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SRAMKÓ MIHÁLY EMLÉKEZETE.
(A z igazgató évnyitó  beszéde.)

I.

Mélyen tisztelt iskolai bizottság és tanári k a r!
Szeretett ifjúság!

Az iskolai bizottság akaratából most másodízben van sze
rencsém az aszódi gymnasiumban az iskolai évet megnyitni. 
Visszatekintve az első alkalomra, lelkem a bánat és aggodalom 
érzetével telik meg. Most egy éve, százéves jubileumunk fényes 
sikerű ünnepének bátorító behatása alatt, reménynyel tekintet
tünk az új iskolai év elé; a gymnasium élén oly tanári kar 
állott, a mely múltjánál fogva össze volt forrva ez iskola hagyo
mányaival, sajátságos helyzetével és szükségleteivel: négyen 
mint már régebben itt működött tanárok s az ötödik mint ez 
iskolának egykori jeles növendéke ; előttem a padokban száznégy 
nyilvános tanuló ült, eleven kedves tanúiként a szülők bizodalmá
nak, a kik megnyugvással küldötték fiaikat nagy megpróbáltatá
sokat átélt iskolánk falai közé. — Most. . .  régi ellenségünknek, az 
anyagi szegénységnek szorítását jobban érezzük, mint bármikor; 
a tanári karból eltávozott avatott, buzgó kartársunk, Zuberecz 
Pál, — és eltávozott, örökre eltávozott Sramkó Mihály, a ki sok 
oldalú ismereteivel, hosszú évek során szerzett tapasztalataival 
mindnyájunknak útmutatónk, tanácsadónk vala — s mintha az 
ő távoztával a közönség bizalma is megingott volna iskolánk 
iránt, a folyó évre beirott nyilvános tanulók száma nem tesz 
többet kilenczvenötnél.
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Iskolánk helyzete, 103 éves fenállása óta, hasznos szolgála
tai daczára, anyagi állapota miatt mindig bizonytalan, mindig 
aggodalmat keltő volt, és a kik most állunk szolgálatában, a 
103 év minden aggodalmát magunkban érezzük, mert a múltak 
minden hagyományának mi vagyunk az örökösei és mert isko- 
Iánk éppen most van a legnagyobb válságok között. Es mégis az 
az évet megnyitó ez ünnepen, az iskolai élet e határnapján nem 
az aggodalom veszi a legnagyobb erőt lelkemen, kétségre vezető, 
ijesztő liánykódása elsőséget enged egy más, egy szolid, szent 
érzelemnek, a bánatnak. Egy pillanatra feledem a borús eget, 
a mely iskolánkat zivatarral fenyegeti, csak egy kis sírt látok 
magam előtt ott a távolban, a pribeli temetőben, a mely ez 
iskola tanárának, szeretett barátunknak porait takarja és a bánat 
szent jogával hívom fel tisztelt hallgatóimat, kövessenek min
denekelőtt ama sírhoz s szenteljenek egy-két perczet porladó 
lakója áldott emlékének. Halljátok meg élte történetének főbb 
vonásait ti is, ifjú barátim, egy tanulságos és követésre méltó 
élettel ismerkedtek itt meg.

Sramkó Mihály városunk szülötte s iskolánk egykori növen
déke 1846. január 6-án született. Atyja Mihály szűcsmester 
volt, anyja Drozdik Teréz, a kik fiukat gondosan, isteni félelem
ben nevelték. Atyja mint szorgalmas iparos szép vagyonra és 
tekintélyre tett szert, egyházának több éven át curatora, Aszód 
városának pedig bírája volt. Mihály az elemi iskolákat és a 
gymnasium első két osztályát Aszódon végezte 1858/9-ben. 
Ebben az évben volt a mi iskolánk a leggyöngébb: mint alaku
lása óta három év kivételével mindaz ideig, egy tanára volt, 
magán nyelvészeti iskolának nevezték s két osztályból állott ösz- 
szesen 12 tanulóval. A következő évben mint gymnasium meg
is szűnt s felső elemi iskola lett belőle. Tanára is gyakran vál-/
tozott: Sramkó Mihály maga négy tanár, Mocskónyi Ágost, 
Bogsch János, Szodoray Sándor és Miklóssy János vezetése alatt 
tanult. Osztályában a jobb tanulók közé tartozott, a latin, német 
nyelvben, számtanban és geometriában az akkor szokásos hat osz
tályzati fok közűi a másodikat nyerte, de a többi tárgyban az elsőt 
s midőn az 1859/60 évre a szarvasi főgymnasium III. osztályába



ment, itt a mathesisbŐl a második fokot, a természettudomány
ból a harmadikat, de a többiből, közöttük a görög nyelvből is, 
a legelső fokot nyerte el. A Ili. osztálytól kezdve a gymnasiu- 
mot Szarvason végezte s mindvégig jeles tanuló volt, bizonyít
ványaiban viselete szendének, csendes illedelmesnek, feddhetet
lennek, ajánlatosnak van nevezve, figyelme ébernek és folyto
nosnak, szorgalma kitűnőnek, majd nagynak. Mint 1Y. oszt. 
tanuló betegséggel küzdött. Egy atyjának értesítésül küldött 
bizonyítványra osztályfőnöke, Szemian Dénes ezt jegyezte föl: 
«Egészségére vigyázzanak, orvosokkal tanácskozzanak, nehogy a 
baj éltétől megfoszsza». — Gondos, figyelmes szülői zongorára 
is taníttatták s ebben oly jártasságot szerzett, hogy később 
maga is oktatást adott belőle. Érettségi bizonyítványát a szar
vasi főgymnasium 1865-ben állította ki. Ennek tanúsága sze
rint az iskolai törvényeknek mindenkor buzgón (strenue) enge
delmeskedett, a német nyelvből és fizikából hat fokozat közül 
a harmadikat (bonos), a magyar, latin, görög nyelvből és bölcse
letből a másodikat (laudabiles), a vallásból, földrajzból, törté
nelemből és természetrajzból az elsőt (praeclaros) nyerte el. 
Ugyanez év őszén a pozsonyi akadémiára vétette föl magát 
hithallgatónak s a rendes, három évi idő alatt a theologiai tanul
mányokat elvégezte. Tanárai voltak a híres Boleman és Kámory 
Sámuel. Akadémiai bizonyítványaiban legjobb osztályzata van 
a hittanból, a bibliai bevezetésből, az egyházjogból és egyház
történetből, az első évben a latin stílusa csak kielégítő, de már 
a harmadik év végére felküzdi jelesre. 1868-ban a hitjelölti 
oklevél szavai szerint szigorú és nehéz vizsgálatot (tentamen 
severum et grave) jó eredménynyel kiállván, Tápió-Szelére 
ment nevelőnek, két év múlva azonban az aszódi gymnasium 
hívta meg az éppen leköszönt Csengey Gusztáv helyére negye
dik tanárnak.

Aszódon t. i. 1862-ben újra megnyílt a gymnasiumi tan
folyam egy osztálylyal s minden következő évben egy-egy ösz- 
tálylyal szaporodva, az 1865/6 évben ismét négy osztályúvá lett. 
a gymnasium s azóta ilyen is maradt. A Podmaniczky-család 
áldozatkészsége s Moravcsik Mihály lelkész buzgólkodása na
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gyobb alapra fektették s a tevékeny tanári karral oly virágzásra 
emelték, a mely egykori jeles elődünknek Koren Istvánnak híres 
négy osztályú iskoláján is túltett. Sramkó Mihály első kartársai 
a bő olvasottságú Votisky Károly igazgató, Bellus János és 
Scheffarovszky János voltak, az utóbbi 1872-ben rákospalotai 
lelkésznek választatván meg, utána Sramkó a segédlelkészi teen
dőket is átvette és egész élte fogytáig tanári kötelességével egyúitt 
híven teljesítette.

A tanári vizsgálatot 1873 október 31-én tette le az evang. 
egyház egyeteme által a gymnasiumi tanárok megvizsgálására 
kiküldött bizottság előtt. Itt nyert oklevelének szavai szerint a 
vizsgáló bizottság «tisztelendő és tudós Sramkó Mihály urat 
gymnasiumi tanár czímmel tiszteli meg s az algymnasiumi tan
tárgyak tanítására feljogosítja.» Az oklevélen kívül bő olvasott
sága s ügyessége is feljogosították őt erre. 19 éves tanári műkö
dése alatt majd minden tárgyat tanított. 18 éven át tanította a 
latin nyelvet s ebben már mint kezdő tanár oly ügyes módszerre 
tett szert, hogy sok jeles tanítványa a felső gymnasium elvég
zése után is határozottan az ő vezetése alatt nyert latin tanul
mányát tartotta a legértékesebbnek. Theologiai készültségénél 
fogva hivatott tanítója volt a hittannak és egyéni kiváló érdek
lődésénél fogva az ásványtannak. A gymnasiumi ásványgyüjte- 
ményt, a melynek folytonosan őre volt, nagyon számos, becses 
darabbal gyarapította. A múlt évben szemei gyöngesége az írás
beli dolgozatok javításában gátolván, a latint ifjabb collegáinak 
adta át s maga a helyett a földrajz tanítására vállalkozott. Ta
nította a szabadkézi rajzot s az éneket is; 1878-ban a tanuló 
ifjúság körében egy fisharmoniumra gyűjtést kezdett meg, majd 
a polgárok körében folytatta oly szép sikerrel, hogy az iskolai 
bizottság hozzájárulásával az 1878/9 év kezdetére már a gym- 
nasiumban volt a fisharmonium, a mely most is minden szer
dán megszólal a tanuló ifjúság énekóráján. — Tanítványainak 
barátja, fegyelmi ügyekben szigorú, de igazságos bírája vala, 
tanártársainak melegszívű, jó akaró, előzékeny collegája.

Az igazgatói tisztet két ízben (1883/4—1884/5 és 1886/7—- 
1887/8) két-két évig viselte. Igazgatósága első évében kelt az új



középiskolai törvény s a gymnasium és saját jövöjén aggódó 
tanári kar az ő elnöklete alatt tartott ülésen testületi határozat
tal kérte föl az iskolai bizottságot, hogy az új helyzettel szem
ben iparkodjék iskolája léteiét biztosítani. — Sramkó javasolta 
igazgatósága idején, hogy a havi értekezleteken a tanárok ter- 
jeszszék elő a következő hónapban tanítandó anyagot, hogy 
mindnyájan tájékozva legyenek egymás haladásáról. — A con- 
ferentiákon soha sem oktroyalta rá a maga véleményét tanár
társaira, hanem készséggel meghajolt a többség akarata előtt. 
Eltávozott collegáinak igaz barátja maradt a távolban is, de az 
újakat is őszinte jó indulattal fogadta, hogy mindjárt itthon 
érezték magukat s rég ismertnek, rég megszokottnak munká
júkat.

A tudományok, főleg a természettudományok iránt mele
gen érdeklődött. 1870-ben a természettudományi, 1872-ben a 
földrajzi, 1873-ban a földtani társulatnak rendes tagja lett, 
kiadványaikat szorgalmasan olvasta s olvasmányairól világos 
képet tudott nyújtani. Szívén hordta a haza ügyét, az ifjúságot 
minden alkalommal buzdította a honszerelemre s ez évben is 
mint márczius 15-ki szónok ifjúi lelkesedéssel beszélt az 1848-iki 
nagy eseményekről, a szabadság, egyenlőség és testvériség dia
daláról. Becsült, kedvelt alakja volt az egész környéknek, külö
nösen a városnak, a mely őt képviselő-testületi tagjává is válasz
totta.

De a legnagyobb szeretettel, a legodaadóbb gonddal csa
ládján csüggött. Családi életét fájdalmas események zavarták 
meg. Kis gyermekének halála után nejét, Esztergály Etelkát 
váratlan, megdöbbentő halállal vesztette el. A fájdalom leverte, 
de lassankint erőt vett magán és Stúr Máriában új anyát adott 
elárvult gyermekeinek. Családja öröme volt legfőbb törekvése, a 
múlt nyáron is családja üdülése végett utazott neje szülőihez 
Pribelre, Hontmegyébe s innen hangzott a rémes lnr, meg- 
rázóan, majd hitetlenül, majd bizonyosságra válván, elenyész- 
hetetlen fájdalmat okozva: hogy Sramkó Mihály rövid öt napi 
szenvedés után elhunyt. Két gyermeke árva lett, többi gyerme
kei : múlt évi tanítványai nem látják őt viszont s az új jövevé
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nyék nem hallják az ő tanítását, nem ismerik komoly, de mégis: 
barátságos alakját.

Örökre eltávozott-e tehát tőlünk, itt hagyta-e a templomot, 
a hol 17 éven át hirdette Isten igéjét, a gymnashmiot, a melyért 
19 éven át fáradozott, kartársait, a kik szeretettel környezték s 
tanítványait, a kiket a szépre, jóra, igazra vezetett? -— Az a kis 
sírdomb ott a messze távolban nem nyílik fel többé, hogy halott
ját nekünk visszaadja, de munkás életének emléke itt van előt
tünk, azt nem temeti sírhalom, azt emlékünkbe véshetjük, azt 
követhetjük. Isten az Ő színe előtt ad helyet elfáradt szolgájá
nak, a gymnasium áldást mond nevére, kartársait tanulmányra 
s collegialis együttérzésre lelkesíti az ő szelleme s ugy-e ti, volt 
tanítványai és mindnyájan, a kik a gymnasium növendékei 
vagytok, igyekezni fogtok, hogy oly szorgalmasok és feddhetet
len magaviseletűek legyetek, a milyen ő volt?/ * . . .  M

Es ez a hit, ez a tudat enyhíti, vigasztalja bánatomat. Sze
lídül maga az aggodalom is, a melyet intézetünk jövőjéért táp
lálok. Hisz új collegáink, Kemény Árpád és Dévény József szintén 
alapos készültséget, ügyszeretetei és buzgalmat hoztak maguk
kal, teljesen összeolvadnak ők is ez iskola törekvéseivel, mint 
megboldogult társunk, mint jeles elődeink s más irányú tanul
mányaik, tapasztalataik nem egy részben még nagyobb, még 
sikeresebb szolgálatot tehetnek az iskola ügyének, mint elődeiké 
és akkor ez iskola nem az enyészet, hanem a tökéletesedés, a 
felvirágzás magasabb foka felé fog közeledni.

Csak rajtatok áll, kedves tanuló ifjak, hogy ez iskola törek
vése megvalósuljon. Az iskola nem törekszik semmi egyébre, 
mint hogy belőletek igaz hazafiakat neveljen. Tudjátok, ki az 
igaz hazafi ? A ki vallásos, igazmondó, becsületes, szorgalmas 
ember és minden haszon nélkül, minden erejével, ha kell, élte 
feláldozásával is, kész hazája ügyét szolgálni. Minél műveltebb, 
minél okosabb valaki, annál nagyobb szolgálatokat tehet hazá
jának s az iskola épp a műveltséget, a haza szolgálatának leg
hatalmasabb eszközét igyekszik nektek megadni. Ti nem juttok 
ehhez készen, minden fáradság nélkül, szorgalmatoskodnotok 
kell érte; de a fáradság nem nagy s bő kárpótlást nyer az öröm
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ben, a melyet elöli aladástokon mindenek fölött ti magatok, és 
veletek szülőitek és tanáraitok éreznek. «Kevés bölcseség kor
mányozza a világot», kevés kell ahhoz, hogy ti a hozzátok kötött 
várakozásnak megfeleljetek: figyeljetek tanáraitok minden sza
vára, kövessétek minden intésöket, tanuljatok meg pontosan, ala
posan, hiba nélkül minden leczkét, mikor legelőször van feladva 
(mert ha először nem tanuljátok meg, ismétléskor már sokkal 
nehezebb vele boldogulni) és mondjatok igazat mindig, minden 
körülmények közt.

Múlt évi tanuló ifjúságunk — egy-két könnyelmű tanuló 
kivételével — általában követte azt a buzdítást, a melyet taná
rai hozzá intéztek s fel tudott buzdulni, tudott áldozni, ha haza
fias czélokról volt szó. Nem kétlem, hogy ti sem akartok hátra
maradni múlt évi elődeitek mögött s minden tekintetben rajta 
lesztek, hogy a gymnasium régi hírneve, a melyet tanulói szór- 
galmokkal s jó viseletűkkel megalapítottak, csorbítatlanúl száll
jon át utódaitokra.

E reményemet fejezem ki, midőn most az év ünnepies meg
nyitására az iskolai törvényeket előttetek felolvasom. E törvé
nyek azok, a melyek ez iskolában benneteket kormányoznak, 
nemcsak benneteket, hanem minket, tanárokat is, ezekhez 
alkalmazkodunk mi, ezeket tartsátok szemetek előtt ti is min
denben, ezek vezéreljék minden szándéktokat, ezek irányozzák 
minden lépésieket!

II.

Az 1889/90. iskolai év története.

A lefolyt iskolai év gyászszal kezdődött. Sramkó Mihály 
tanártársunk Pribelen, Hontmegyében, hová a nyári szünetre 
neje rokonaihoz utazott, julius 24-ltén váratlanul elhunyt. 
A tanári kar az ő emlékének szentelte az iskolai év ünnepies 
megnyitásának napját, az ő emlékéről szólnak ez évi Értesítőnk 
legelső lapjai is.
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Az iskolai bizottság jegyzőkönyvileg örökítette meg a gym
nasium iránt szerzett érdemeit s megüresedett helyére Dévény 
József tanárjelöltet választotta meg. Zuberecz Pál tanártársunk, 
két évi fáradhatatlan szorgalmit és sikeres működés után, nehéz 
szívvel elhagyta intézetünket, az eperjesi evang. kér. collegium 
tanárául választatván meg, utódja Kemény Árpád szarvasi 
főgymn. helyettes tanár lett.

A protestáns ifjak vallás oktatására és az ének vezetésére 
az iskolai bizottság Paulik János evang. segédlelkészt kérte föl, 
ily módon a tanító erő számban megnövekedve, a lefolyt évben 
sikeresebben végezhette a feladatát.

Az augusztus három utolsó napján tartott magán és javító 
vizsgálatok után szept. 1—3-án történt a tanulók beiratása. 
4-én elkezdődött a tanítás. 21-én olvasta fel az igazgató az iskolai 
bizottság tagjainak s a tanári karnak jelenlétében az ifjúság 
előtt az iskolai törvényeket.

Az év elején beiratkozott 95 nyilvános és 7 magán tanuló. 
Év közben kimaradt 3 nyilvános, más intézetből jött 1 nyilvá
nos és 1 magán tanuló, maradt tehát az év végén 93 nyilvános 
és 8 magán tanuló, összesen 101, a mi a múlt évhez képest 
4 főnyi apadást mutat ugyan, de az utolsó 20 évi átlagos lét
számot meghaladja.

A tanítást a szüreti (szept. 27—28.), a karácsoni (decz. 22, 
jan. 7.), a húsvéti (márcz. 29 — ápr. 13,) és a pünkösdi (május 
25—26) szünet szakította meg, a farsangi szünetet a tanári kar 
ez évben mellőzte. A szigorlatokat jún. 18—25. napjain, az 
évzáró ünnepet jún. 26-án tartottuk meg. Az év beosztása, a 
tanítás terve és menete az állami iskolákéval egyezett.

A tanuló ifjúság előlialadása általában kielégítő volt. A leg
több fáradságot kellett kifejtenünk az I. osztályban. Elemi isko
láink ■— úgy látszik — még kevés gondot fordítanak az Írásbeli 
dolgozatok pontos és szép elkészíttetésére. E részben örvende
tes kivételt tapasztalunk az aszódi és a maglódi elemi evang. 
iskolából kikerült tanítványainknál, a kik az első órától kezdve 
pontosan megfeleltek az írásbeli dolgozatokra nézve felállított 
gymnasiumi követelményeknek, városunk izraelita elemi isko-
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Iája pedig a szóbeli készségben adott kiválóbb tanítványokat 
gymnasiumunknak. Múlt évi I. osztályunk jóra való II. osztálylyá 
vált, III. osztályunkat pedig a főigazgatói elismerés kitüntetése 
is érte.

Az ifjúság magaviseletével általában meg voltunk elégedve. 
Súlyosabb fegyelmi ügyek nem fordultak elő, még oly fokuak 
sem, mint a múlt évben, de a fegyelmi esetek száma a múlt évi
nél nagyobb. Az igazgató 23 esetben látta szükségét, hogy erköl
csi figyelmeztetést adjon, ezek közül 4 volt olyan, hogy a figyel
meztetést megrovássá kellett súlyosbítania, két fiú meggondo
latlan, könnyelmű leczkemulasztásáért pedig a tanári szék szabta 
ki a büntetést. Különben kis városunkban a tanuló ifjúság úgy
szólván folytonosan szemünk előtt van s a tanárok az iskolán 
kívül sem várták be a jelentést vagy fölkérést, hogy a tanulók 
viselkedésére tanácsaikkal irányt adjanak s az ifjak vétségeit 
inkább meg akarták előzni, mint büntetni. — A tanulók saját 
hitfelekezetök templomába az egész éven át szorgalmasan eljár
tak, az evang. tanulók confirmatiója jún. 1-én történt.

A szülők felvilágosítására s tanulóink bizonyítványainak 
kellő méltatására e helyen szükségesnek látjuk amaz elv ismer
tetését, a melyet tanári karunk a magaviseleti osztályzat meg
állapításánál követni szokott. Autonomikus főhatóságunk is 
elfogadta a magaviselet négy fokozatának megjelölésére az 
állami iskolákban kezdett «jó», «szabályszerű», «kevésbé sza
bályszerű» és «rossz» elnevezést. A gymnasiumok közös felfo
gása a tanuló ifjúság két harmadának magaviseletét a «jó» osz
tályzattal illeti és a «szabályszerű» jegyet kevesebbnek adja 
meg, mint az ifjúság egy harmadának.* E felfogás szerint a 
«szabályszerű» jegy már bizonyos megrovást foglal magában, e 
jegyet a közönségesnél rosszabb viseletű fiú kapja. A mi felfo
gásunk ettől eltér. Mi a szabályszerűt tartjuk az általános, köze
pes magaviseletnek, magában a «szabályszerű» szóban sincs 
semmi kisebbítő, jelenti a szabályoknak megfelelő magaviseletét,

* L. dr. Fialowski Lajos czikkét a «Túlterlielésn-ről az «Egyet. 
Közokt. Szemle» f. é. 11. számában.
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ezt osztogatjuk tehát azoknak a tamiloknak, a kik, ha pajkosak 
is, ha kisebb vétségeket elkövetnek is, de nem rosszakaratúak,. 
míg a jó  jegyet, a legelső fokot, kitüntetésül adjuk példás maga- 
viseletü fiúknak, ép úgy mint a tanulmánybeli előhaladásnak 
első jegyét, a jeles osztályzatot is csak kiváló szorgalmú s ered
ményű tanulásnak ítéljük oda.

Ámbár gymnasiumunkban egész hosszú múltjának bizony
sága szerint az egészségi állapot páratlanul szerencsés, az iskolai 
bizottság e részben is szervezkedést óhajtott s főleg ama szem
pontból, hogy a szegény tanulók számára is nagyobb megterhe
lésük nélkül biztosítsa a szükséges orvosi segélyt, dr. Hacker 
István körorvos urat mérsékelt tiszteletdíjjal gymnasiumi orvos
nak választotta. Az orvos a havonként megtartott szemvizsgá
latokon soha egy trachomás esetet sem észlelt, kisebb szemhu
rutok merültek fel, a melyek a kezelése alatt rövid időn elmúltak, 
a gymnasiumnak még újra nem oltott 26 növendékét beoltotta. 
Hosszabb —• egy héten túl terjedő — de nem siilyos megbete
gedés az év alatt négy fordult elő ; az influenza két tanulónkat 
fektette ágyba (összesen kilencz tanulónk volt benne), de a taní
tást félbe nem szakította. Két tanár csekélyebb fokú torokbaj 
miatt 2— 3 napig nem taníthatott. -— Két budapesti tanuló be
tegeskedése miatt jött gymnasiumunkba s mindkettő mint tel
jesen egészséges, megerősödött fiú (egyikök a tanulók futó ver
senyének győzteséül) végezte be az iskolai évet.

A tanári kar szabály szerint minden hónap utolsó szombat
ján tartott értekezletein szemügyre vette minden egyes ifjú 
tanulmányi és erkölcsi elöhaladását s az elmaradottakat az osz
tályfőnök a tanári kar nevében javulásra intette. Kendkívüli érte
kezletet a tanári kar öt esetben tartott.

Dr. Hóman Ottó kir. főigazgató úr május 20-án látogatta 
meg a gymnasiumot. Alaposan megszemlélte az intézet helyi
ségeit, a melyeket tisztáknak, rendeseknek nyilvánított, a gym
nasium előtti térre még a múlt tavaszon ültetett s most már 
szép díszlésnek indult bokrokat s az új tornatért. Meghallgatott 
minden tanárt s minden osztályt s a végconferentián a fölsze
relés teljes befejezésére ismételve kívánta a téli tornacsarnok és
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rajzterem fölépítését. Az egyes tanárok tanítására észrevételeit 
megtévén, a tanulók előhaladását általában kielégítőnek találta s 
írásbeli dolgozataikat úgy tartalom, mint kiállítás és elbírálás 
tekintetében kifogástalanoknak mondotta.

Az a csapás, a mely a gymnasiumot Sramkó Mihály halá
lával érte, a lefolyt évben nem volt az egyedüli. Elveszítettük 
Procopius Zsigmondi takarékpénztári igazgatót is, egyházunk 
presbyterét s iskolai bizottságunknak egyik legkiválóbb tehet
ségű és tevékenységű tagját, a ki gondos iskoláztatásának és 
gazdag tapasztalatainak tárházából az iskolai bizottság ülésein, 
majd irott elaboratumban, a gymnasium érdekében talpra esett 
pedagógiai eszméket fejtegetett, hat éven át a gymnasium gond
noka volt s végrendeletileg 2 drb aszódi takarékpénztári rész
vényt hagyott a gymnasiumnak. A tanári kar a gyászos haláleset 
napján, január 15-én tartott rendkívüli üléséről (Kiss Albert 
jegyző tollából) a következő átiratot intézte a megboldogult test- 
vérhugához :

Özv. M ayer Procopius Ilona  0  N agyságának  
m ély  tisztelettel

A szó d o n .
Fájdalmas megilletődéssel vette az aszódi ev. algymnasium tanári 

kara tudomásul a gyászesetet, mely Nagyságod szeretett bátyjának, 
Procopius Zsigmondnak elhunytéval szerény intézetünket is egyik 
legőszintébb barátjától s legbuzgóbb pártfogójától fosztotta meg.

Nem alkalmas e perez arra, hogy visszatekintsünk áldásos életé
nek gymnasiumunk jövője érdekében kifejtett hasznos munkásságára : 
elég ereznünk, hogy nincs többé.

De nem zárkózhatunk el attól, hogy szívünk sugallata szerint 
őszinte részvétünkkel mi is hozzá ne járuljunk Nagyságodnak e nagy 
veszteség fölötti fájdalma enyhítéséhez, bár vigaszt az Isten végzésé
ben való bizalom és megnyugvás nyújthat csak lelkűnknek.

Enyhítse Nagyságod véghetetlen fájdalmát a közrészvét vigasz
taló szava, sorsunk közösségének tudata s az Isten bölcs rendelkezé
sében való megnyugvás. *

Aszód, 1890 január 15.
A TANÁRI KAR NEVÉBEN :

Petry Gyula,
■ gyran. igazgató.

Kiss Albert,
ért. jegyző.
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A gymnasium és egyház koszorút helyezett a megboldogult 
koporsójára s temetésére kivonult az egész ifjúság a tanári kar
ral, a város és egy nagy vidék gyászoló köszönségével együtt.

Lehetetlen megfeledkeznünk arról a veszteségről, a mely az 
aszódi államvasuti osztálymérnökségnek Gödöllőre történt át
helyezésével érte a várost s gymnasiumunkat. Müller Lajos fő
mérnök úrban iskolánk egyik legönzetlenebb s legtevékenyebb 
barátja távozott tölünk. Bár anyagilag is támogatta gymna
siumunkat, nem annyira e részbeli áldozatai teszik évkönyveink
ben feledhetetlenné az ő nevét, mint inkább az a készség, a 
melylyel gymnasiumunk ügyének minden körben meleg szó
szólója volt s a melylyel intézeti helyiségeink czélszerü átalakí
tását nagymérvű elfoglaltsága daczára is vezette. — Valóban a mi 
szegény iskolánknak van egy nagy gazdagsága, bogy a közczélért 
való lelkesedésnek s az önzetlen áldozatkészségnek találkozó 
mezeje, és ha ez áldozatkészség nagyobb anyagi erővel rendel
kezik s nem szórványosan léj> föl, hanem egyszerre, egyetemesen, 
akkor ma iskolánk minden tekintetben a virágzás magas fo
kán áll.

Mi azonban, a kik ez intézet szerény munkásai vagyunk, 
csak az iskola s tehát a környék jövőjének érdekében gondolunk 
az áldozatok anyagi értékére is, minket maga az áldozatkészség 
ténye lelkesít, mi sohasem szűnő hálával gondolunk mindazokra, 
a kik részvéttel nézték iskolánknak hosszú, nehéz küzdelmét.

Hálával emlékszünk meg arról a jó indulatról, a mely espe- 
rességünkben gymnasiumunk iránt nyilvánul. Nagyt. Török Jó
zsef főesperes úr minden nevezetes mozzanatnál ékesszólása 
egész erejével az esperesség egyik legnagyobb fontosságú ténye
zőjeként említi az aszódi gymnasiumot, könyvtárunkat ajándé
kával gyarapítja s állását, egyéniségét latba veti, hogy alumneumi 
supplicatiónk gyümölcsözőbb legyen. Dr. Melczer Gyula és Wolf
gang Lajos gymnasiumunknak 1888. június 27-én tartott jubi
leumára egy zeneművet’ szerzettek, a melyet br. Podmaniczky 
Gézának ajánlottak. Művök tiszteletdíját az aug. 28-án tartott 
esperességi gyűlés előtt a gymnasiumnak ajánlották.

Az 1889. június 12-én tartott esperességi gyűlés az aszódi
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gymnasium öröme volt. Pestmegye evangélikusainak közbizalma, 
lelkesedése e napon iktatta a legfőbb világi hivatalba, a felügye
lői díszes tisztségbe a nagyérdemű működés után lelépett Föld
vári/ Mihálynak, az aszódi gymnasium egykori tanítványának 
helyére méltó utódját, ismét Aszódnak egy volt növendékét, 
br. Podmaniczky Gézát és az alesperesi székben hasonlóképen 
oly férfit, a ki első kiképeztetését Aszódon nyerte : dr. Melczer 
Gyulát. Ez örvendetes tényekkel is közelébb látjuk annak az ál
dásos eszmének megvalósulását, hogy gymnasiumunk az espe- 
rességgel szerves egységbe olvadjon, a mihez legutóbb a múlt 
évi Értesítőnkben említett Lankó-féle javaslat adta meg a kez
deményt, a mely ügy azonban — nagy sajnálatomra — eddig 
előbbre nem haladt.

Saját esperességünk említett választását iskolánk mint csa
ládi ünnepet ünnepelte, de hazafiúi büszkeséget érzett akkor, 
midőn a tiszai evang. egyházkerület nagy többsége Zelenka Pált, 
gymnasiumunknak négy éven át (1848/»—185V«) jeles tanulóját 
ültette a püspöki székbe, a kinek kimagasló egyénisége rögtön 
összeforrasztotta a még előbb részekre szakadt tiszai egyházke
rületet s a kinek megválasztását örömrivalgás fogadta széles e 
hazában. — Midőn a mi szerény kis iskolánk, a mely Petőfi 
geniejét lángra lobbantotta, lelkesedve látja, hogy egykori tanít
ványai a haza és egyház oszlopaivá válnak, az anyagi viszonyok 
minden nyomása daczára is érzi létjogát:

Az nem lehet, hogy ész, erő 
És oly szent akarat 
Hiába sorvadozzanak 
Egy átoksúly alatt.

Es bizonyára nemcsak a jelen terheit könnyítették, hanem 
egy késő, virágzó jövő alapját is rakták le azok, a kik a lefolyt év
ben a gymnasiumot nehéz munkájában gyámolították. Hálás kö
szönetét mondunk minden jóltevőnknek : a Magyar Tudományos 
Akadémiának, a mely könyvtárunknak Értesítőjét s összes, osz
tályainak Értekezéseit ismét megküldötte s a következő adako
zóknak, a kik a gymnasiumi kiadások fedezéséhez járultak:
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frt
1. Aszód város 2\ 2 évi segélye (1887/8—1889/90) ... 500.—
2. A pestmegyei ev. esperesség évi segélye ... ... ... 100.—
3. A kiskőrösi ev. egyház. ... _ ... ... ........ . ... 16.—
4. A pilisi « « _ _ ... ... ... ... ......... . 10.—
5. A czeglédi « « ... ... ... ... ... ... _ 4.—
6. Br. Podmaniczky Géza segélye (1888/9-re)._ ... ... 100.—
7. Br. Podmaniczky Géza 5 és Procopius Zsigmond 2 ado

mányozott aszódi takarékpénztári részvényének ez évi 
osztaléka ... _ ... ... ... ...   ..  ..........  84.—

8. Sárkány Imre 100 frtos alapítványának 5. részlete   20.—
9. Majthényi István 10 évre 40 írtjával bizt. adományának 1. r. 40.—

10. Moravcsik Mihály « « 20 « « « 2. « 20.—
11. Bencsik József « « 20 « « « 2. « 20.—
12. Eisler Sándor « « 10 « « « 2. « 10.
13. Dr. Hacker István (( « 10 « « 2. « 10.—
14. Brunauer testv. « « 10 « « « '2. « 10.—
1 0. Schlesinger Flór. (( « 10 « « « 2. a 10.—
16. Hanover Lajos (( « 6 « (( « 2. « 6.—
17. Esztergály Dezső « (t 5 « « <( 2. « 5.—
18. Bencsok János « « 5 « « « 2. « 5.—
19. Brüll Soma (( « 5 « « « 2. « 5.—
20. Hanover Adolf (( « 5 « « (t 2. (( 5.—
21. Döghei Antal (( « 5 « « « 2. a 5.—
22. Forschner Mór (( a 5 « « « 2. (( 5.—
23. Holko János (( « 3 « « « 2. « 3.
24. Langfelder László (( « 3 « « « 2. « 3.—
25. Markbreit Zsigm. « « 3 « « « 2. (( 3.—
26. Feuermann József (( « 2.50« « « 2. « 2.50
27. Huszerl Sándor 5 « 10 « « « 2. « 10.—
28. Kaufmann Mihály « « 5 « « « 2. (( 5.—
29. Braun Manó « « 5 « « « 2. (( 5.-
30. Kovácsy Mihály « « 5 « « « 2. (( 5.—
31. Hally Jenő « « 5 « « « 2. « 5.—
32. Bosenberg Salam. « « 1 « « « 2. « 1.—

Átvitel: 1032.50
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Áthozatal: 1032.50
33. Brünauer Mór <D 15írtjával bizt. adományának _; 15.—

34. Németi Armin ... *© 15 « <( « 2 .  r . 15. —

35. özv. Fein József-né .. -4-2 5 « « « 2 .  « 5 .—

36. Medgyessy József . O 5 « (( « 2 .  « 5 .—

37. Hévíz-Györk község 5 « « « 1 . « 5.—
38. Neumann Ármin adománya... ... ... _ . ... ... _ 5.—
39. Br. Podmaniczky Géza, dr. Melczer Gyula és Wolfgang

Lajos adománya ... _ _ .... .................................50.—
Összesen : 1132.50

III.

Tanári testület.

1. Beke Andor, az I. osztály főnöke, a tanári könyvtár őre, 
alumneumi ephorus. Tanított magyart az I., latint az I. és III., 
szépírást az I. osztályban heti 20 órában.

2. Dévény J ózsef, a II. osztály főnöke, a természetrajzi-, 
chemiai- és rajz-szertár őre. Tanított földrajzot az I. és II., ás
ványtant a IV., rajzoló geometriát és szabadkézi rajzot az I—IV. 
osztályban heti 24 órában.

3. Kemény Árpád, a III. osztály főnöke, a történelem-föld
rajzi-, érem-, régiség- és tornaszertárnak, valamint az ifjúsági 
könyvtárnak őre, a Petőfi-önkópzökör vezetője. Tanított magyart 
és németet a III—IV., történetet a III., szépírást az I., tornát 
az I—IV. osztályban, vezette a Petőfi-kör gyűléseit. Heti órái
nak száma: 22.

4. Kiss A db ér t , a IV. osztály főnöke, a tanári értekezletek 
jegyzője. Tanított magyart a II., latint a II. és IV., történetet a 
IV. osztályban heti 21 órában.

5. Petry Gyula, ez évi igazgató, a természettani szertár 
őre. Tanított számtant az I—IV., fizikai földrajzot a III. osz
tályban és gyorsírást az önként jelentkezőknek heti 18 órában.

Aszódi gymn. Ért.
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6. Paulik J ános, ev. segédlelkész. Tanított vallástant, egy
házi és világi éneket az I—IV. osztályban heti 5 órában.

7. Kerekes J ákó, r. kath. lelkész. Tanított vallástant heti 
4 órában.

8. Schreiber J ózsef, kér. rabbi. Tanított vallástant heti
4 órában. *

Gymn. orvos : dr. H acker I stván, körorvos.

Iskolaszolga_• Kompan György.

IY.

Előadott tantárgyak.
a) Kötelezett tárgyak,

a) Első osztály.

1. Vallástan. Hetenkint 2 óra. Uj-szövetségi bibliai törté
netek. Kk.: Pálfy: Bibliai történetek. Tanár: Paulik János.

2. Magyar nyelv. Hetenkint 6 óra. Olvasmányok a nép
mesék, népmondák, magyar történeti mondák, rajzok és görög 
regék köréből, leírások a népéletből; tárgyi magyarázat és saját 
szavakkal való elmondás. A következő költemények szavalása : 
Huszárok, Nyalka huszár, Hadnagy uram, Három fiú, Halvány 
katona, Rákosi szántó, A rab gólya, A vándor fiú, Künn a mé
nes . . . ,  Székely katona. — A nyelvtanból: hang, szó, mondat, 
mondatrészek, beszédrészek; a mondatok felosztása alakjok, vi
szonyuk s kijelentésük módja szerint; a mondatrészek tárgyalá
sával kapcsolatban a név- és igeragozás; szóképzés. 2 hetenkint 
egy iskolai dolgozat. Kk.: Szinnyei: Iskolai magyar nyelvtan I. r. 
és Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv I. k. Tanár: Beke Andor.

3. Latin nyelv. Hetenkint 7 óra. Olvasás és írás a helyes 
hangsúlyozás és kiejtés elsajátítására. A gyakorlóköny I. részé
ből 34 latin s magyar fejezet fordítása s tárgyi fejtegetése. Ez 
olvasmányok alapján a nyelvtanból a fő- és melléknevek ejte
getése, nemi szabályok, a melléknév fokozása, melléknévi hatá
rozók, a prsepositiók esetek szerint csoportosítva, számnevek,
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névmások, az ige s ragozása. Tárgyi szócsoportok s a fordított 
latin fejezetek részben emlékelve. Hetenkint egy iskolai dolgo
zat. Kk.: Bartal-Malmosi: Latin gyakorlókönyve és alaktana. 
Tanár: Beke Andor.

4. Földrajz. Hetenkint 4 óra. Bevezető fogalmak. A magyar 
szent korona országai. Az alföldek, A Duna s a Dráva köze, 
A Dráva s a Száva köze és a tengerpart, A felföldek. Európa ál
talános és részletes leírása. A tárgyalt vidékek hegy- és vízrajza, 
lakosai, állat-, növény- és ásványországi termékei, városai. A tér
képrajzolás elemei. Kk.: Brózik-Paszlavszky: Földrajz I. r. 
Tanár: Dévény József.

5. Számtan. Hetenkint 4 óra. A tizes számrendszer, római 
számírás. A négy alapművelet egész és tizedes számokkal s kö
zönséges törtekkel. A méterrendszer, különösen a mértékek át
számítása. A földrajz és kereskedés köréből vett feladatok meg
fejtése szóval és írásban. 1 2 iskolai dolgozat. Kk.: Lutter: 
Közönséges számtan. T anár: Petry Gyula.

6. Rajzoló geometria. Hetenkint 3 óra. Bevezetés a rajzesz
közök és szerek használatába. Az egyenes és görbe vonal. A szög 
és az ív. Alapműveletek távolságokkal és szögekkel. A három
szög, a négyszög, a sokszög és a kör. Kerület- és területszámítás. 
Összeillőség, symmetria, hasonlóság és egyenlőség. Szerkesztések. 
24síkdiszítményi rajz. Kk.: Fodor-Wagner: Rajzolóplanimetría. 
Tanár: Dévény József.

7. Szépírás. Hetenkint 1 óra. Nagy Sándor Magyar szépírási 
mintái szerint tanította Beke Andor.

8. Torna. Hetenkint 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapok alatt 
csapat- és menetgyakorlatokban s a nyári tornatéren levő torna- 
eszközökön mind a négy osztály együtt gyakorolta. Tanár: Ke
mény Árpád.

ß) Második osztály.

1. Vallástan. Mint az első osztályban.
2. Magyar nyelv. Hetenkint 5 óra. Rágós és névutós hatá

rozók. Összetett mondatok : mellérendelés és alárendelés. Egye
nes és függő beszéd. Összevont és rövidített mondatok. Több-

2*
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szőrösen összetett mondatok. Az olvasókönyvből az összes olvas
mányok az értelmes olvasás és szabad elmondás begyakorlására, 
helyenkint mondattani elemzéssel. A következő költemények 
szavalása: Búcsú, Hazámhoz, Az ó torony, A rab oroszlán, 
A lengyel anya, A tudós macskája, A Tisza, Salamon. Kétheten- 
kint egy iskolai dolgozat. — Kk.: Szinnyei: Iskolai magyar 
nyelvtan. II. r. és Lehr-Eiedl: Magyar olvasókönyv. II. k. Tanár: 
Kiss Albert.

3. Latin nyelv. H. 7 óra. Az I. osztálybeli nyelvtani anyag is
métlése, kiegészítve az apróbb részletekkel. Igék csoportosítása 
az imperfectumtő végződése szerint. Tőváltoztató, hiányos és 
személytelen igék. Acc. c. inf., abl. abs., part. relat. s a gerun- 
diumos és gerundivumos szerkezetek. — Az olvasmányból 
38 latin s ugyanannyi magyar gyakorlat fordítása, az előbbiek 
emlékelve is. A szókincs bővítése végett tárgyi s alaki szócsopor
tosítás. — Hetenkint egy iskolai dolgozat. Kk.: Bartal-Malmosi: 
Latin gyakorlókönyv és alaktan. Tanár: Kiss Albert.

4. Földrajz. Hetenkint 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és 
Ausztrália tárgyalása, tekintettel az egyes vidékek nép- és ter
mészetrajzi viszonyaira. Térképrajzolás. Kk.: Brózik-Paszlavszky: 
Földrajz. II. r. Tanár: Dévény József.

5. Számtan. Hetenkint 4 óra. Az I. osztálybeli anyag teljes 
átismétlése után számolási rövidítések és rövidített számtani mű
veletek. Egyszerű hármasszabály. Egyszerű arány és aránylat; 
alkalmazásuk. Olasz gyakorlat. Százalék számolás. 12 iskolai dol
gozat. K k.: L utter: Közönséges számtan. Tanár: Petry Gyula.

6. Rajzoló geometria. Hetenkint 3 óra. Az egyenes és sík 
térbeli s kölcsönös helyzete ; a lapszög és a testszög. A szögletes 
és gömbölyű testek leírása s ábrázolása. A felszín s a térfogat 
kiszámítása. Az axonometria elemei. Hasonló, összeillő, egyenlő 
és symmetrikus testek. A tárgyalt testeknek papirosból való el
készíttetése. Szerkesztések. 24 síkdiszítményi rajz. Kk.: Fodor- 
Wagner: Bajzoló stereometria. Tanár: Dévény József.

7. Szépírás. Hetenkint 1 óra. Nagy Sándor német szépírási 
mintái szerint tanította Kemény Árpád.

8. Torna. Mint az első osztályban.
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' y) H arm adik osztály.

1. Va llástan. Hetenkint 2 óra. Bevezetés a keresztyéntanba. 
Keresztyén hittan. Erkölcstan. Luther kis kátéja kivonatban. 
A keresztyén egyházak választanai. Kk.: Ziegenbein-Székács : 
A keresztyén vallástan katechismusa. Tanár: Paulik János.

i .  Magyar nyelv. Hetenkint 3 óra. Rendszeres magyar 
nyelvtan: hangtan, szótan és mondattan. — Olvasmányok 
Nagy Lajos és a nápolyi hadjárat (hosszabb történeti olvasmány), 
Világos vára, Visegrád, Várak és kastélyok a középkor vége felé, 
A magyar nép rokonai, Beczkó vára, Keresztyén és török, Zboró, 
Mátyás királyról szóló történetek, A peregrinus. A következő 
költemények könyv nélkül: Keveháza, Szibinyáni Jank, Mátyás 
anyja, Both bajnok özvegye, A hamis tanú, Pató Pál úr és Hym
nus. — Az írásbeli dolgozatok tárgyát a nyelvtani szabályoknak 
példákon alkalmazása, költemények tartalmának elbeszélése és 
történelmi episodok előadása képezte. Kk.: Szinnyei: Rendsze
res magyar nyelvtan és Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv. III. k. 
Tanár: Kemény Árpád.

3. Latin nyelv. Hetenkint G óra. Olvasmány : A római köz
társaság kezdete, Porsenna-féle ostrom, Horatius Codes, Mucius 
Scaevola, Menenius Agrippa. A kiválóbb részek emlékelve. 
A prosodia főbb szabályai nehány nevezetesebb gnoma és a 
Gabii capti fordítása- és betanulásával. Etymologicus szócso
portok, latinos kifejezések és rokonértelmü szók tanulása. A la
tin olvasmány és a gyakorlókönyv I—XII. és 1—3G. szakaszainak 
latinra fordításával összefüggésben az igeneves mondatszerke
zetek (gerundium, gerundivum, infinit, és participiumos szerke
zetek), idők, módok felosztása; alany, állítmány, tárgy, állít- 
mányi alany, állítmányi tárgy, az igeidők és módok használata, 
hely, idő és körülményhatározók. Hetenkint egy iskolai dolgo
zat. Kk.: Bartal-Malmosi: Latin gyakorló- és olvasókönyv. Ta
nár : Beke Andor.

4. Német, nyelv. Hetenkint 4 óra. Hangtan és alaktan bezá
rólag az erős és gyönge igék ragozásáig, begyakorolva a «Der 
gehörnte Siegfried» ez. olvasmány 9 fejezetén. — Kétlietenkint
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egy házi vagy iskolai dolgozat. Kk.: Felsmann : Német nyelvtan 
és Deutsches Lesebuch. I. Th. Tanár: Kemény Árpád.

5. Történelem. Hetenkint 4 óra. A magyar nemzet története 
az 1867-ki kiegyezésig, különös tekintettel a műveltség fejlődé
sére. Függelékül: a magyar állam a jelenben. K k.: Mangold : 
A magyarok történelme. Tanár: Kemény Árpád.

6. Fizikai földrajz. Hetenkint 2 óra. A fizika főbb törvé
nyei : előismeretek, a nehézségerő hatása a szilárd, cseppfolyós 
és légnemű testekre, a melegség, világosság, mágnesség és elek
tromosság kiválóbb tüneményei. A matliematikai földrajz elemei. 
A földgömb száraza, vize és légköre. Kk.: Schmidt: Fizikai föld
rajz. Tanár: Petry Gyula.

7. Számtan. Hetenkint 3 óra. A II. osztálybeli anyag teljes 
átismétlése után az összetett bármasszabály és összetett arány
lat. Egyszerű és összetett kamatszámítás. Lánczszabály. Határ
idő- és agioszámolás. Állampapirosok s részvények. Egyszerű és 
összetett arányos osztás. Elegyítési feladatok. 12 iskolai dolgozat. 
K k.: L utter: Közönséges számtan. Tanár: Petry Gyula.

8. Eajzoló geometria. Hetenkint 2 óra. A távolság és a szög 
fölmérése s ábrázolása. Alapműveletek távolságokkal és szögek
kel. A háromszög, a négyszög és a sokszög fölmérése. Fölmérés 
a triangulatio és a coordinaták módja szerint. A fölmért ido
mok ábrázolása. Ezekkel kapcsolatban a háromszög, a négyszög 
és a sokszög fajai s tulajdonságaik. Merőlegesek és egyenlőközüek 
szerkesztése. Hasonlóság, egyenlőség, összeillőség, tengelyes és 
középponti symmetria. Helyszínrajzolás. A kör. A másolás mód
jai ugyanazon és különböző nagyságban. Nivellázás. Szerkesz
tések és házi feladatok. K k.: Fodor-Wagner: Constructiv plani- 
metria. Tanár: Dévény József.

9. Torna. Mint az első osztályban.

fi) Negyedik osztály.

1. Vallástan. Mint a harmadik osztályban.
2. Magyar nyelv. Hetenkint 4 óra. Az egyszerű és szép stil 

kellékei: ismertetve a következő olvasmányokon : A mókus, Az 
erdő egyik bohócza, Az alföldi puszta, Az est, Az éj, Természeti
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képek (B. Eötvös), Az erdei kunyhó, A Tisza, Nápoly és vidéke. — 
{■Stilisztikáikig tárgyalt és könyv nélkül tanult költemények: Az 
erdei lak (Kerényi, Petőfi és Tompa), Az alföld, Begg és est, 
A Tisza, Az én lakásom és az Egri leány. — Arany «Toldi»-ja 
végig, tartalma énekenkint reprodukálva és az I—III., VII. és 
X. énekek könyvnélkül tanulva. Az írásbeli dolgozatok tárgyául 
az olvasmányok stilisztikai tárgyalása, a kézi könyvben levő sti
lisztikai feladatok megfejtése, három leírás és «Toldi» nehány 
éneke tartalmának előadása szolgált. Kk.: Pengi: Magyar sti
lisztika és olvasókönyv, Lehr : Arany Toldija. T anár: Kemény 
Árpád.

3. Latin nyelv. Hetenkint 6 óra. A jelző és értelmező. Az 
alárendelt mondatok tárgyalásánál: az idők és módok haszná
lata, az értelmi és syntaktikai viszony vizsgálata és a kötőszók 
alkalmazása. A függő kérdés, oratio recta és oratio obliqua. 
A mellérendelt mondatok. — Ovidiusból a Fabii czímü költői 
részletnek, Phaedrusból a Leo senex, aper, taurus et asinus, 
Eana rupta et bos s a Homo et colubra czímü meséknek, Liviusból 
összefüggőleg a következő részeknek olvasása: C. Március Corio- 
lanus, Lex agraria, Fabii, Volero Publilius, Appius Claudius II, 
Lex Terentilia, L. Quinctius Cincinnatus. A XXXVII—LXXII. 
fejezetek fordítása magyarról latinra, latinos kifejezések és syno- 
nymák gyűjtése. Kk.: Bartal-Malmosi: Latin gyakorló- és 
olvasókönyv. Tanár: Kiss Albert.

4. Német nyelv. Hetenkint 3 óra. Az alaktan folytatása, 
főképp az igeragozás, a szóképzés és szóösszetétel elméletileg; 
továbbá a szórend és mondattan olvasmányokon gyakorlatilag 
ismertetve, — a folytatólag olvasott «Der gehörnte Siegfried» 
czímü olvasmány alapján. — A többi olvasmányok : Der Gottes
kasten, Der kleine Friedensbote, Einer oder der Andere, Der 
Fischer (prózai olvasmány és költemény), Die traurige Geschichte, 
Frühlingslied és hét kisebb mese. Az olvasott költemények és 
mesék könyv nélkül is tanulva. — Iskolai és házi dolgozatok. 
Kk.: Felsmann : Német nyelvtan és Deutsches Lesebuch. II. Th. 
Tanár: Kemény Árpád.

5. Történelem. Hetenkint 3 óra. O-kor. A keleti népek:



hamiták, sémiták, árják. A görögök és á rómaiak története a 
császárság megalapításáig, különös tekintettel az államszerke
zet, társadalom, szokás és erkölcs fejlődésére s az ezen fejlődést 
előmozdító intézmények és főesemények párhuzamba állítására.. 
Kk.: Mangold : Világtörténet. I. r. Tanár: Kiss Albert.

6. Ásványtan. Hetenkint 3 óra. Előismeretek a szerves- és 
szervetlen chemiából. Ásványtan. Kőzet- és földtan. K k.: Róth: 
Ásvány-, kőzet- és földtan. Tanár: Dévény József.

7. Algebra. Hetenkint 3 óra. A III. osztálybeli anyag átis
métlése után számmüveletek algebrai számokkal. Legnagyobb 
közös osztó és legkisebb közös többes. Négyzet és köb. Első fokú 
egyenletek egy ismeretlennel s ide vágó tárgyi feladatok. 11 isko
lai dolgozat. Kk.: König: Algebra. Tanár: Petry Gyula.

8. Rajzoló geometria. Hetenkint 2 óra. A kör, ellipsis,, 
hyperbola és parabola. Az egyenesek és a síkok térbeli és köl
csönös helyzete. A lapszög és testszög. Sík- és a téridomok pro- 
jectiói egy és két síkon. Modern házak tervei és a különféle épí
tési stílusok ismertetése. Szerkesztések és házi feladatok. Kk. - 
Fodor-Wagner: Constructiv planimetria. Tanár: Dévény József.

9. Torna. Mint az első osztályban.

b) R e n d k ív ü li tárgyak.

1. Egyházi ének. A vallástani órákon. Kötelező minden 
protestáns tanulóra. Tanította Paulik János.

ű. Világi ének. Hetenkint 1 óra. Éneklés 2 hangra, kötele- 
zőleg minden tanulóra. Tanár: Paulik János.

3. Szabadkézi rajz. Hetenkint 3 óra. Sík és domború díszít
mények, geometriai testek, levelek, virágok és gyümölcsök, az 
arcz, a test részei, ember- és állatfők, állatok és tájképek rajzo
lása, árnyékolással és a nélkül. A rajzolás nyomtatott minták 
után részint iróónnal, részint tussal és tollal történt, még pedig 
ugyanazon vagy különböző nagyságban. Részt vett 21 kezdő és 
Iá haladó. Tanár: Dévény József.

4. Gyorsírás. Hetenkint 2 óra. Petry Gyula igazgató 16 kez
dőt és 5 haladót oktatott á Gabelsberger-Markovits rendszerű



gyorsírásban. A kezelők a levelező írást, á haladók a vitairást 
tanulták. Kk.: Hegedűs : Gyorsirástan.

5. Zene. A zongorát mérsékelt díjért tanította Medgyessy 
Elek tanító.

Y.

Tanszerek.
a) A  ta n á r i könyvtár gyarapodása.

1. Vétel útján: Meyer: Conversations-Lexicon 14— 17. 
kötet, Simonyi-Szarvas : Nyelvtörténeti Szótár (az eddig megje
lent füzetek). Szinnyei : Magyar írók élete és munkái. 3. füzet. — 
Simonyi: A magyar határozók. 1 k. — Budapesti Szemle 4 k. — 
Magyar Nyelvőr 1 k. — Egyetemes Philologiai Közlöny 1 k.

2. Ajándék ú tjá n :
A Magyar Tudományos Akadémiának ez évben megjelent 

Értesítője és Értekezései. 3 k.
Nt. Török J ózsef pestmegyei főesperes úrtó l: Költemények 

(czímlap nélkül). 1 k. — Az 1840-diki országgyűlésén alkotott 
törvényezikkelyek. 1 k. — Társalkodó. (1848. I. félév). 1 k. — 
Subic-Kruesz-Kühn : Természettan. 1 k. — Die Dioskuren. 
(Literarisches Jahrbuch). 1 k. — Gömöri F rigyes : Versfüzér. 
1 k. — F ényes E lek : Utazások az északi sarkvidéken. 1 k. — 
Környei J . : Egyetemes földirati tankönyv. 1 k. — Geschichte 
der christlichen Kirche. 1 k. — W. P ütz : Grundriss der Geo
graphie und Geschichte der alten mittlern und neueren Zeit. 
3 k. — J. B. Machat : Französische Sprachlehre. 1 k. — Szik- 
szay Mihály : Farsangi zsebkönyv. I k .  — Goethe : Iphigenie 
auf Tauris. 1 k. — Shakspere : Othello, der Mohr von Venedig. 
1 k. — J. Glatz : Nachrichten über die Feyer des dritten Jubel
festes der Reformation. 1 k.

Lampel Róberttól: Dávid I stván : Latin olvasó- és gya
korlókönyv. 1 k. — Mocnik-Arenstein-Schmidt : Algebra. 1 k. — 
Mocnik-Schmidt : Számtan. 1 k. — Tömör-Váradi : Magyar 
olvasókönyv. 1 k. — Dr. Schmidt : Az elemi mennyiségtan rend
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szeres áttekintése. 1 k. — Simonyi: Német nyelvtan, l.k. Német 
Nyelvkönyv 1 k. — Stephanus Dávid : Titi Livii ab űrbe con- 
dita libri. 1 k. — F orrai Soma : A magyar gyorsírás tankönyve.
I k. — Mendlik-Schmidt : Rajzoló geometria. 1 k. — L ange- 
Cheeven : Uj iskolai atlasz. 1 k.

Dobrowsky és Frankétól: E rnyei J ózsef : Gyakorlati ének
tan. 2. k. — Kozma Gyula : Rendszeres földrajzi atlasz. 1 k.

Stampf el Károlytól: Albrecht J ános: Német nyelvtan. 
1 k. Német olvasókönyv. 2 k. — H elmár Ágost : Két térkép a 
magyar történelemhez.

I fj. Nagel Ottótól: Dr. Dezső Béla : Növénygyűjtő.
Mehner Vilmostól: K irály Pál : Magyar nyelvtan mondat

tani alapon. I. r. 1 k.
Az Eggen berg er-[éle könyvkereskedéstől: H orváth-Mar- 

c z a l i  : A magyarok története. 1 k.
Läufer Vilmostól: Dávid I stván : Latin-Magyar zsebszó

tár. 1. k.
A  Franklin-Társulattól: Varga Ottó : Világtörténet. 1 k.
A könyvtár állománya 638 mű 1195 kötetben. Az 1859/90. évi 

gyarapodás 38 mű 57 kötetben. A könyvtár gyarapítására fordított 
Összeg 77 frt 76 kr.

b) A z  ifjú sá g i könyvtár gyarapodása.
1. Vétel utján: J ókai Mó r : Munkái. Népszerű kiadás. 

21—23. fűz. Válogatott beszélyei. 2 k. Jocus és Momus. 1 k. 
A magyar nemzet története. 3-ik k. — Verne Gyula : Grant 
kapitány gyermekei. 1 k. Tizenöt éves kapitány. 1 k. — H off
mann F erencz : Néger élet. Szegény és gazdag. Bátya és öcs. 
Jó barátok. Mindenki saját szerencséjének kovácsa. A bűn rabja. 
6 k. — Merényi László : Eredeti népmesék. 2. k. -— Gaál 
J ózsef : Peleskei nótárius. 1 k. — Kisfaludy K ároly : Csalódá
sok. 1 k. — Vörösmarty Mihály : Kisebb költeményei. 1 k. — 
Csiky Gergely : Mukányi, 1 k. — Csepreghy : Sárga csikó, 
t  k. — Mikszáth Kálmán : A tekintetes vármegye. 1 k. — Ado
matár. I k. — H ankó-Szterényi : Természettudományi olvas
mányok. 1 k.
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2. Ajándék utján:
Gyöngyösi/ László tanár úrtó l: Hazulról ez. elbeszélé

sei. 1. k.
Lampel Róberttól: Tanulók olvasótára. 20 fűz.
Gross Gusztávtól: Egyetemes könyvtár. 2 fűz.
Matlieidesz Sándor IV. o. tanulótól: Magyar Dalnok. 1 k. — 

Műi,bach : Franz Kákóczy. 1 k. — Királymezey Gyula IV. o. 
tanulótól: L onkay : Tanférfiak, szülők és nevelők évkönyve.
1 k. — Bertók Samu III. o. tanulótól. M. A. és D. Gy. Anyátlan 
család. 1 k. — Schwartz Zsigmond III. o. tanulótól: Bodó Ma
riska. 1 k. — Gelb Ferencz II. o. tanulótól: Tolla Feraldi. 1 k. — 
Stefánik Gyula I. o. tanulótól: Dolinay : Szorgalomért. 1 k. — 
Goldstein Ármin I. o. tanulótól: Pálmaágak. 1 k. — Szabó Fe
rencz I. o. tanulótól: E adó Vilmos : Gróf Benyovszky Mór élete 
és kalandjai. 1 k.

Összes gyarapodás 38 kötet.

c) A  term észetrajzi gyű jtem ény  gyarapodása.
Az állatgyüjtemónyt Szvoboda Ignácz gödöllői r. kath. tanító 

úr igen becses ajándékkal gyarapította: 6 kitömött emlőssel, 
20 kitömött madárral, 1 madár-csontvázzal s 1 kitömött kígyó
val. Szabó Béla csővári gazdatiszt úr 1 kitömött madarat, Paulik 
János 3 lepkét és sok kagyló- s csigahéjat, Babják Gyula IV. o. 
tanuló 1 rákot, Stibler János II. o. tanuló 1 csigahéjat ajándé
koztak intézetünknek.

Az ásványgyűjteménynek Paulik János 3 db rúdkenet aján
dékozott.

d) A r  érem- és régiségtár gyarapodása.

Ajándék ú tján:
Viczián Sámuel úrtól: 2 db Kossutli-bankjegy. Kompan 

Károly IV. o. tanulótól: 3 db réz pénz. Herczegh Tihamér és 
MéderMátyás II. o. tanulóktól: 12 db Kossutli-bankjegy. Sramkó 
Loránd IH. o. tanulótól: 2 db réz pénz.

Névtelenül maradt ajándékozóktól: liákóczy-féle réz pénz. 
1 db. II. József korabeli. I db. Mária Terézia korabeli réz pénz.
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3 db, ezüst pénz. J db. I. Ferencz korabeli rézpénz. 1 db. 1848-iki 
réz pénz. 2 db. 1851-diki osztrák. 3 db. Fridrik, boroszlói püspök 
korabeli ezüst tallér. 1 db. Porosz réz pénzek (1861-—64). 6 db. 
Dán réz pénz. 1 db. Belga pénzek 7 db.

Összes gyarapodás 47 db.
Régiségeink gyarapodtak 1 díszkarddal, néb. Procopius Zsig- 

mond úr hagyatékából.
Az érem- és régiségtárban jelenleg van 597 pénz és érem, 

50 különféle régi tárgy és 91 pecsét, összesen 738 db.

e) A  tornaszertár gyarapodása.
A tornaterünket vastag homok réteggel hordattuk meg s 

védelmére, erős vízlevezető csatornát készíttettünk téglából. Ezek 
költsége 60 frtot tett.

f )  A  f iz ik a i  szertár
régi eszközeinek javítására 8 frtot költöttünk.

g) A  rajzszertár gyarapodása.
A szabadkézi rajzminta-gyűjtemény a következő tanulók 

ajándékából 66 dbbal szaporodott:
Méder Mátyás (10 db), Skopecz István és Farkas Elemér 

(9-—9), Kónya Károly (8), Neuspiel Izidor és Margócsy Gyula 
(6—6), Csontos Pál, Glózik István és Fuchs Aladár (3—3), Király- 
mezey Gyula, Szarvas Imre és Szabó Ferencz (2—2), Matheidesz 
Sándor, Mráz Béla és Schwartz Károly (1—1 db).

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

VI.
Petó'fí-önképzőkör.

Kemény Árpád vezetése mellett a III. és IV. osztály tanulói 
szavalásban, elbeszélések és leírások készítésében s írásbeli és 
szóbeli bírálásában, gyakorolták magukat hetenkint egyszer, va-
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.sárnap reggelenkint. A működő tagok száma 32, az olvasó tagoké 
{az I. és II. osztályból): 17. — Tartott a kör 1 alakuló-, 27 ren
des- és az iskolai év berekesztéséül, egy nyilvános díszülést 
{«Petőfi-ünnepet») a közönség részvétele és méltányló elismerése 
mellett.

A kör munkásságát a következő adatok jellemzik: a felol
vasott dolgozatok száma 50, s ugyanannyi írásbeli bírálat; sza
valat 77. ■— Ide számítandó még az évzáró nyilvános ülésen elő
adott 7 szavalat s a Petőfi-ösztöndíjra pályázott 13 dolgozat. 
Összesen tehát a dolgozatok száma 63, a bírálatoké 50, a szava
latoké 84.

A Petőfi-ösztöndíjra pályázott dolgozatok közül dicséretet 
érdemel H irschler J enő IV. o. tanulóé («Hogy lett Budavár a 
töröké?») és Szentesi Alfonz Hl. o. tanulóé («XI. Károly éjjeli 
látása»). — Az előbbi élénkebb s itt-ott humoros stíljével tűnik 
ki, de — minthogy némely mondatszerkezete nem kifogástalan 
s humora sem mindenütt találó — a jutalmat nem kaphatta meg. 
Az utóbbi dolgozat különösen gyakorlott stíljénél fogva‘érdemel 
méltánylást, de — minthogy tárgya túlságosan rémes, tehát 
nincs helyesen választva s az eseményből kivont tanúság is za- 
vart — a pályadíjtól szintén elesett. Valamennyi dolgozat közül 
úgy szabatos stil, mint correct előadás és szerkezet tekintetében 
két elbeszélés válik ki. A pályadíjra mindkettő egyformán érde
mes. Mindkét dolgozat tárgya: Karthago feldulatása. Szerzőik: 
Miklian Ödön és Stefánik László IV. o. tanulók. — A pálya
díjat (1—1 körmöczi arany) a tanári kar nekik ítélte oda.

A Petőfi-ünnepen föllépett szavalok közül a szavalásra kitű
zött első díjat (3 ezüst frt) Pokorny Alajos IV., a másodikat 
(2 ezüst frt) Neuspiel Izidor IV. o. tanuló nyerte el. Ezen kívül 
Margócsy Gyula III. o. tanuló szavalata dicséretben részesült.

A Petőfi-ünnep tárgysorozata im ez volt:
1. A tanulói dalkar megnyitó éneke.
2. A Petőfi-kör vezetőjének jelentése a kör ez évi működésé

ről s a pályázatok eredményéről.
3. A magyarok istene. (Petőfi.) Szavalta Stefánik László IV.
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4. Pusztai találkozás. (Petőfi.) Szavalta Margócsy Gyula III.
5. Karthago feldulatása. (1 aranynyal jutalmazott pálya

munka.) írta s felolvasta Miklian Ödön IY.
6. Pétiké. (Vörösmarty.) Szavalta Drobni Géza IV.
7. Pókainé. (Gyulai.) Szavalta Neuspiel Izidor IV.
8. Többet észszel, mint erővel. Szavalta Pokorny Alajos TV.
9. Hogyan lett Budavár a töröké? (Dicséretben részesült 

pályamunka.) írta s felolvasta Hirschler Jenő IV.
10. A tudós macskája. (Arany.) Szavalta Matheidesz Sán

dor IV.
11. Az obsitos. (Garay.) Szavalta Pokorny Alajos IV.
12. A tanulói dalkar bezáró éneke.
13. Az ösztöndíjak és jutalmak kiosztása.

A kör számadása:

1. Múlt évi maradvány _ ...    .........  7.—
2. Tagsági díjakból és bírságokból ... ... 46.39

Összesen _ 53.39

B) K iadás.
frt

1. Könyvekre ........................................ — — 25.80
2. Folyóiratokra ... ...  ...  ................ . 8.15
3. A Petőfi-ünnepre ........................................... —.30
4. Könyvkötés, jegyzőkönyvek s egyebek ... 7.55

Összesen _ 41.80
Maradvány 1890/1-re ...     11.59

Az 1888/9-ki Értesítőnk azon év záró ünnepére jelenvén meg, 
pótlásúl itt közöljük, bogy a tavalyi Petőfi-ünnepen Fleiszig 
Oszkár és Rosenberg Sándor IV. o. tanulók pályadíjat nyert dol
gozatai felolvastattak, azonkívül bét, általában sikerült szavalat 
közül az Olajkár Sándor, Grün Miksa és Kiss Gyula IV. o. tanu
lóké 2—2 ezüst frtnyi jutalomban részesült, Fleiszig Oszkár sza
valata pedig dicséretet aratott.
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Alumneum.

Az 1889/90. évben alumneumunkban felekezeti különbség 
nélkül tizenegy tanuló nyert ebédet és vacsorát (kettő évközben 
kimaradt), február elejétől kezdve pedig két, vidékről bejáró ta
nulónkat ebéddel láttuk el. A növendékek naponkint 2 tál étel
ből (húsleves és főzelék) álló ebédet és 1 tál ételből (főzelék) álló 
vacsorát kaptak, hetenként 2—2-szer gulyáshúst és tésztát, egy
szer (vasárnap) sültet. Az évi díj 44 frt, mely félévenkint — a 
szegényebbeknél havi részletekben — de mindig előlegesen

VII.

fizetendő.
Az alumneum számadása:

A) Bevétel.
Irt

1. Múlt évi m aradvány..........................................  ... 637.02
2. Supplicatioból:

a)  Pest megyéből........................................._ ... 173.64
b) Nógrád, Hont, Zólyom, Bars megyékből ... 111.72
C) Heves, Békés, Csanád és Csongrád megyékből 53.34

3. A tanulók évi díjából ....................................  _ 353.60
4. Kamatból ........................... .. ........................... 49.52

Összes bevétel 1378.84
B) Összes kiadás ... . . ___ ................  523.10

Maradvány ... 855.74

Az alumneumra terményekben adakoztak: Moravcsik Mi- 
hályné úrnő 2 zsák burgonyát, Szarvas Endre úr 200 fő káposz
tát, 2 zsák burgonyát, 1 zsák zöldséget és egy fél véka babot, 
Murányi József úr I zsák burgonyát és 4 liter babot, Kalma Pál 
úr 2 zsák burgonyát egy fél véka babot és 8 üveg paradicsomot, 
Csontos Pál úr 1 zsák káposztát, Király János úr 6 liter babot, 
Szever Pál úr 4 liter babot, Matheidesz Sándor úr 130 db. pék
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süteményt s egy szegény tanulónkat reggelivel ellátta, Dévény 
Józsefné úrnő egy fél véka lencsét, nt. Moravcsik Mihály úr neve- 
napján megvendégelte az alumnistákat.

Fogadják a szives adakozók hálás köszönetiinket

VIII.

Jutalmak és ösztöndíjak.

1. A  Csernyánszky-íéle 20 frtos ösztöndíjra az isk. bizottság 
Miklian Ödön, Stefánik László IV. és Sramkó Loránd III. o. tanu
lókat ajánlotta.

2. A  Petőfi-alapból kiosztott pályadíjakat a VI. szakaszban 
említett tanulók nyerték.

3. A Petöfi-Podmaniczky-alapból Kompan Károly IV., Gló- 
zik István II. o. tanulók 8—8 frt, — Chugyik Pál I. o. tanuló 
6 frtnyi ösztöndíjban részesült.

4. A Masznyik-féle 10 frtos ösztöndíjat nyerte Bertók 
Sámuel II. o. tanuló.

5. A  Földváry-íéle 8 frtos ösztöndíjat Mayer Pál II. o. 
tanuló.

6. A z aszód-vidéki tanítói kar által alapított 8 frtos ösztön
díjat Margócsy Gyula III. o. tanuló.

7. A jun. 25-én tartott tornaverseny alkalmával kitűnt kö
vetkező tanulók 1— 1 ezüst frtnyi jutalomban részesültek: Király 
Sándor, Markusz Miksa és Grün Adolf III. o. tanulók (a korláton 
tanúsított ügyességükért), Kónya Károly I. (nyújtó-gyakorlataiért), 
Stibler János IP. (mászásért), Babják Gyula IV. (magas ugrásért) 
ugyanő (egy második díjat távol ugrásért), dementis Jenő III. és 
Spitzer Lipót II. (futásért). A díjakhoz 4 irtot a Petőfi-alap, 2-őt 
Kemény Árpád tornatanár, 1— 1-et Kiss és Dévény tanárok 
adtak, 1-et a néző közönség rakott össze.

8. Dévény József tanár a szabadkézi rajzban kitűnt Glózik 
István II. és Bertók Samu III. o. haladókat 3—3 ezüst írttal, 
Kalma Pál I. o. tanuló kezdőt 2 ezüst írttal jutalmazta.



9. A jun. 7-én tartott gyorsírási versenyen a haladók között 
az első díjat (2 frt) Miklian Ödön IV., a másodikat (2 frt) Stefánik 
László IV. o. tanuló nyerte; a kezdők között az első díjat (2 frt) 
Mayer Pál II., a másodikat (1 frt) Szever Pál II. és a harmadik 
díjat (1 frt) Glózik István II. o. tanuló nyerte. — Markovits Iván 
úr a Gyorsírászati Lapok és Gyakorló Gyorsíró régi évfolyamai
nak több példányát, Bódogli János úr Gyorsírási Rövidítések ez. 
müvének 3 példányát bocsátotta a gyorsírási tanfolyam vezető
jének rendelkezésére, a mely becses ajándékban a tanfolyam min
den tanulója részesült.

ltjaink dicséretes versenykedve s komoly törekvése legyen a 
lelkes ajándékozók jutalma!
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B ) A  ta n u lm á n y i és fegyelm i eredm énynek és m u lasztá 
soknak áttekintése.
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>) A tornázás alól 6 nyilv. tanuló föl volt mentve. A magántanulók e tárgy
ból, az énekből s a magaviseletből nem kaptak osztályzatot.

2) Az önként jelentkező nyilv. tanulók tanulták.
3) Csak az első tiz helyen elősorolt tantárgyak értendők.
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A tanulók névsora.
(Vallásuk s szülőhelyük feltüntetésével.)

I. osztály.

(Osztályfő: Belce A ndor.)
1. Bazan Mihály, ág. ev„ Aszód, Pest.
2. Blau Márton, izr., Túra, Pest.
3. Chugyik Tál, ág. ev., Aszód, Pest.
4. Farkas Elemér, ev. ref., Gyöngyös, Heves.
5. Fuchs Aladár, izr., Gyömrő, Pest.
6. Gaál Józef, r. kath., Borosjenő, Arad.
7. Gelb Sándor, izr., Mácsa, Pest.
8. Goldstein Armin, izr., Mácsa, Pest.
9. Hanover Orbán, izr., Hévíz-Györk, Pest.

10. Hochrein József, r. kath., Czegléd-Berczel, Pest.
11. Horváth Kálmán, r. kath., Túra, Pest.
12. Jahn Géza, r. kath., Hatvan, Heves.
13. Kalma Pál, ág. ev., Fóth, Pest.
14. Kaufmann Mihály, r. kath., Aszód, Pest.
15. Kántor Ferencz, r. kath., Szilágy, Pest.
16. Kmety József, ág. ev., Domony, Pest.
17. Konyáry Gyula, ág. ev., Domony, Pest.
18. Kónya Károly, ev. ref., Gödöllő, Pest.
19. Krenko István, ág. ev., Aszód. Pest.
20. Kupcsek Ede, ág. ev., Iklad, Pest.
21. Leopold Ignácz, izr., Mácsa, Pest.
22. Liebermann Lajos, izr., Budapest, Pest.
23. Matheidesz István, r. kath., Budapest, Pest.
24. Menczelesz Jenő, izr., Erdő-Tarcsa, Nógrád.
25. Nagy Ferencz, r. kath., Ajnácskő, Gömör.
26. Bóth Károly, izr., Domony, Pest.
27. Skopecz István, ev. ref., Gyöngyös, Heves.
28. Spitzer Gyula, izr., Aszód, Pest.
29. Stefánik Gyula, ág. ev., Bagh, Pest.
30. Stern Miksa, izr., Aszód, Pest.
31. Szabó Ferencz, ág. ev., Csővár, Pest.
32. Szarvas Imre, ág. ev., Mende, Pest.
33. Szever János, ág. ev., Maglód, Pest.

önk. ismétlő
« (4

önk. ismétlő

ismétlő

önk. ismétlő 
ismétlő

kimaradt 
önk. ismétlő
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34. Szlabey Károly, ág. ev., Tápió-Szele, Pest.
35. Szvoboda Béla, r. kath., Gödöllő, Pest.
36. Taucher Vilmos, ág. ev., Aszód, Pest.
37. Tausz Manó, izr., Nemes-Vita, Zala.
38. Urinyi Imre, r. kath., Jász-Árokszállás, Jász-N.-Iűin.
39. Weisz Ármin, izr., Bagh, Pest m.

Magán tanulók:
Bartos János, ág. ev., Vanyarcz, Nógrád.
Maróthy Gyula, ág. ev., Vanyarcz, Nógrád. 
Osztroska Lajos, ág. ev. Vanyarcz, Nógrád.

II. osztály.

(Osztályfő: Dévény József.)
1. Csengey Zoltán, ág. ev., Csákvár, Sz. Fehér.
2 Forschner Sándor, izr., Aszód, Pest.
3. Gelb Ferencz, izr., Mácsa, Pest.
4. Gere Jenő, r. kath., Ocsa, Pest.
5. Gergely Mihály, r. kath., Bagh, Pest.
6. Glózik István, ág. ev., Maglód, Test.
7. Herczegh Tihamér, izr., Baja, Bács.
8. Klaniczay Kálmán, ág. ev., Tetszlak, Nógrád.
9. Konyáry Béla, ág. ev., Domony, Pest.

10. Leopold Mór, izr., Mácsa, Pest.
11. Majer Pál, ág. ev., Iklad, Pest.
12. Meder Mátyás, r. kath., Czegléd-Berezel, Pest.
13. Mráz Béla, ág. ev., Tót-Györk, Pest.
14. Murányi József, r. kath., Bállá, Heves.
15. Obernyik József, ev. ref., Szada, Pest.
16. Peiker Béla, r. kath., Salgótarján, Nógrád.
17. Schreiber Sándor, izr., Vinkovce, Slavonia.
18. Schwarz Károly, izr., Hatvan, Heves.
19. Spitzer Lipót, izr., Hatvan, Heves.
20. Stibler János, r. kath, Eperjes, Sáros.
21. Strasser Gyula, izr., Mende, Pest.
22. Szever Pál, ág. ev., Maglód, Pest.
23. Székely Ignácz, r. kath., Atkár, Heves.
24 Veiszpek Károly, r. kath., Hatvan, Heves.

Mayán tanulók:
Kún Aladár, ev. ref., Szirák, Nógrád m.
Sárkány József, ág. ev., Kis-Kőrös, Pest.

kimaradt

fink. ismétlő

önk. ismtéló
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III. osztály.

(Osztályfő: Kernén// Á rp á d .)
1. Bertók Sámuel, ág. ev., Maglód, Pest.
2. d em en tis  Jenő, ág. ev., Ipoly-Szécsényke, Hont.
3. Csengey Vilmos, ág. ev., Csákvár, Sz. Feliéi'.
4. Fehér Géza, ág. ev., Tápió-Szele, Pest.
5. Grezina József, r. kath., Egerbegy, TordaAranyos.
6. Grün Adolf, izr., Aszód, Pest.
7. Horcher Gyula, ág. ev., Kecskemét, Pest.
8. Király Sándor, r. kath., Hatvan, Heves.
9. Margócsy Gyula, ág. ev., Aszód, Pest.

10. Márkus Miksa, izr., Aszód, Pest.
12. Schwarz Zsigmond, izr., Kóka, Pest.
13. Spitzer Izidor, izr., Gödöllő, Pest.
14. Sramkó Bőrárui, ág. ev., Aszód, Pest. 
lő. Szentesi Alfonz, r. kath., Budapest, Pest.
16. Weiner Géza, izr., Versegh, Pest.
17. W immerth Béla, r. kath., Miskolcz, Borsod.
18. W itt Sándor, izr., Aszód, Pest.

IV. osztály.

(Osztályfő: K iss A lbert.)
1. Babják Gyula, ág. ev., Püspök-Hatvan, Pest.
2. Bródi Géza, izr., Mácsa, Pest.
3. Csengey Sándor, ág. ev., Csákvár, Sz. Fehér
4. Csontos Pál, r. kath., Túra, Pest.
5. Drobni Géza, ág. ev., Aszód, Test.
6. Hirschler Jenő, izr., Jászberény, Jász-N.-Kún.
7. Királymezey Gyula, r. kath., P. Hatvan, Pest.
8. Kompan Károly, ág. ev., Aszód, Pest.
9. Matheidesz Sándor, r. kath., Budapest, Pest.

10. Miklian Ödön, ág. ev., Aszód, Pest.
11. Neuspiel Izidor, izr., Ipoly-Nyék, Hont.
12. Fokorny Alajos, r. kath., Adony, Sz. Fehér.
13. Simonidesz János, ág. ev., Szécsény, Nógrád.
14. Stefánik László, ág. ev., Bagh, Pest.
15. Szabó Miklós, r. kath., Zala-Egerszeg, Zala.
16. Varga Tivadar, r. kath., H arta, Pest.

Magán tanulók :
Brüll Hugó, izr., T. Szent-Imre, Jász-N.-Kún. 
Fackh Elemér, r, kath., Badacsony-Tomaj, Zala, 
Kún Zoltán, ev. ref., Szilák, Nógrád,

k i m a r a d t
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Figyelmeztetés a jövő iskolai évre.

1. Az új iskolai év szeptember 1-jén kezdődik. Augusztus 
29. és 30-án tartjuk a javító és fölvételi vizsgálatokat. Szeptem
ber első három napján történik a tanulók beiratása, 4-kén kez
dődik a rendes tanítás.

2. A gymnasium I. osztályába csak oly fiuk vétetnek föl, a 
kik legalább 9 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 gymna- 
siumi tantervűnk követelményeinek meg nem felel, a tanuló 
szintén díjtalan fölvételi vizsgálatot köteles kiállani.

4. Fölvételre a tanuló szülői, gyámja vagy ezek megbízottja 
kíséretében személyesen tartozik az igazgatónál jelentkezni s ez 
alkalommal a más intézetből jövők kötelesek bizonyítványt fel
mutatni születésük idejéről (keresztlevél), a másodszor meg
történt himlőoltásról ( a községi vagy körorvos oltási bizonyít
ványa) és a megelőző évbeli tanulmányukról (iskolai bizonyít
vány).

5. Az új tanuló jelentkezésekor 1 frt beírató díjat fizet az 
igazgatónál, ugyanott fizeti minden tanuló beírásakor a 2 frtnyi 
bizonyítvány- és orvosi dijat és félévi előleges részletekben a 
tandíjat. A protestáns tanulók egész évi tandíja 20 frt, a r. ka- 
tholikusoké 24 frt, az izraelitáké 30 frt.

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

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

8. A mely tanuló kettőnél több tárgyból elégtelen osztályza
tot kapott, tartozik az osztályt ismételni. A ki két tárgyból elég
telen, augusztus 29—30. napján javíthat a felekezeti hatóság 
engedelmével, a ki egy tárgyból elégtelen, javíthat minden előle
ges jelentkezés nélkül. A két tárgyból elégteleneket figyelmeztet
jük, hogy a javító vizsgálat megengedéséért mélt. és főt. dr. Sze-

XI.
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herényi Gusztáv bányakerületi ev. püspök úrhoz intézett bélyeg- 
telen kérvényüket a gymnasiumi igazgatósághoz július 20-ig 
küldjék he.

9. A javító vizsgálat díja tan tárgyán kint °2 írt, más intézet
ből jött tanulók részéről ■> írt, a mely díj a gymnasiumi gyűjte
mények gyarapítására van szánva.

10» A magán tanulók beiratásra szintén szeptember első 
napjaiban jelentkezzenek. Az iskolai év végén, az igazgató által 
kitűzött időben, a magyar, latin és német nyelvből s a számtan
ból Írásbeli vizsgálatot tesznek és minden tárgyból szóbelit. 
Vizsgálatuk díja 40 frt, ezen kívül a rendes beírató, bizonyít
vány-, orvosi és tandíjat is tartoznak megfizetni a nyilvános 
tanulókra nézve kötelező időben.

11. Iskolai bizottságunk kéri a t. szülőket, hogy a tanulók 
elszállásolása végett forduljanak először az igazgatóhoz, külö
nösen, ha mint idegenek jővén Aszódra, az itteni viszonyokat 
nem ismerik.

*

Értesítőnk zártakor veszszük az örvendetes és iskolánk 
haladásában új időszakot jelentő bírt, hogy Aszód város kép
viselő testületé 1890. júl. 7-én tartott ülésében Margócsy 
Gyula úr indítványára, a nagynevű alapító helyeslő bele
egyezésével, a gymnasiumi rajzterem és tornacsarnok fölépí
tésére szavazta meg ama 400  Irinyi összeget, a melyet nagy- 
méltóságú br. Podmaniczky Frigyes úr, egyéb adományain 
kívül, Aszód városának, közelebbről meg nem határozott jóté
kony czélra, rendelkezésére bocsátott. Mint iskolánk alapítása 
óta minden alkalommal, most is a Podmaniczky név az, mely 
egy jobb jövő reményét ragyogtatja föl előttünk. E név és Aszód 
város iránti bálánk örömszavával fejezzük be a lefolyt évre 
vonatkozó beszámolónkat.






