla, móz. v., Vasvár.
Liektmann Victor, móz. v., Vasvár.
Laurinetz László, ág. kitv., Budapest.
Liebentritt József, r. katk., Uj-Pest.
Linder György, r. katk., Majss, Baranyam.
Margócsy Gyula, ág. kitv., Aszód, Pestm.
Márkus Miksa, móz. v., Aszód, Pestm.
Martonfalvay Géza, r. kath., Szirák, Nógrádm.
Miksa Gyula, r. katk., Versegh, Pestm.
Murányi József, r. katk., Ivartal, Pestm.
Papp Jenő, ág. hitv., Nagy-Bánya.

magántanuló

magántanuló
m.

magántanuló

magántanuló
magántanuló
magántanuló

magántanuló

magántanuló

magántanuló
magántanuló
magántanuló
magántanuló

magántanuló
magántanuló
magántanuló
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Bab Vilmos, r. kath. Hévíz, Pestm.
Böckel Károly, ág. hitv., Budapest
Bomeiser Dezső, r. katli., Aszód, Pestm.
Sédy Sándor, r. kath., P.-Péteri
Spitzer Izidor, móz. v., Gödöllő, Pestm.
Sramkó Loránd, ág. hitv., Aszód, Pestm.
Sehvarz Zzigmond, móz. v., Kóka, Pestm.
Strausz Lipót, móz. v., Badvány, Zólyomm.
Szilassy Vilmos, r. kath., Lőrinczi, Nógrádm.
Veiner Géza, móz. v., Versegh, Pestm.
Vimmert Béla, r. kath., Miskolcz, Borsodm.
Vitt Sándor, móz. v., Aszód, Pestm.
Vukicsevics Géza, r. kath., P.-Szt.-Mihály.
II.

magántanuló
magántanuló

magántanuló

magántanuló

osztály.

(Osztályfőnök: Petry G yula.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Babják Gyula, ág. hitv., Püspök-Hatvan, Pestm.
Bródy Géza, móz. v., Mácsa, Pestm.
Bzdueh János, ág. hitv., Brezova, Nyitram.
Csengey Sándor, ág. hitv., Csákvár, Fehérm.
Csontos Pál, r. kath., Túra, Pestm.
Diamant Jenő, móz. v., Kartal, Pestm.
Drobny Géza, ág. hitv., Aszód, Pestm.
Hirschler Jenő, móz. v., Jászberény, J.-N.-K.-Sz. m.
Kiss Ferencz, r. kath., Aszód, Pestm.
Kiss Gyula, r. kath., Tó-Almás, Pestm.
Kolbenhayer Kálmán, ág. hitv., K.-Csalomja, Nógrádm.
Kompan Károly, ág. hitv., Aszód, Pestm.
Krátky Aladár, *ág. hitv., Csik-Tarcsa, Pestm.
Kim Zoltán, ev. ref., Szirák, Nógrádm.
Lővy Adolf, móz. v., Pásztó, Hevesm.
Matheidesz Sándor, r. kath., Budapest.
Mayer Károly, r. kath., Pozsony.
Micsinay Géza, ág. hitv., Ácsa, Pestm.
Miklian Ödön, ág. hitv., Aszód, Pestm.
Mitsky Géza, r. kath., Ecsed, Hevesm.
Nagy László, r. kath., Zagyva, Nógrádm.
Neuspiel Izidor, móz. v., Ipoly-Néken, Houtm.
Paulik János, r. kath., Kerepes, Pestm.
Petes Zoltán, ev. ref., Atkár, Hevesm.
Pokorny Alajos, r. kath., Adony, Fehérvárm.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.

Baksányi Gyula, ág. liitv., K.-Körös, Bestm.
Siffer Lipót, móz. v., Agárd, Nógrádm.
Simonidesz János, ág. hitv., Szécsény, Nógrádm.
Stefánik László, ág. bitv., Bagh, Bestm.
Szinberger Zoltán, móz. v., Kecske, Nógrádm.
Varga Tivadar, r. kath., Harta, Pestm.
III. osztály.

(Osztályfőnök: Belce A n d o r .)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Bigler Jakab, móz. v., Domony, Pestm.
Braun Zoltán móz. v., Vácz Szt.-László, Pestm.
Oziriák Frigyes, r. kath., Mindszent puszta, Pestm.
Falu József, r. kath., Zsámbók, Pestm.
Fleiszig Oszkár, móz. v., Aszód, Pestm.
Gazsi Lajos, r. kath., Tápió-Szecső, Pestm.
Grün Miksa, móz. v., Aszód, Pestm.
Grün Vilmos, móz. v„ Aszód, Pestm.
Hankus Gábor, ág. hitv., Pálfalva, Nógrádm.
Kiss Endi’e, ág. hitv., Alberti-Irsa, Pestm.
Kiss Gyula, ág. hitv., Tót-Györk, Pestm.
Kiss Tibor, ág. hitv., Herény, Nógrádm.
Kolin Vilmos, móz. v., Csány, Hevesm.
Kovácsy Aurél, róm. kath., Alsó-Lúgos, Biharra.
Krátky Samu, ág. hitv., Maglód, Pestm.
Kuzmányi Gyula, ág. hitv., Szirák, Nógrádm.
Lax Ödön, móz. v., Pásztó, Hevesm.
Lichtenstern Lajos, móz. v., Jászberény, Jász-N.-K.-Sz.Márlier Árpád, r. kath., Váez-Szt.-László, Pestm.
Micsinay Pál, ág. hitv., Szúpatak, Nógrádm.
Müller Ede, r. kath., Pásztó, Hevesm.
Olajkár Sándor, r. kath., Bagh, Pestm.
Bosenberg Sándor, móz. v., Sáp, Nógrádm.
Sárkány Ernő, ág. hitv., Pilis, Pestm.
Szabó Miklós, r. kath., Zala-Egerszeg, Zalam.
Urbán Győző, ág. hitv., Aszód, Pestm.
Véber Pál, ág. hitv., Rákos-Keresztúr, Pestm.
IV. osztály.

(Osztályfőnök : Zub& reaz P á l.)
1. Blumenthál Ármin, móz. v., Hatvan, Hevesm.
2. Brünauer Ignácz, móz. v., Aszód, Pestm.
3. Engländer Manó, móz. v., Domony, Pestm.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Eliússy István, r. kath., Vácz, Pestm.
Fein Oszkár, ínóz. v„ Erdő-Tarcsa, tíógrádm.
Gazsi Benő, r. katli., Tápió-Szecső, Pestm.
Gyurkovics Jenő, r. kath., Kökényes, Nógrádm.
Hegedűs Lajos, ev. ref., Krakkó puszta, Nógrádm.
Majzik Gyula, r. kath., Csány, Hevesm.
Melczer Gyula, ág. hitv., Ácsa, Pestm.
Kákóczy Sándor, ág. liitv., Csány, Hevesm.
Keiner Mór, móz. v., Tót-Györk, Pestm.
Schvarz Béla, móz. v., Bérezel, Nógrádm.
Sipiczky Pál, ág. hitv., Csik-Taresa, Pestm.
Stoll Ernő, ág. hitv., Aszód, Pestm .

m a g á n ta n u ló .

Figyelmeztetés a jövő iskolai évre.
1. A jövő tanév szeptember 1-én kezdődik. Szeptemberi.,
2. és 3. tanulók felvétele, pótló, javító és felvételi vizsgálatok.
Szeptember 4-én kezdődnek a rendes előadások.
2. A gymnasium I. osztályába csak oly fiúk vétetnek fel, kik
legalább 9 évesek s kik — elfogadható bizonyítvány hiányában —
felvételi vizsga alá vonatnak. A felvételi vizsgálatot a IV. elemi
osztály tantárgyaiból a miniszteri tanterv szerint tartoznak le
tenni.
3. A gymnasium felsőbb osztályaiba a felvételre legalább
elégséges bizonyítvány kell, ha azonban a bizonyítvány gymnasiumi tantervűnk követelményeinek meg nem felel, a tanuló fel
vételi vizsgálat alá vonatik. Ily vizsgálatot tartoznak tenni azon
magántanulók is, a kik végzett tanulmányaikról rendes bizonyít
ványt előmutatni nem tudnak.
4. Felvételre a tanuló szülei, gyámja, vagy ezek megbízottja
kíséretében személyesen tartozik az igazgatónál jelentkezni.
5. A javító vizsgálatra utasítottak, kik intézetünkbe jártak,
a múzeum javára tantárgyanként 2 irtot, más intézetből vizsgázás
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
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tandíjat a második félév elején fizetendi. Épen úgy kell fizetésök
dolgában eljárni azon rendes tanulóknak is, akik a gymnasium
tápintézetének 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, tanártestületi
engedély mellett pótló vagy javító vizsgálatot tehet, de csak azon
intézetben, hol a megelőző évben tanult, kivéve, ha a vizsgálat
letehetésébe más helyen az illetékes iskola beleegyezik.
9. A mely tanuló, egyéb gyenge osztályzatai mellett, két
tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az javíthat a felekezeti
főhatóság engedélyével, ki kettőnél többől bukott, az nem javít
hat, 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. augusztus 23-iki iskolai bizottmányi gyűlés
jegyzőkönyvének 7-ik pontja alapján, kéretnek a szülők szállás
végett először az igazgatósághoz fordulni s ha netalán e tekin
tetben már előre intézkedtek, a választást előre, legalább a be
iratás alkalmával bejelenteni, hogy az igazgatóságnak a tanuló
elhelyezéséről előleges tudomása legyen. Különösen ajánltatik e
pont figyelembevétele oly szülőknek, kik mint ösmeretlenek jővén
ide, kellő tájékozottsággal nem bírnak.

