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REV 2 01  •

Iskolai bizottmány,

Elnökök: P odmániczky Levente báró,
Moravcsik Mihály, ev. lelkész. 

Gondnok: F arkas J ános.
Tagok : P odmániczky Geiza báró,

D essewffy Ottó,
Procopius Zsigmond,
I)t. D eér E ndre,
Paraszkay János,
Majoros Mihály,
H araszthy Mihály,
Yeisz L ajos, bizottsági jegyző, 
Petry Gyula, ez évi igazgató.



I  Az 1888/9. iskolai év története.

Az 1888/9. évvel iskolánk százharmadik életévét töltötte 
be. Százkét évi szenvedéseiről s lankadatlan, hű munkálkodá
sáról az 1888. év június 27-én tartott jubileumi ünnepen számolt 
be a nyilvánosság előtt. A vendég-koszorú, mely életének ama 
kimagasló pontján intézetünk köré fonódott, a társadalmi, tudo
mányos előkelőségnek s a kellemnek koszorúja volt és mutatta, 
mily nagy az érdeklődés gymnasiumunk törekvései iránt. Egy 
jobb jövő képét láttuk e napon derengeni. Esperességünk egy
házai testvéri adományukkal, Aszódnak s környékének lakosai 
filléreik aláírásával jöttek a jubileumra, hogy az iskolát hasznos 
működésében gyámolítsák.

Később, az év folyamán, tekintélyes ajakról az egykori 
tanítvány hálája ígérte meg, hogy gymnasiumunk anyagi fel
virágzásának biztos alapot vet; a pestmegyei ev. esperesség évi 
segélyt szavazott meg, nt. Török József főesperes úr székfoglaló
jában a legmelegebb szavakkal ajánlotta az esperességnek inté
zetünk nagyobb mérvű fölkarolását s mélt. br. Prónay Dezső 
úr 1888-diki egyetemes felügyelői jelentésében hangsúlyozta, 
hogy az aszódi gymnasium fennállása, tekintve a fővárosi iskolák 
alsó osztályainak túltömöttségét, kívánatos.

Reménynyei léptük át az új század küszöbét. Az intézet 
hagyományos szellemével, a mely büszkén hivatkozik Petőfi 
lángnevére, egyesíteni iparkodtunk a mai részletezőbb, fárado- 
zóbb oktatást s a mennyire csekély anyagi erőnktől telt, meg
tettünk mindent gymnasiumunk helyes berendezésére, szépíté
sére és szertáraink gyarapítására.

1*



4

Vegyük sorra az iskolai óv kiemelkedőbb mozzanatait.
A tanári karból Lux Káboly alapos készültségü kartársunk 

távozott, helyét az iskola javára Kiss Albebt tanárjelölt fog
lalta el.

A tanulók beiratása szept. 1-—4. történt. Beiratkozott az. 
év elején 109 tanuló, az év folyama alatt kilépett 8, más intézet
ből jött 4, tehát az év végén a tanulók összes száma 105-öt tett.

A tanári kar a szakképzettség szempontja szerint beoszt
ván a tantárgyak tanítását, intézkedett, hogy a tanulók írásbeli- 
dolgozataik számára kizárólag a Biegler-féle, samoa papirosból 
készült füzeteket használják, a melyek színe a szemet leg- 
kevésbbé ron tja; az iskolai írásbeli gyakorlatok idejét határo
zott napokhoz kötötte; a tanulók szorgalmi és erkölcsi maga
viseletét havonként rendes értekezleteken beszélte meg. A mód
szeres és rendkívüli tanácskozásokkal együtt a tanári kar összesen 
16 ülést tartott.

A tanítás szept. 5-ikén kezdődött, az iskolai törvényeket az-, 
igazgató a tanárok és az iskolai bizottság tagjainak jelenlétében 
szept. 27-ikén olvasta föl az ifjúság előtt. A tanítást a következő
szünetek szakították félbe: a szüreti 3 nap (szept. 28—30.), a 
karácsoni 2 hét (decz. 23—jan. 6.), farsang 3 napja (márcz. 
3— 5.), a húsvéti 10 nap (ápr. 14—24.), a majális és a rákövet
kező nap, áldozó csütörtök és a pünkösdi 2 nap. A szigorlatok 
ideje jun. 15—22-ikére, az évzáró ünnep jun. 24-ikére van 
kitűzve. Az év beosztása, a tanítás terve és menete az állami 
iskolákéval egyezett.

A tanuló ifjúság előhaladása általában kielégítő volt. Az. 
erkölcsi viselkedést a tanári kar különös figyelemre méltatta,, 
öt tanuló súlyosabb fegyelmi ügyében tanári széket tartott, 
tizenegy tanuló igazgatói megintést kapott. Az ifjúság egésze 
azonban a gymnasium erkölcsének régi jó hírnevét ez évben is 
megőrizte. A tanulók saját hitfelekezetök isteni tiszteletét az 
egész éven át szorgalmasan látogatták. Az evang tanulók con- 
firmatiója jun. 16-án történik meg, a r. kath. ifjak máj. 13-án 
vették föl a bérmálást.

Szépen jellemzi az ifjúság hazafias kegyeletet, hogy a



Kolozsvárt felállítandó Mátyás-szobor javára a maga körében 
8 forintot gyűjtött.

Az ifjúság jó magaviseletének jutalmazására a tanári kar 
május 21-én a kisbaghi koronái erdőben tavaszi mulatságot 
rendezett, a mely alkalommal Majthényi István orsz. képviselő 
úr egy szorgalmas tanuló jutalmazására 5 frtot adott át az igaz
gatónak ; Mayer Ilona és Podmaniczky Ilona ő nsgok az alum- 
nistákat uzsonnával látták el, Matheidesz Sándor úr pedig az 
■egész ifjúság számára 150 péksüteményt küldött.

Általában kedvező volt az egészségi állapot is. Egy I. oszt. 
tanítványunktól sajnálattal váltunk meg, a ki az év elején egy 
heti iskolalátogatás után megbetegedvén, az intézetből kima
radt. Az előfordult betegségi esetek háromnak kivételével mind 
•egy hétnél előbb folytak le s valamennyi szerencsés felgyógyu
lással végződött. Hála a gondviselésnek, hogy valamint még 
soha egy évben, úgy a 103-dikban sem kellett tanítványunk 
halálát gyászolnunk.

Köszönettel kell megemlékeznem dr. Hacker István kör- 
orvos úr szívességéről, a ki a gymnasium 62 növendékét védő 
himlővel díjtalanul oltotta be s az összes tanulókat trachoma 
szempontjából havonként — hála Istennek, mindannyiszor ok 
nélkül — szemvizsgálat alá vette. A védő himlővel beoltottak 
között 23 még a 12 éves kort nem érte el, e kort meghaladott 
minden gymn. tanulónk újra van oltva.

A gymnasium ügyeit kormányzó iskolai bizottság tágasabb 
és világosabb termekbe óhajtván az osztályokat elhelyezni, a 
gymnasiumi épület emeletén lakott két tanár számára bérelt 
lakásról gondoskodott. A két tanári lakás 4 szobájából a köz
falak lebontása után a II. és IV. osztály számára 2 új termet 
nyertünk, a földszinten pedig az I. és III. osztály régi termeinek 
meghagyása mellett külön szertári, könyvtári és tanári tanács
kozó helyiséget rendeztünk be. Az emeletre vezető lépcső mellé 
a tanulók életbiztonsága végett korlátot alkalmaztunk. A gym
nasium udvarának tisztán tartására vízfogó gödör készült, 
az árnyékszékek eltávolíttattak az épület közeléből. Ez átalakí
tások és építések összes költsége 350 frt 29 krt tett.
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A mi épületünk átalakításánál helyesen és ízlésesen tör
tént, a helybeli magyar kir. államvasuti osztálymérnökségnek 
és kiváltképpen Müller Lajos főmérnök úrnak köszönhetjük.. 
A főmérnök úr Pecz Vilmos vasúti mérnök úrral az I. osztály 
termének mennyezetét szakértői szemle alá vevén, teljes meg
újítását javasolta. Az iskolai bizottság az osztálymérnökség: 
tanácsa szerint vas gerendákkal állította helyre a mennyezetet, 
a szilárdság és tűzbiztonság követelményeinek megfelelőleg 
258 frt 79 kr. összes költséggel. Nt. Moravcsik Mihály isk. 
bizottsági elnök úr az építő anyagot a vasúti állomásról a saját 
szekerén szállíttatta be s más tekintetben is jelentékeny része 
van abban, hogy a költség aránylag oly keveset tett.

A gymnasium melletti tér az eddig Sramkó Mihály tanár
társunk használatában volt kert hozzácsatolásával bővült. Itt 
állíttottuk fel az új tornaeszközöket, ifjúságunknak a tornatér 
közelségével minden órában alkalmat nyújtva, hogy testét czél- 
szerü gyakorlatokkal edzze. A torna fölszerelése 44 írtba került.

Intézetünk nemeslelkű barátainak tanácsával és segedel
mével szépíteni igyekeztünk a gymnasium környékét is. Két 
oldalt rendes gyalogútat vezettünk föl a gymnasiumi épülethez, 
a tér lejtőjére bokrokat ültettünk. A bokrok jelentékeny részét 
mélt. Podmaniczky Geiza báró úrtól és Podmaniczky Ilona 
ő nságától kaptuk, a kerti munka vezetésére Németi Ármin úr 
volt szíves a kertészét segítségünkre adni, nt. Moravcsik Mihály 
úr 25 kocsi ingyen fuvarral járult a szépítés munkájához, 
Haraszthy Mihály bíró úr és Gender István 4—-4 kocsival, 
Chugyik János 3-mal, Medveczky János 2-vel es Nagy István 
IVa napi igás munkával. Ily módon a tér rendezésére fordított
költség nem rúgott többre 52 írtnál. A szépre s jóra fogékony 
ifjúságunk a bokrokat maga ápolta.

A legmélyebb hálával említem föl, hogy a Magyar Tud. 
Akadémia Értesítőjével s minden osztályának Értekezéseivel 
gazdagította ez éven is gymnasiumunk tanári könyvtárát.

Dr. Hóman Ottó budapest-vidéki tankerületi főigazgató úr 
április 13-ikán látogatta meg iskolánkat. Beható, a legapróbb 
részletre is kiterjedő figyelemmel vizsgálta meg a tanulók elő-
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haladását, az iskola berendezését es fölszerelését. Kendkívüli 
örömmel jegyzem föl e lapokra, hogy a főigazgató úr elismeré
sét fejezte ki az iskolai bizottság áldozatkészsége iránt, meg 
volt elégedve a tanulók előhaladásával, írásbeli dolgozataikról 
pedig — különösen külső csín tekintetében — dícsérőleg emlé
kezett meg.

Gymnasiumunk jövőjére fontos lépésnek tekintjük, hogy 
Lankó Károly kecskeméti ev. lelkész javaslatot terjesztett be a 
pestmegyei ev. esperességi gyűles elé az esperesség és az aszódi 
gymnasium viszonyának szorosabbá tételére.* Adja Isten, hogy 
e lépés gymnasiumunk teljes megerősödésére vezessen; gymna- 
siumunk eddig is híven szolgálta az esperesség legvitalisabb 
érdekét, a culturát s azért talán elbizakodottság nélkül mond
hatjuk, hogy megerősödése az esperesség javának is eszköze lesz.

Iskolánk ez évi történetének lapjára gyászt is kell jegyez
nünk. Elfeledhetetlen trónörökösünk temetése napján íebr. 
5-ikén elborult lélekkel vonult a gymnasium tanári kara s ifjú
sága az evang. templomba, hogy az országos nagy csapás közt 
a vallás vigasztalását keresse. Készt vettünk a nagy halottért 
íebr. 11-ikén tartott izraelita gyász isteni tiszteleten is. De 
nekünk még más veszteséget is kellett siratnunk. F öldváry 
Gábor cs. és kir kamarás, a ki intézetünknél az 1880/1 -dik 
evben ösztöndíjat alapított s a múlt évben azt a hírt, hogy 
gymnasiumunk százados fenállásának megünnepléséhez készül, 
új alapítással először üdvözölte: 1888. decz. 24-ikén elhunyt. 
A tanári kar a megboldogultnak érdemeit jegyzőkönyvileg örö
kítette meg s megbízta az igazgatót, hogy az egész ifjúsággal 
tudassa a gymnasiumot ért súlyos veszteséget.

De az eszme, a mely jóltevőnk nevéhez kapcsolódik, nem 
szállt vele a sírba, lelkes követőkre talált s e rövid vázlat befeje
zéséül közvetlenül az ő emleke mellett említem föl a kegyes 
adakozók neveit, a kik gymnasiumunkat a lefolyt évben nagy
lelkű adományaikkal gyámolították:

* E javaslatot az esperesség ez Értesítő nyoruatása ideje alatt 
tárgyalván, eredményéről itt nem számolhatok.
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írt

1. A pestmegyei ev. esperesség évi segélyének 1. részlete ... 100.—
2. A pilisi egyház adománya ...     ...   ... 10.—
3. A kiskőrösi egyház adománya ... ................ . ... ... 10.—
4. A czeglédi « « ...  ...  ..................  4.—
5. Az aszódi polgári kör adománya ............... . ...  ...  100.—
6. B. Podmaniczky Geiza ajándékozott 5 részvényének osz

taléka ......... . ................. . ...  ...  ... ... ...   60.—
7. Sárkány Imre rimaszombati tanár 100 frtos alapítványá

nak 4. részlete ...         ... ...     20.—
8. Moravcsik Mihály 10 évre 20 írtjával biztosított adományából 20.—
9. Bencsik József « « 20 « « « 20.—

10. Martinyi Dezső « « 10 « a 10.—
11. Schlesinger Flórián « « 10 « « (( 10.—
12. Hannover Lajos « « 6 « « « 6.—
13. Procopius Zsigm. (( (( 5 « « « 5.—
14. Jamriska Lajos « « 5 (( « « 5.—
15. Brüll Soma « a 5 « « <( 5.—
16. Forschner Mór (( « 5 « « « 5.—
17. Churin Soma « « 5 « « (( 6.—
18. Hannover Adolf « « 5 « » « 5.—

19. Perlusz Adolf « « 5 (( « « 5.—
20. Bencsok János « « 5 « « « 5.—
21. Esztergály Dezső (( a 5 « « « 5.—
22. Holko János « « 3 (( « « 3.
23. Langfelder László « (( 3 « a « 3.—
24. Feuermann József (( « 2.50 « « « 2.50
25. Huszerl Sándor 5 « 10 « (( 10.—
26. Zsifcsák József « « 5 (( « <( 5.—
27. Churin Ármin « « 5 « « « 5.—
28. Diamant Mór « « 5 « « (( 5.—
29. Holly Jenő « « 5 « « « 5.—

30. Iiovácsy Mihály « « 5 « « (( 5.—
31. Kaufmann Mihály « « 5 « « <( 10.—
32. Jungman Dánielné « « 2 « « « 2.-
33. Margócsy Gyula bizonyt, időre 15 írtjával bizt. adományából 15.—
34. Schwarz József « (( 5 « « « 5.—
35. Kovács József « « 5 « « « 5.—
36. Fein Józsefné « « 5 « « « 5.—

Átvitel: 500.50
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Áthozatal: 500.50
37. Medgyeasy József bizonyt, időre 5 írtjával bizt. adományából 5.-
38. Micsinay Pál egyszer s mindenkorra .........  ... ... 50.--
39. Havadi Dózsa Árpád egyszer s mindenkorra ... ... 25.—
40. Koren István « « ........... ... 20.—■
41. Németi Armin « « ... ... 15.—
42. Neu welt József « « _ _ ... 15.—
43. Dr. Hercz Ármin « « ... ... 10.—
44. Gaál M. Pál « «
45. Takács Mihály « «
46. Bernátli Mihály « «
47. Sárkány Imre « «
48. Mocskónyi Ágost « «
49. Jungmann Dánielné gyűjtése............... . ... ... ...
50. Hanzély László gyűjtése ....................... . .. ... .
51. B. Podmaniczky Geiza a jubileumi költségek fedezésére
52. B. Podmaniczky Levente « « «

5.— 
5.— 
3.— 
2.—

13. —
14. — 
50.— 
36.—

Összesen: 773.50.

Fogadják a nagylelkű adakozók az iskola legmelegebb hálá
jának kifejezését!

II. Tanári testület.

1. B eke Andor, a II. osztály főnöke, gymnasiumi könyv
tárőr. Tantárgyai: latin nyelv a II. és IV., magyar nyelv a, 
II., fizikai földrajz a III., szépírás az I. osztályban. Heti óráinak 
száma: 21.

2. Kiss Albert, az I. osztály főnöke, a tanári értekezletek 
jegyzője, a geometriai szertár őre. Tantárgyai: latin nyelv az
I. és III., magyar nyelv az I., geometria a II. osztályban. Heti 
óráinak száma: 22.

3. P etry Gyula, ez évi igazgató. Tantárgyai: számtan a
II. —III., algebra a IV., geometria az I. és III.—IV. osztályban. 
Heti óráinak száma: 17.

4. Sramkó Mihály, a IV. osztály főnöke, a természetrajzi, 
chemiai és fizikai szertár őre. Tantárgyai: vallástan az I.—IV.,
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számtan az I., földrajz az I.—II., ásványtan a IV. és szépírás a 
II. osztályban. Heti óráinak száma: 19.

5. Zuberecz P ál, a III. oszt. főnöke, a Petőfi önképző kör 
vezetője, a régiségtár, a földrajz-történelmi s torna szertár és az 
ifjúsági könyvtár őre, ez évi ephorus. Tantárgyai: történelem, 
magyar és német nyelv a IH.—IV. osztályban. Torna mind a 
négy osztályban. Heti óráinak száma a torna kivételével: 21.

6. Moravcsik Mihály, ev. lelkész, az egyházi ének veze
tője. Hetenként 1 órában.

7. Kerekes Jákó, r. kath. lelkész, a gymn. r. kath. tanulók 
vallástanára. Heti óráinak száma: 4.

8. Schreiber József, kerületi rabbi, agymn. izraelita tanulók 
vallástanára. Heti óráinak száma: 4.

II I  Előadott tantárgyak.
a ) Kötelezett tantárgyak.

Első osztály.

Vallástan. Hetenként 2 óra. Ó-szövetségi bibliai történetek. 
Kézikönyv: Bibliai történetek, Pálfytól. Tanár Sramkó Mihály.

Magyar nyelv. Hetenként 6 óra. Hang, szó, mondat; 
mondatrészek, beszédrészek. A mondatok fölosztása, alakjuk, 
viszonyuk s kijelentésük módja szerint. A fő- és mellékmondat, 
az egyszerű és összetett mondat megkülönböztetése. Az ige
ragozás kapcsolatban az állítmány tárgyalásával; a névragozás 
kapcsolatban a mondat többi részeivel. A szótő és járulékai 
(ragok, képzők); a szótövek változása; szóképzés, szóösszeté- 
te1. — Az olvasókönyvből, különös tekintettel az értelmi hang- 
súlyozásra, a tanulók az első időszakban népmeséket, a máso
dikban magyar történeti mondákat s rajzokat, a harmadikban 
görög regéket olvastak és elemeztek s azok tartalmát kellő 
nyelvi és tárgyi magyarázat után szabadon elmondták. A költe
mények közül szavalni tanulták ezeket: Hadnagy uram, Szü
retünk, Három fiú, Halvány katona, Rákosi szántó, A rab gólya, 
Székely katona, Nyalka huszár. — Kéthetenként egy iskolai
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írásbeli dolgozatot készítettek. Kk. Szinnyei József Magyar 
nyelvtana I. rész és Lehr-Riedl Magyar olvasókönyve I. kötet. 
Tanár Kiss Albert.

Latin nyelv. Hetenként 7 óra. Olvasás és írás a helyes 
hangsúlyozás és kiejtés elsajátítására. — Alaktan mondattani 
alapon. A beszédrészeknek alaki ismertetése s mondatbeli sze
repe. Névszók ragozása, nemi szabályok, a főnév s a többi 
névszó egyezése, melléknevek fokozása, melléknévi határozók, 
elöljárók; cselekvő, szenvedő és álszenvedő igék ragozása, ige
nevek. — A tanulók az olvasmányból fordítottak és elemeztek 
XXXII latin s 32 magyar fejezetet; az előbbieket emlékelték is. 
A szókincs bővítése végett az olvasmányhoz alkalmazott tárgyi 
szócsoportokat tanultak. Hetenként egy iskolai írásbeli dolgo
zatot készítettek. Kk. Bartal-Malmosi: Latin alaktan és Latin 
gyakorlókönyv. Tanár Kiss Albert.

Földrajz. Hetenként 4 óra. Bevezető fogalmak. A föld
gömbről. A magyar szent korona országai. Az alföldek. A Duna 
és Dráva köze. A Dráva és Száva köze és a tengerpart. A magyar 
felföld. Továbbá Európa általános, végre egyes országainak 
leírása, táblarajzok után tárgyalva. A tárgyalt vidékek állat-, 
növény- és ásványországi főtermékeik egyenként való tárgyalása 
s csoportosítása. Térkép rajzolás. Kk. dr. Brózik és Paszlavszky 
Földrajzának I. része. Tanár Sramkó Mihály.

Számtan. Hetenként 3 óra. A tízes számrendszer, a római 
számirás. A négy alapművelet egész számokkal, közönséges és 
tizedes törtekkel. Egyenlőségek. Áttételi törvény. A méter
rendszer. Időszámolás. Házi és iskolai dolgozatok. Kk. dr. Lutter 
Nándor Számtana. Tanár Sramkó Mihály.

Rajzoló geometria. Hetenként 3 óra. Egyenes vonal, szög, 
háromszög, négyszög, sokszög. Egybevágó és hasonló idomok. 
A körvonal. Az ellipsis szerkesztése. Területmérés. Iskolai szer
kesztések és házi rajzfeladatok. Díszítményi rajzok. Kk. dr. Csá
szár Károly Geometriai alaktana. Tanár Petry Gyula.

Szépírás. Hetenként 1 óra. Nagy Sándor Magyar szépírási 
mintái szerint tanított Beke Andor.

Torna. Hetenként 2 óra. Az őszi és tavaszi kedvező idejű;
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hónapok alatt csapatgyakorlatokban és szabadban felállított 
tornaeszközökön gyakoroltatott mind a négy osztálylyal. Tanár 
Zuberecz Pál.

Második osztály.

Vallástan. Mint az első osztályban.
Magyar nyelv. Hetenként 5 óra. Olvasmány: Az olvasó

könyvben foglalt összes olvasmányok tárgyi és alaki magyará
zatokkal. — Búcsú, Hazámhoz, A Tisza, Salamon, A rab orosz
lán, A lengyel anya, A zarándok, A betyár, A holt katona, 
A puszta télen, A tudós macskája, A keresztútról és Szent László 
füve ez. költemények értelmezve és szavalva. A nyelvtanból: 
A rágós és névutós határozók. Mellé- és alárendelt mondatok. 
Összevont és rövidített mondat. Egyenes és függő beszéd. Kör
mondat. Kéthetenként egy iskolai írásbeli dolgozat. Kézikönyv: 
Szinnyei József Magyar nyelvtanának II. része és Lehr-Riedl 
Magyar olvasókönyve. Tanár Beke Andor.

Latin nyelv. Hetenként 7 óra. A gyakorlókönyv II. részé
ben foglalt összefüggő történelmi olvasmány alapján az I. osz
tályban végzett tananyag ismétlése és kiegészítése mellett tár
gyaltatott: a név- és igeragozás teljesen, kötőszók, indulatszók 
szóképzés és szóösszetétel. Tárgyi és etymologikus szócsoportok, 
latinos kifejezések s a fordított latin fejezetek emlékelése. Az 
acc. c. inf. és abl. ab3. szerkezetek. Hetenként egy iskolai 
írásbeli dolgozat. Kk. Bartal-Malmosi Gyakorlókönyve és Alak
tana. Tanár Beke Andor.

Földrajz. Hét. 4 óra. Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és 
Austrália földrajza táblarajzok után tárgyalva, tekintettel az 
egyes vidékek természetrajzi viszonyaira. Térképrajzolás. Kk. 
dr. Brózik és Paszlavszky Földrajzának II. része. Tanár Sramkó 
Mihály.

Számtan. Hetenként 4 óra. Számolási rövidítések. Rövidí
tett számtani műveletek. Egyszerű hármas szabály. Olasz szá
molás. Arány és arányiatok ; alkalmazásuk. Egyszerű kamat- 
számítás. Iskolai és házi dolgozatok. Kézikönyv dr. Lutter 
Nándor Közönséges Számtana. Tanár Petry Gyula.
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Rajzoló geometria. Hét. 3 óra. A főbb stereometriai elemek 
(sík, egyenes) térbeli es kölcsönös helyzete; lapszöglet, test
szöglet. Egyszerű alakú hasábos és gúlaféle testek szemléltetése, 
leirása és ábrázolása. A testek hasonlósága, egybevágósága és 
Bymmetriája. Fölszin- és térfogat-számítás, edények köbözése. 
A távlattan elemei. Otthoni dolgozatul sikdiszítmények rajzo
lása és testminták készítése. Kk. dr. Császár Geometriai alak
tana. Tanár Kiss Albert.

Szépírás. Hét. 1 óra. Nagy Sándor nemet szépírási mintáit 
használta Sramkó Mihály.

Torna, mint az I. osztályban.

Harmadik osztály.

Vallástan. Hét. 2 óra. A keresztyén egyház története, a 
reformatio Németországon, Svájczban és Magyarországban. 
A kér. egyház különböző íelekezetei. Kk. Haan Lajos : A kér. 
egyház története. Tanár Sramkó Mihály.

Magyar nyelv. Hét. 3 óra. Eendszeres magyar nyelvtan. 
Hangtan, szótan, mondattan. Példák írása a nyelvtani szabá
lyokra. Otthoni dolgozatul mondák, történelmi epizódok önálló 
előadása. Költemények átdolgozása. Kézik. dr. Szinnyei József 
Rendszeres magyar nyelvtana, Lehr-Riedl Olvasókönyve. Tanár 
Zuberecz Pál.

Nemet nyelv. Hét. 4 óra. Német alaktan bezárólag a vissza
ható ige ragozása, begyakorolva «Der gehörnte Siegfried» czímű 
olvasmányon. Az olvasókönyvből fordítva s részben beemlézve 
10 mese és «Der muntere Seifensieder» czímű költemény. Házi 
és iskolai gyakorlatok. Kk. Felsmann József: Német nyelvtan 
és nemet olvasókönyv I. rész. Tanár Zuberecz Pál.

Latin nyelv. Hét. 6 óra. A mondatrészek az alaktan ismét
lése alapján. A szóképzéstan kiegészítése, prosodia. Az infiniti- 
vusi, participialis és gerundivumos szerkezetek. Rendszeres 
mondattan az egyszerű és összevont mondat körén belül. 
Az állítmány tárgyalásánál főleg az igeidők s módok használata, 
a tárgynál s a határozóknál a magyar felfogástól eltérő latin 
syntaktikai sajátságok. — A tanulók a prosodia és szóképzés



begyakorlására a «Gabii Capti»-t s 90 gnómaszerü hexameter 
sort — nagyrészt emlékelve is — fordítottak és elemeztek, 
továbbá 11 gyakorlatot latinra tettek át. A mondatszerkezetek 
begyakorlására Livius második könyvéből olvastak — részben 
emlékelve is — 28 fejezetet s fordítottak 36 magyar gyakorlatot. 
Hetenként egy iskolai Írásbeli dolgozatot készítettek. Kk. Bartal- 
Malmosy Latin gyakorló- és Olvasókönyve.

Történelem. Hét. 4 óra. A magyar nemzet történelme az 
1867-iki kiegyezésig, különös tekintettel a műveltségi viszonyok 
fejlődésére. Röviden: a magyar állam a jelenben. Kk. Mangold 
Lajos : A magyarok történelme. Tanár Zuberecz Pál.

Fizikai földrajz. Hét. 2 óra. A halmaz állapot. A nehézség. 
Az erő és gépek. A mozgás. A nehézségerő hatása a cseppfolyós 
és légnemű testekre. A melegség, világosság, magnesség és elek
tromosság főbb tételei. A föld alakja és ábrázolása. Az égboltozat 
és a rajta látható csillagok látszólagos mozgása. A föld mozgása 
saját tengelye és a nap körül. Földünk állása a naprendszerben. 
A földfelület vízszintes és függélyes tagosultsága. A föld belseje. 
Kk. dr. Schmidt Ágoston : Fizikai földrajz. Tanár Beke Andor.

Számtan. Hét. 3 óra. Összetett hármas szabály. Összetett 
aránylat. Egyszerű és összetett kamatszámítás. Lánczszabály. 
Határidő számolás. Agio számolás. Állampapírok s részvények. 
Egyszerű és összetett arányos osztás. Elegyítési föladatok. Iskolai 
és házi dolgozatok. Kk. dr. Lutter Nándor Közönséges szám
tana. Tanár Petry Gyula.

F aj zol ó geometria. Hét. 2 óra. A síkterületek másolása. 
Háromszögek szerkesztése adott alkotó részeikből. Merőleges és 
párhuzamos egyenesek szerkesztése. Középponti és tengelyes 
szimmetria. Távolságok aránya és felosztása. Adott nagyságú 
szögek szerkesztése. Síkbeli idomok átalakítása. Kk. dr. Császár 
Károly Szerkesztő planimetriája. Tanár Petry Gyula.

Torna. Mint az I. osztályban.

Negyedik osztály.

Vallástan. Mint a III. osztályban.
Magyar nyelv. Hét. 4 óra. Magyar stilistika. Az egyszerű
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és szép stilus kellékei. Stilistikailag elemezve: Az erdei lak 
(Petőfitől és Tompától). Az alföld. Székely földön. A Tisza. 
A gólya. Begg és est. Coriolanus. A sastoll. Az ősz bajnok és 
Arany Toldija részben könyv nélkül. Böviden a verstan. Dolgo
zatokul a könyv nyújtotta feladatok megfejtése és egy leírás. 
Kk. Dengi Stilistikája. Lehr, Arany Toldija. Tanár Zuberecz Pál.

Német nyelv. Hetenként 3 óra. A német alaktan folytatólag 
és a német mondattan a szintén folytatólag olvasott «Der 
gehörnte Siegfried» olvasmány alapján. A szóképzés. A szórend 
begyakorlása. Olvasmányok: Der kleine Friedensbote. Einer 
oder der Andere. Der Lügner. Die Mücke und der Löwe. Both- 
käppchen. Guten Morgen. Die traurige Geschichte. Des Bauern
knaben Beschreibung der Stadt. Der Vater und die drei Söhne. 
Otthoni és iskolai dolgozatok. Kk, Felsmann József: Német 
nyelvtan és olvasókönyv II. rész. Tanár Zuberecz Pál.

Latin nyelv. Hét. 6 óra. Összefüggő történelmi olvasmány: 
C. Március Coriolanus. Lex agraria. Fabii. Volero Publilius. 
Appius Claudius II. Lex Terentilla. L. Quinctius Cincinnatus. 
Költői olvasmány: Fabii. Terminalia. Palladium. Tárgyi magya
rázat, mondatszerkezetek elemzése, rokonértelmű szók és lati
nos szólásmódok tanulása. A latin olvasmány és a gyakorló
könyv 41—84 szakaszainak latinra fordításával összefüggésben 
a függő és mellérendelt mondatok; a mód- és időtan, oratio 
recta és obliqua. Verstan és prosodia. Hetenként egy iskolai 
írásbeli dolgozat. Kk. Bartal-Malmosi gyakorló- és olvasó
könyve. Tanár Beke Andor.

Történelem. Hetenként 3 óra. Az ó-kor Augustus császárig. 
A keleti népek, egyptomiak, föníciaiak, assirok, babilonok 
médek története. Kk. Mangold Lajos Világtörténete I. rész. 
Tanár Zuberecz Pál.

Természetrajz. Hét. 3 óra. Vegytani előismeretek úgy a 
szerves, mint a szervetlen vegytanból. Ásványtan, földtan, 
kőzettan. Kk. Pokorny-Dékány Ásványtana. Tanár Sramkó 
Mihály.

Algebra. Hét. 3 óra. Számmüveletek algebrai számokkal. 
Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többes. Négyzet.



16

Köb. A geometriai haladvány, mint hányados. Első fokú egyen
letek egy ismeretlennel s idevágó tárgyi feladatok. Az arány és 
aránylat algebrai tárgyalása. Iskolai és házi dolgozatok. Kk. dr. 
König Gyula Algebrája. Tanár Petry Gyula.

Rajzoló geometria. Hét. 2 óra. A kör, ellipsis, hiperbola 
parabola. A kör evolvense. A cykloisok. Iskolai szerkesztések és 
házi rajzfeladatok. Kk. dr. Császár Károly szerkesztő plani- 
metriája. Tanár Petry Gyula.

Torna. Mint az I. osztályban.

b ) M elléktárgyak.
Egyházi ének. Hét. 1 óra. Egyházi énekek emlékelése és 

éneklése mind a négy osztály protestáns tanulóira kötelező volt. 
Tanította Moravcsik Mihály ev. lelkész.

Gyorsírás. Hét. 2 óra. Petry Gyula igazgató 13 kezdőt és 
5 haladót oktatott a Gabelsberger-Markovies rendszerű gyors
írásban. A junius 4-én tartott versenyíráson a haladók közül 
Kiss Gyula IY. oszt. tanuló nyert 2 írt díjat, a kezdők közűi 
Olajkár Sándor IV. oszt. tanuló nyerte az első díjat (2 frt) és 
Krátky Samu IY. oszt. tanuló a második díjat (1 frt).

Zene. A zongorában mérsékelt díjért oktatást adott 
Medgyessy Elek tanító.

IY. Petőfi-önképzőkör.

Vezetője Zuberecz Pál. Volt 39 működő és 19 olvasó tagja. 
Tartott összesen 1 alakuló és 25 rendes gyűlést. A felolvasott 
dolgozatok száma 46, ugyanannyi bírálat és 112 szavalat.

A kör jövedelme és kiadásai junius 1-éig:

Múlt évi maradvány...
Tagdíjakból _ ... ..
Büntetésekből ... ...

1. Jövedelem.
. ... ... . ..      ... 16 frt 10 kr.

— ... 48 « 20 «
. ... ... . ..  ... ... ... 5 « 71 .«

Átvitel 70 frt 01 kr.
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Áthozatal 70 frt 01 kr.
Azon összegből, melyet ifjaink a jubileum alkalmával a

gymnasium feldíszítésére gyűjtöttek, maradt _ 5 « 07 «
Összesen 75 frt 08 kr.

2. Kiadások.

Könyvek vásárlására s egy ifjúsági lapra . ... ... 53 frt 98 kr.
Könyvek kötésére... _ __ ... ..................  12 « 71 «
Egyéb szükségletekre . ... ... ..........  ... ... _ 2 « 02 «

Összesen 68 frt 71 kr.
Maradvány fi frt 37 kr.
A Petőfi-ösztöndíjra tizenegyen pályáztak. A munkák közül 

méltánylást érdemel a VI. számú (Bigler Jakab IV. oszt. tanulóé 
és a XI. számú (Grün Miksa IV. oszt tanulóé). Szorgalmas 
munkálkodás eredménye a X. számú (Kiss Gyula IV. o.). Vala
mennyi közül kiválik a VII. számú, mely úgy kerekdedségénél, 
mint élénk stílusánál fogva megérdemli a pályadíjat. Szerzője 
Fleiszig Oszkár IV. o. Mind a négy munka tárgya a marathoni 
ütközet. A VIII. számú tárgya a majális; elég jó és vidám leírás, 
a melyet a tanári kar szintén méltónak talált a jutalomra, 
Bosenberg Sándor IV. o. tanuló munkája. A díj egy-egy kör- 
möczi arany.

V, Tanszerek.
1. A  tanári könyvtár gyarapodása.

a) Vétel utján: Mayeu: Conversations-Lexicon 13 kötet. 
Budenz: Magyar-ugor összehasonlító szótár 1 k. B udenz : Ugor 
alaktan 2 k. Simonyi-Szarvas : Nyelvtörténeti szótár (az eddig 
megjelent füzetek). Mommsen : Römische Geschichte 4 kötet. 
Teuffel: Geschichte der röm. Literatur. 1 k. Stoll: Handbuch 
der Religion und Mythologie der Griechen und Römer. 1 kötet. 
Andel : Das geom. Ornament. 1 k. és Anleitung zum Unterricht 
im Freihandzeich. 1 k. R aumer: Geschichte der germ. Philo 
logie. 1 k. Budapesti Szemle (1V2 évfolyam). 6 k. Egyetemes

A s z ó d i  nym a. É r t .  2



Philologiai Közlöny (IVa évfolyam). 2 k. Magyar Nyelvőr 
(IVa évfolyam). 2 kötet.

b) Ajándék u tján: a Magyar Tudományos Akadémiának 
1884. óta megjelent Értesítői s Értekezései. 20 kötet.

A Franklin-Társulattól: H olzweiszig-Székely : Rövid latin 
nyelvtan és Gyakorlókönyv. 2 k. .Jánosi: M. Tullius Cicero 
I. II. és XIV. philippicája. 1 k. Dr. Róth Samu: A növénytan 
alapvonalai. 1 k. Dr. H einrich : Minna v. Barnhelm. 1 kötet. 
Dr. B auer S imon : Die Braut v. Messina. 1 kötet.

Lauffer Vilmostól; D ávid István : Latin synonimica. 1 k.
Lampel Róberttól: Mendlik-Schmidt : Rajzoló geometria. 

2 k. Dr. Hanko — Dr. Szterényi : A chemia elemei. 1 k. S chultz 
D ávid : Kisebb latin nyelvtan és latin olvasókönyv. Dr. L ange- 
Cherven : Isk. Atlasz. 1 k. F elsmann : Német nyelvtan és olvasó
könyv 2 k. Vaszary : Világtörténelem. I. r. 1 k. Dr. S chmidt : 
Fizikai földrajz. 1 k. Dr. W ohlrab : Antik számvetési feladvá
nyok. 1 k. Veress : Latin-magyar kézi szótár. 1 k. Tömör-V áradi : 
Magyar olvasókönyv. 2 k. Dr. S chwicker: Általános földrajz. 
1 k. Ihász-Barbarics : Magyar nyelvtan. 1 kötet. F orrai Soma: 
A magyar gyorsírás tankönyve. 1 k. Dr. Jancsó és B oross: 
Tanulók olvasó-tára. I—X fűz.

Varga Tivadar III. o. tanulótól: L. Mandl: Sanguis resp. 
pbysiologico. 1 kötet.

A könyvtár állománya 598 mű 1138 kötetben. 1888/9. évi 
gyarapodás 44 mü 82 kötetben. A könyvtár gyarapítására fordí
tott összeg 164 frt 95 kr.

2, A z  ifjú sá g i kön yv tá r  gyarapodása.

a) Vétel utján: Csokonai: Válogatott versei. Arany: Összes 
költeményei. Szász K .: Kisebb műfordításai. Gáspár Imre : 
Babérok. — Oedipus Kolonosban. Tóth E de : A falu roszsza. 
V örösmarty : Julius Caesar. Greguss Á. Magyar balladák. A rany 
L ászló: Moliére Tudós női. Vörösmarty: A két szomszédvár. 
B odenstedt : Shakspeare élete és müvei. Czuczor : Költeményei. 
Conscience : A szegény nemes. Gvádányi : Egy falusi nótárius 
budai utazása. Gauthier : A lólekcsere. Gyulai : Eötvös báró



19

emlékbeszédei. Szilágyi és Hajrnási. Jósika : Egy igaz ember. 
Kisfaludy Károly: Víg beszélyei. Kisfaludy Sándor: Regei. 
Lessing : Bölcs Náthán. L ongfellov : Hiavata. Az arany legenda. 
Macaulay : Machiavelli. Milton. Byron. Barere Bertrand. A pápa
ság. Petőfi: Coriolanus. Verne: Három orosz s három angol 
kalandjai. Andersen : Képes könyv képek nélkül. Regék ée mesék. 
Paulay : Figaró házassága. B eaumarchais : Sevillai borbély. 
Puskin: Orosz beszélyek P lanche: Művészek csarnoka. Poole: 
Pry Pál. Sand : Ördögmocsár. Szigligeti : Fenn az ernyő, nin
csen kas. Liliomfi. Magyar szinészek. Gr. Teleki L .: Kegyencz. 
Tennyson Alfréd : Király-idyllek. Zschokke : A szegény viltshirei 
lelkész. Jókai : Varchoniták. Sonkoly Gergely. Kétszarvú ember. 
Erdély aranykora. Fehér rózsa. Délvirágok. Thackeray : Víg elbe
szélések. Thitmarks Sámuel. Mikszáth : Tót atyafiak. A jó paló- 
ezok. — Mährchen. Die schönsten deutschen Sagen. Reinecke 
Fuchs. Hans Stark. Iljusági könyvtár. Szilasi Mór : Római élet 
Cicero korában. — Elbeszélések a görög tragikus költőkből. 
Jókai : Magyarország története. Simonyi: Antibarbarus. Greguss : 
Költószettan. A folyóiratok kur di járt a «Magyar ifjúság».

b) Ajándék útján : Hasznos Mulattató.
Stefánik László III. o. tanulótól: Aranykönyv. Márher 

Árpád IV. o. tanulótól: A legvitézebb huszár. Miklian Ödön
III. o. tanulótól: Phaedrus meséi. Szünnapokra. Ifjúsági olvas
mányok.

Összes gyarapodás 83 kötet.

3. A  térinészetrajzi gyűjtem ény gyarapodása.

Az ásványgyüjtemény vétel utján gyarapodott 24 darab 
drágakő-utánzattal 8 írt 41 kr. értékben Mánczos József szirk- 
vashegyi bányatelepi tanító úr (53 db becses vasérczet, dr. Deér 
Endre aszódi gyógyszerész, iskolánk egykori növendéke pedig 
55 db különösen morphologiai tekintetben értékes ásványt aján
dékozott a gymnasiumnak.

A chemiai eszközökhöz 6 görebet, 6 lombikot, 60 üveg
csövet és 4 kettős nyílású kaucsuk dugót vásároltunk 10 frt 
60 kr. értékben.
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4. Éremgyűjteményünket Perlusz Adolf úr 2 db szerb pénz
zel gyarapította.

5. A  tornaszertdr gyarapodása.

A nyári tornát régi helyéről alkalmasabb térre, a gymna
sium mellé helyeztük át. Ez alkalomból új mászó állványt állít
tattunk föl egy pár függőleges és egy pár rézsútos mászó rúddal 
bővítve, továbbá új nyújtó oszlopokat és mély ugrót, összesen 
44 frt értékben.

Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, a kik gyűj
teményeinket becses adományukkal gazdagították.

IV. Az élelmező.

Az 1888/9. évben alumneumunkban felekezeti különbség 
nélkül J9 tanuló nyert ebédet és vasorát*. Az étkezés ez evben 
ismét javult, a mennyiben a növendékek most hetenkint két
szer — kedden és pénteken — vacsorára gulyáshust kaptak. 
Két féldíjas és egy ingyenes volt közöttiik. Az alumneum ez 
évi számadása jénius l éig:

1. Bevétel.
1. Múlt évi maradvány_ ... ... ... ... ... ... 295 frt 59 kr.
2. Snpplicatióból:

a) Pestmegvéből ... ... ... ... ... l i t  « 60 ii
b) Hont, Zólyom, Bars megyékből ... ... ... 65 ii 90 «
c) Heves, Békés, Csanád, Csongrádból 54 ii 59 ii
d) Nógrádmegyéből __ ... ... ... ... 66 « 47 ii

3. A tanulók évi díja... ... ... ... ... ... ... 620 ii 40 ii
Összes bevétel 1247 frt 55 kr.

2. Kiadás ........................ — — — 623 ii 16 *
Maradvány ... 624 frt 39 kr.

* Három évközben eltávozott, egy pedig a második évharmadtól 
kezdve járt az aluinueumba.



21

Az alumneumra terményekben adakoztak : Nt. Móra vésik 
Mihálynó úrnő I zsák burgonyát, Nagy Ferenczné úrnő 1 zsák 
burgonyát, fél véka babot, Zsarnoviczky Antónia úrnő 2 zsák 
burgonyát, 1 véka babot, Olajkár Sándornó 1 zsák burgonyát, 
I zsák zöldséget, Margócsy Gyula úr 1 véka babot, nt. Kiss 
Peter úr 1 zsák burgonyát, Micsinay György úr 1 zsák bur
gonyát, Matheidesz Sándor úr 250 db. süteményt és egy sze
gény tanulónkat az egész éven át reggelivel látta el, Krátky 
Sámuel úr 2 liter mákot, Faska Ferencz úr 2 zsák burgo
nyát, 15 üveg paradicsomot. Podmaniczky Ilona úrhölgy és 
Mayer Procopius Ilona úrnő a majális napján, nt. Moravcsik 
Mihály úr nevenapján megvendégelték az alumnistákat.

Fogadják a szíves ajándékozók hálás köszönetúnket!

1. A pestmegyei ev. esperesség kezelése alatt álló Cser- 
nyánszky fele 20 frtos ösztöndíjra a tanári kar ez évben Kiss 
Gyula IV., Miklián Ödön III. és Stefánik László III. oszt. 
tanulókat ajánlotta.

2. A Petőfi-ösztöndíj ama részét, a mely sikerült stil- 
gyakorlatok jutalmazására alapittatott, pályázat útján Fleiszig 
Oszkár IV. és Rosenberg Sándor IV. oszt. tanulók nyerték meg. 
Az ösztöndíj egy-egy arany. A Petőfi-Podmaniczky 12 frtos 
ösztöndíjat, a melyet. Podmaniczky Geiza és Levente báró urak 
aszódi ev. földműves fiúk számára alapítottak, ilyennek nem 
létében az alapítók beleegyezésével Kompan Károly III. oszt. 
tanuló nyerte el.

3. A Masznyik-féle 10 frtos ösztöndíjat nyerte Bertók 
Sámuel II. oszt. tanuló.

4. A Földváry-íéle 8 frtos ösztöndíjat Krátky Samu IV. oszt. 
tanuló.

5. Az aszódvidéki tanítói kar által alapított 6 frtos ösztön
dijat Margócsy Gyula II. oszt. tanuló.

6. Majthényi István orsz. képviselő úr a majális alkalmá
val egy szorgalmas tanuló jutalmazására 5 Irtot adott át az

VII, Ösztöndíjak.
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igazgatónak. A tanári kar ez adományhoz csatolva a majális 
költségeinek 1 frtnyi fölöslegét, Bigler Jakab IV. oszt. tanuló
nak ítélte oda.

V III Statisztikai táblázat,
i.

A ta n u ló k szám a  osz tá ly o n k in t

még pedig
az I. a II. a III. a IV.
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n.
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évhez arányítva

tanuló tandíjat Űzető mentes több kevesebb
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IX. A tanulók névsora.
I. osztály.

(Osztáh/fő: K iss A lbert.)
1. Bárok Béla, móz. v., Hont, Heves.
2. Drényovszky János, ág. ev., Zsidó, Pest.
3. Farkas Elemér, ev. ref., Csány, Heves.
4. Forsclmer Sándor, móz. v., Aszód, Pest.
5. Gelb Ferencz, móz. v., Mácsa, Pest.
0. Gere Jenő, r. katli., Ocsa, Pest.
7. Gergely Mihály, r. katli., Bagli, Pest.
8. Glédura Géza, r. katli., Ipoly-Pincz, Nógrád.
9. Glózik István, ág. ev., Maglód, Pest.

10. Hochrein József, r. katli., Ozegléd-Berczel, Pest.
11. Jósa János, r. katk., Csány, Heves.
12. Kaufmann Mihály, r. katli., Aszód, Pest.
13. Kántor Ferencz, r. katli., Szilágy, Pest.
14. Klaniczay Kálmán, ág. ev., Tetszlak, Nógrád.
15. Kovács Dezső, ág. ev., Pilis, Pest.
16. Kónya Károly, ev. ref., Gödöllő, Pest.
17. Krenko István, ág. ev., Aszód. PeBt.
18. Kubányi Gyula, r. katli., Kis-Ujfalu, Pest.
19. Leopold Mór, móz. v., Mácsa, Pest.
20. Majer Pál, ág. ev., Iklad, Pest.
21. Marasztoni Viktor, r. katli., Bécs, Alsó-Ausztria.
22. Méder Mátyás, r. katli., Czeglód-Berczel, Pest.
23. Mráz Béla, ág. ev., Tót-Györk, Pest.
24. Murányi József, r. katli., Bállá, Heves.
25. Neuspiel Sándor, móz. v., Guta, Nógrád.
26. Obernyik József, ev. ref., Szada, Pest.

kimaradt
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27. Peiker Béla, r. kath., Salgótarján, Nógrád.
28. Rostás Ferencz, r. kath., Hatvan, Heves.
29. Schreiber Sándor, móz. v., Vinkovce, Slavonia. 
.'10. Schwarz Károly, móz. v., Hatvan, Heves.
31. Skopecz István, ev. ref., Gyöngyös, Heves.
32. Spitzer Lipót, móz. v., Hatvan, Heves.
33. Stem Lajos, móz. v., Rácz-Keresztúr, Pest.
34. Stibler .János, r. kath, Eperjes, Sáros.
35. Strasser Gynla, móz. v., Mende, Pest.
36. Szever Pál, ág. ev., Maglód, Pest.
37. Székely Ignácz, r. katli., Atkár, Heves,
38. Taucher Vilmos, ág, ev., Aszód, Pest.
39 Veiszpek Károly, r. kath., Hatvan, Heves.

Magán tanuló:

Kun Aladár, ev. ref., Szirák, Nógrád m.

II. osztály.

( Osztályfő: Belce A n d o r .)
1. Bencsok Gyula, ág. ev., Aszód, Pest.
2. Bertók Sámuel, ág. ev., Maglód, Pest.
3. Clementis Jenő, ág. ev., Ipoly-Szócsónyke, Hont.
4. Csengey Vilmos, ág. ev., Csákvár, Sz. Fehér.
5. Csengey Zoltán, ág. ev., Csákvár, Sz. Fehér.
6. Derekas János, ev. ref., Aszód, Pest.
7. Fehér Géza, ág. ev., Tápió-Szele, Pest.
8. Fényes Gusztáv, ág. ev., Surány, Nógrád.
9. Grezina József, r. kath., Egerhegy, Torda-Aranyos.

10. Grün Adolf, móz. v., Aszód, Pest.
11. Hermann Jenő, móz. v., Csermely, Borsod.
12. Horcher Gyula, ág. ev., Kecskemét, Pest.
13. Igaz Béla, r. kath., Máriaháza, Pest.
14. Király Sándor, r. kath., Hatvan, Heves.
15. Konyáry Béla, ág. ev., Domony, Pest.
16. Margócsy Gyula, ág. ev., Aszód, Pest.
17. Márkus Miksa, móz. v., Aszód, Pest.
18. Martonfalvav Géza, r. kath., Buják, Nógrád.
19. Rab Vilmos, . "th., Hévíz, Pest.
20. Romeiscx Hezső, r. kath., Aszód, Pest.
21. Schwarz Zsigmond, móz. v.. Gödöllő, Pest.
22. Spitz. Izidor, móz. v., Gödöllő, Pest.
23. Sramkó Loránd, ág. ev., Aszód, Pest.

inni.
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24. Weiner Géza, móz. v., Versegh, Pest ■
25. Wimmerth Béla, r. kath., Miskolcz, Borsod. 
2(i. Witt Sándor, móz. v., Aszód, Pest.
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Mayán tanulók:
Csilléry Vilmos, ev. ref., Szada, Pest.
Kiss Lajos, r. katli., Kecskemét, Pest.

III. osztály.

(Osztályfő: Z uberecz P á l.)
1. Babják Gyula, ág. ev., Püspök-Hatvan, Pest.
2. Bródi Géza, móz. v., Mácsa, Pest.
3. Csengey Sándor, ág. ev., Csákvár, Sz. Fehér 
4 Csontos Pál, r. kath., Túra, Pest.
5. Drobni Géza, ág. ev., Aszód, Pest.
6. Hirschler Jenő, móz. v., Jászberény, Jász-N.-Kún.
7. Kiss Ferencz, r. kath., Aszód, Pest.
8. Kiss Gyula, r. katli., Tó-Almás, Pest.
9. Királymezey Gyula, r. kath., P. Hatvan, Pest.

10. Kompan Károly, ág. ev., Aszód, Pest.
11. Löwi Adolf, móz. v., Pásztó, Heves.
12. Matheidesz Sándor, r. kath., Budapest, Pest.
13. Miklian Ödön, ág. ev., Aszód, Pest.
14. Neuspiel Izidor, móz. v., Ipoly-Nyék, Hont.
15. Pokorny Alajos, r. kath., Adony, Sz. Fehér.
16. Simonidesz János, ág. ev., Szécsény, Nógrád.
17. Stefánik László, ág. ev., Bagh, Pest.
18. Szabó Miklós, r. kath., Zala-Egerszeg, Zala.
19. Varga Tivadar, r. kath., Harta, Pest.

Mayán tanulók :

Brüll Hugó, móz. v., T. Szent-Imre, Jász-N.-Kún. 
Kiss Endre, ág. ev., Alberti, Pest.
Kun Zoltán, ev. ref., Szirák, Nógrád. 
b. Tünkéi Otto, r. kath., Budapest.

j

IV. osztály.

( Osztályfő: S r a m k ö  M ih á ly .)

1. Bigler Jakab, móz. v., Domony, Pest.
2. Braun Zoltán, móz. v., Vácz-Szent-László, Pest.
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3. Fleiszig Oszkár, móz. y., Aszód, Pest.
4. Gazsi Lajos, r. kath., Tápió-Szecső, Pest.
5. Grün Miksa, móz. v., Aszód, Pest.
6. Grün Vilmos, móz. v., Aszód, Pest.
7. Kiss Gyula, ág. ev., Tót-Györk, Pest.
8. Kiss Tibor, ág. ev. Herény, Nógrád.
9. Kovácsy Aurél, r. kath., Alsó-Lúgos, Bihar.

10. Krátky Samu, ág. ev., Maglód, Pest.
11. Lax Ödön, móz. v., Pásztó, Heves.
12. Lichtenstern Lajos, móz. v., Jászberény, Jász-N.-Kún.
13. Márher Árpád. r. kath., Vácz-Szent-László, Pest.
14. Micsinay Pál, ág. ev., Szúpatak, Nógrád.
15. Müller Ede, r. kath., Pásztó, Heves.
16. Nagy László, r. kath., Zagyva, Nógrád.
17. Olajkár Sándor, r. kath., Bagh, Pest.
18. Kosenberg Sándor, móz. v., Felső-Sáp, Nógrád.
19. Sárkány Ernő, ág. ev., Pilis, Pest.
20. Szontagh Ferencz, unit., Dolány, Nógrád. itm.
21. Urban Győző, ág. ev., Aszód, Pest.
22. Világliy Aladár, r. kath., Tompa, Hont.

Figyelmeztetés a jövő iskolai évre.

1. A jövő isk. év szeptember 1-én kezdődik. Augusztus 
30. és 31. napján tartjuk a pótló, javító és fölvételi vizsgálato
kat. Szeptember 1. 2. 3. napján történik a tanulók beiratása, 
4-kén kezdődik a rendes tanítás.

2. A gymnasium I. osztályába csak oly fiuk vétetnek föl, a 
kik legalább 0 évesek s az elemi iskola IV. osztályának sikeres 
elvégzését hiteles bizonyítványnyal tudják igazolni. Ilyennek 
hiányában fölvételi vizsgálatot tartoznak tenni, a melyért díj 
nem jár.

3. A gymnasium felsőbb osztályaiba való fölvételre legalább 
elégséges bizonyítvány kell; ha azonban a bizonyítvány gym- 
nasiumi tantervűnk követelményeinek meg nem felel, a tanuló 
fölvételi vizsgálatot köteles kiállani.

4. Fölvételre a tanuló szülői, gyámja vagy ezek meg
bízottja kíséretében személyesen tartozik az igazgatónál jelent
kezni.
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5. Az új tanuló beírása alkalmával 1 írt beírató díjat fizet 
az igazgatónál, ugyan ott tartozik lefizetni minden tanuló a 
tandíjat is félévi részletekben előlegesen. A protestáns tanulók 
egész évi tandíja 20 frt., a r. katholikusoké 24 frt., az izraelitáké 
30 frt.

f>. Az alumneumi díjat, 44 frtot, szintén féléves részletek
ben előlegesen (a jelentkezéskor és febr. 1-ig) kell az ephorus- 
nál befizetni.

7. Az oly tanulót, ki az iskola év végével alapos oknál 
fogva vizsgálatot nem tehetett, a tanári kar pótló vizsgálatra 
bocsátja.

8. A mely tanuló kettőnél több tárgyból elégtelen osztály
zatot kapott az osztályt tartozik ismételni. A ki két tárgyból 
elégtelen, aug. 30. 31. napján javíthat a felekezeti főhatóság 
engedőimével, a ki egy tárgyból elégtelen, javíthat minden elő- 
leges jelentkezés nélkül. A két tárgyból elégteleneket figyelmez
tetjük, hogy a javító vizsgálat megengedéséért mélt. dr. Szebe- 
rénvi Gusztáv bányakerületi püspök úrhoz intézett bélyegtelen 
kérvényüket a gymnasiumi igazgatóságnál július 10-ig  nyújt
sák be.

9. A javító vizsgálat díja tantárgyankint 2 frt, más intézet
ből vizsgázás végett átjött tanulók részéről 5 frt., a mely díjak 
a tanári könyvtár gyarapítására vannak szánva.

10. A magántanulók vizsgálatait jun. 25—29. napjain 
tartjuk meg. A magántanulók a magyar, német, latin nyelv
ből és számtanból írásbeli vizsgálatot tesznek és minden tan
tárgyból szóbelit. Vizsgálatuk díja 40 frt., ezen kívül a rendes 
beírató és tandíjat is tartoznak megfizetni.

11. Iskolai bizottságunk (1876. aug. 23-iki ülés jzkvének 
7. pontja) kéri a t. szülőket, hogy a tanulók elszállásolása 
végett forduljanak először az igazgatóhoz, különösen, ha mint 
idegenek jővén Aszódra, az itteni viszonyokat nem ismerik.
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