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Báró Podmaniczky Ármin.
(Egyházi és gymn. felügyelő 1862—1870.)

Moravcsik Mihály ág. h. ev. lelkész, a gymnasium! 
bizottság egyházi elnöke tervbe vette, hogy intézetünk 
díszterme számára elkészítteti azon jeles férfiak arczké- 
pét, kik iskolánk alapítása és fönntartása körül kiváló 
érdemeket szereztek.

Egyházunk és iskolánk e jelesei közül báró Pod
maniczky Ármin arczképét állítja a mi hálánk és kegye
letünk először tanítványaink szeme elé, mint az egyház 
és az iskola ügyeiben való buzgólkodás mintaképét. 
Leleplezte Moravcsik Mihály gymnasiumi bizottsági el
nök ur lelkes beszéd kíséretében 1899. június 18-án.

Báró Podmaniczky Ármin az 1862-től 1870-ig ter
jedő időközben, tehát 18 évig az aszódi ág. h. ev. egy
ház és gymnasium felügyelője volt. Ugyanezen időbe 
esik gymnasiumunk újjászervezése, megerősítése, uj ta
nári tanszékek szervezése és intézetük fel virágozása. 
Mindez báró Podmaniczky Ármin érdeme.

Már az 1853 -54-ik év küszöbén ajánlatott tett az 
egyházi tanácsban, hogy mig az egyház kedvezőbb 
anyagi helyzetbe jut, saját költségén egy második ta
nári állást szervez. Mint egyházi és gymnasiumi felü
gyelő annyira szivén viselte iskolánk ügyét, hogy pl. 
mikor esetleg betegség gátolta abban, hogy a gymna- 
siumi bizottság értekezletén részt vegyen: mindég le
vélben rendelkezett, hogy a bizottságnak az iskola fej
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lesztésére irányuló intézkedései kellő időben megtör
ténjenek.

Az 1863 —64-ik iskolai évben a második tanár fize
tését végleg biztosította azáltal, hogy az aszódi vásári 
jognak őt illető háromnegyed részét örök időkre a 
gymnasiumra ruházta.

1865-ben a harmadik tanári állás szervezésére gyűj
tést indított és a legszebb példaként ő maga 1001) 
(egyezer) forintos alapítványt tett a jelzett czélra; egy
szersmind elvállalta, hogy lakással és tűzifával szintén 
ellátja az illető tanárt. Az ő nemes példájára felbuz
dulva valláskülömbség nélkül annyian adakoztak, hogy 
a IV. osztály felállítása is lehetővé vált.

Báró Podmaniczky Annin alapította meg az alum- 
neumot és ö ajándékozta meg az intézetet tornaeszkö- 
zökkel.

Mindezen nemes fáradozásaiban hathatósan segítette 
dicső emlékű neje : Keglevich Emma grófnő. A többi 
között egy alkalommal az aszódi kaszinóban a gymna
sium javára tánczvigalmat rendezett, mely 835'65 forint
tal gyarapította iskolánk vagyonát.

És ezek a tények csak mintegy jelző oszlopai an
nak a következetes munkálkodásnak, melyet báró Pod
maniczky Ármin iskolánk érdekében kifejtett. Iskolánk 
történetének egyik legszebb fejezetét képezi az a kor
szak, melyben ő volt a vezérünk.

1869-ben nagy veszteségünkre és fájdalmunkra el
költözött Aszódról és gymnasiumunk ujjáteremtöje csak 
1886. deezember 1-én fogadhatta ismét hálás hódola
tunkat, — de e hódolat akkor mély gyász volt, mert 
koporsóban hozták Aszódra dicső ősei mellé.

Arczképe emlékeztessen mindnyájunkat az ő dicső 
tetteire !



Az 1898 9. iskolai év története.
Intézetünk több mint 100 éves történetében állandó 

a szökés anyagi viszonyok, a szegénység ellen való 
küzdelem. A gymnasium fönntartó testületé és tanárai 
évenként újra és újra elölről kezdték a sisiplmsi mun
kát : a helybeli és vidéki közönség érdeklődését és ál
dozatkészségét fölkelteni, bogy a gymnasium folyó ki
adásait fedezhessék. Valóban derék munkát végeztek, 
mert megmentették az enyészettől intézetünket, mely
nek pedig különböző czíineken elévülhetlen joga van a 
fönnálláshoz és virágzáshoz.

Az államsegitség levette rólunk a megélhetés ne
héz gondját. Örömmel jegyzem fel itt, ezen első sorok
ban, hogy a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
1899. évben 3000 (háromezer) forintot juttatott inté
zetünknek.

Augusztus 31-én tartottuk a javitóvizsgálatokat.
A tanulók beírása szeptember 1-én kezdődött és 

tartott 4-ig, Beiratkozott összesen 110 tanuló, tehát 
12-vel több mint az előző iskolai évben. A 116 tanuló 
közül 79 vidéki. Ebből nyilvánvaló, hogy a vidéki ta
nulók elszállásolása és szállásaikon való folytonos el
lenőrzése nálunk különös gondot és figyelmet érdemel. 
E tekintetben már régen bevett szokás, hogy az igaz
gató és az osztályfőnökök időnként fölkeresik a tanu
lókat szállásaikon és gondoskodnak arról, hogy az ifjak 
egészségügyi és erkölcsi tekintetben jól legyenek el
helyezve.

E kérdést a mi körülményeink között oly jelen
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fősnek tartom, hogy e helyen is szükségesnek vélem 
rövidesen fölsorolni ama kívánalmakat, melyeknek tel
jesítését a szállásadóktól a szülők és a tanári testület 
jogosan elvárhatja.

A szállásadók figyelmébe ajánljuk a következőket:
A szállásadó szerepe a szülőket helyettesíteni. Azt 

természetesen hiába kívánjuk, hogy a szállásadó szülői 
szeretettel viseltessék kosztos deákja iránt. A szülői 
szeretetet nem lehet megtanulni, utánozni; az önön ma
gától születik bennünk, de azért a szállásadó jól helye- 
tesitlieti a szülőt, sőt esetleg leszoktathatja a gyermeket 
oly hibákról, melyek előtt a szülői szeretet kényezte- 
tőleg szemet hunyt. Jól fölhasználhatja a gyermek 
vágyakozását a szülői ház után a szorgalmas tanulásra 
és a jó magaviseletre való serkentésnél.

Első és fő kellék, hogy szeressük a gyermeket. A 
szeretet révén könnyen megnyerhetjük bizalmát, von
zódását ; ezek pedig hatalmas tényezők a gyermek cse
lekedeteinek irányításánál. Ahány ember, annyiféle ter
mészet, tehát ugyanazon eljárással nem mindegyiknél 
érünk czélt; de a melyik gyermeket szeretettel nem 
lehet megnyerni, — akire a szeretet nincs semmi ha
tással : annál semmiféle eljárás sem biztathat azzal a 
reménynyel, hogy javulás lesz az eredménye.

Figyelmünket egyaránt ki kell terjeszteni a gyer
mek lelki s testi erőinek kifejlesztésére.

Óvjuk a gyermekeket erkölcstelen dolgok hallásá
tól és látásától. A rossz példa nagy hatással van a 
gyermekre, mert még nincs kifejlődve az egyéni jelleme, 
ami visszatartaná őt a rossz példa utánzásától.

Legyen a szállásadónak gondja arra, hogy a ta
nuló rossz társaságba ne keveredjék; olyan helyekre 
ne járjon, hol hozzá nem illő társaságot talál, valamint 
jól válogassa meg azokat is, akik a tanulóhoz járnak.

Ne engedje a tanulót az utczákon czéltalanul bolyon- 
gani. Nyáron '/28, télen pedig '/27 órán túl nem sza
bad a tanulónak kiséret nélkül hazulról távozni. Mulat
ságra, vendéglőbe csak úgy viheti a szállásadó a tanu
lót, ha az előzetesen az osztályfőnökétől elkéredzkedett.
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Hasonlói;^ a város területét el nem hagyhatja a tanuló 
még az évközben előforduló szünetekkor sem, hacsak 
arra engedélyt az osztályfőnöktől nem kapott.

Figyelemmel kell kisérni, hogy a tanuló házi írás
beli dolgozatait, rajzait elkészíti, — leezkéit megtanul
ja-e ? Engedjünk a játékra is időt, de az iskolai köte
lesség teljesítését szigorúan ellenőrizzük.

A köteleségérzetet lehetőleg nagyra kell nevelni a 
gyermekben, mert annak úgy ő, mint a társadalom nagy 
hasznát veszi.

Vannak tanulók, kik egész szenvedélybe! esnek 
neki az olvasásnak ; a mi a kezökügyébe esik, váloga
tás nélkül mindent mohón olvasnak. Elhanyagolják tanulmá
nyaikat, abbahagyják játékaikat, minden szórakozásukat. 
Ezt is meg kell akadályozni, mert ez testi és szellemi 
természetes fejlődésének rovására történik. Az ifjúsági 
könyvtárból kellő időközökben megfelelő olvasnivalókat 
kapnak ; — érjék he avval.

Pénz kezelését nem kell a tanulóra hízni. A leghe
lyesebb eljárásnak tartom, ha a tanuló a szükséges dolgok 
beszerzésére pénzt minden alkalommal a szállásadótól kér 
és ezen kiadásait pontosan feljegyzi. így szüleinek min
dég számot tud adni a kiadásairól és megszokja a pénz
kezelésben a rendet.

A tanuló könyveit, ruháit és minden holmiját tartsa 
mindég rendben. Időnként meg kell vizsgálni, hogy 
nincs-e idegen tárgy a holmia között, vagy nem hiány- 
zik-e az övéiből valami ? Így könnyen ellenőrizhetjük 
a tanulót, hogy nem vesztett-, adott-, vagy kölcsönzött-e 
el a saját jószágából és viszont, hogy nincs-e idegen 
jószág az ö holmija között ? E tekintetben a kellő el
lenőrzés hiánya könnyen ráviszi a tanulót a pazarlásra, 
esetleg a lopásra.

Nagy gondot kell fordítani a tanuló egészségügyi 
viszonyaira. A gyermek teste éppen ebben az időben 
van a legnagyobb fejlődésben, ennek a fejlődésnek ut- 
jából tehát el kell hárítani minden akadályt. Minden 
reggel vagy este mosakodjék meg a gyermek derékig és 
lehetőleg minden héten legalább egyszer fürödjék meg.



Az általánosan ismert egészségügyi szabályokra 
folytonosan figyelmeztetni kell őt.

A szobák kellő szellőztetése amint általában min
denkinek, úgy különösen a fejlődésben levő gyermeki 
testnek szükséges. A fölvállalt tanulók száma arányban 
legyen a szoba nagyságával.

Figyelni kell, hogy a tanuló ruházatát mindég tisz
tán, rendben tartsa.

Ilyen eljárással meg lesz a szükséges öszhang a 
házi és az iskolai nevelés között; a család és az iskola 
támogatja, megerősíti egymást ama nemes törekvésben, 
hogy a gyermeket testi és szellemi fejlődésében a helyes 
utón vezessék.

Ezeket ajánljuk a szállásadók figyelmébe. A gond
jainkra bízott gyermekek jövője érdekében egyöntetűen 
kell eljárnunk a nevelésben és tanításban egyaránt.

— 8 —

Az iskolai évet szeptember 5-én nyitottuk meg a 
tanári testület és az ifjúság jelenlétében. Imádság és 
hazafias ének után az igazgató buzdító beszédet intézett 
az ifjúsághoz figyelmükbe ajánlva, hogy a műveltség 
terjedésével minden állásban folyton több és több mű
veltséget kíván a társadalom az egyesektől.

A tanítás rendes menetét mindjárt az év elején 
megzavarta Bellaagh László okleveles rendes tanár tá
vozása. Budapestre, szülővárosába ment. Örömmel üd
vözöltük, mert tudtuk, hogy legfőbb vágya teljesült; de 
másrészt méltán szomorkodtunk, mert intézetünk egy 
tapintatos, kitűnő tanárt, mi pedig egy mindnyájunk 
szivéhez közel álló kollegát veszítettünk. Fájdalmas szívvel 
búcsúztak el tőle volt tanítványai is, kiknek őszinte 
ragaszkodást kedves bánásmódjával teljesen megtudta 
nyerni. Mindnyájan őszinte jókívánságokkal búcsúztunk 
el tőle.

Az igy megüresedett tanszékre a gymnasiumi bi
zottság pályázatot hirdetett és a pályázati határidő le
teltével, szeptember 25-én Szabó Lajost megválasztotta



rendes tanárnak, ki szeptember 28-án el is foglalta 
tanszékét. Azon őszinte óhajtással iktattuk be tanszé
kébe, hogy legyen megelégedett, boldog a mi szerény 
körünkben.

Sajnálattal jegyzem föl. hogy dr. Deér Endre gyógy
szerész Budapestre költözvén kilépett a gymnasiumi 
bizottság tagjai sorából. Mindenkor a legnagyobb há
lával és tisztelettel emlékezünk vissza arra a buzgó- 
ságra és lelkesedésre, melylyel iskolánk mindennemű 
ügyei iránt viseltetett. A gymnasiumi bizottság tanács
kozásaiban kiváló szerepet vitt és anyagilag is minden 
esztendőben jelentékeny összeggel támogatta intézetün
ket. Önzetlen, nemes fáradozásainak és ál iozatkészsé- 
gének emlékét tisztelettel fogjuk megőrizni.

Szeptember 10-én hozzánk is eljutott a rettenetes 
hír, hogy szeretett királynénkat megölték. Az a tör- 
szurás, mely kioltotta azt a drága életet fájt és még 
igen sokáig fájni fog az egész magyar nemzetnek. 
Gyászba borult az egész orsztg.

Az általános gyászban résztvettünk mi is és igye
keztünk ifjúinkkal megérttetni azt a nagy veszteséget, 
mely Erzsébet királyné halálával országinkat érte.

Elhatároztuk, hogy egy hónapig gyá>zkarköiöt hor
dunk és hogy egy hónapig fog lengeni a gym 1 isiurn 
épületén a gyászlobogó. Szeptember 17-én, a temetés 
napján gyászünnepélyt rendeztünk, melyen az igazgató 
a következő beszéddel emlékezett meg rajongással sze
retett királynénk haláláról:

„Kedves ifjak ! Nemde mindnyájan ismeritek az 
anyai szeretetet, azt a mindent átölelő szent érzelmet, 
mely aggódó figyelemmel őrködik minden lépésiek felelt; 
feláldozza nyugalmát, erejét, minden tehetségéi; szen
ved és nélkülöz csakhogy ti boldogok legyetek. Áldott 
az anyai szívnek minden dobbanása és boldog az, kit 
az anyai szeretet véd, oltalmaz minden testi és lelki 
bajtól. Igen, az anyai szeretet meg tud védeni, mert 
nincs olyan testi fájdalom, amit az édes anyai szív részt
vevő fájdalma enyhíteni ne tudna és ha sötét gondok 
nehezednek lelkünkre, — az édes anyai szeretet rész-
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vétó elől azok úgy eltűnnek, mint a nap sugarai elöl 
íi köd. Örömünk megszázszorozódik az édes anyai szere- 
tetben, gondjaink nagy részét pedig gyöngéden magára 
Vállalja.

És ha az az édes anyai szív megszüli dobogni! 
— Óh az nagy, —- iszonya fájdalom. Hátha azt az édes 
anyai szivet egy aljas undok gyilkos tőre szúrja át ? ! . . .

így halt meg Erzsébet a magyar nemzet édes anyja, 
a  magyarok királynéja.

Igaz, édes anyja volt ő a magyar nemzetnek. Még 
nem volt királynénk és már szereteliel ölelte keblére 
nemzetünket, mint a nap, mely már feljölle előtt a hajnal 
pírjával öleli át a tájt. Abban az iböben rabok voltunk. 
Sokan az ö környezetében örültek a mi bukásunknak 
és örvendve tetézték rabságunk kínjait; ö közbenjárónk 
volt; az aljas kárörvendök, dölyfös ellenségeink közt 
szerető anyánk és így szeretett királynénk lett, mielőtt 
annak koronázták volna.

Tudjátok kedves ifjak milyennek kell lenni a jó 
királynénak ? Majdan ha megírják, olvassátok el az ö élet
történetét és abból megtudjátok, megértitek, hogy mi
lyen a jó királyné.

És ki ölte meg a mi jó királynénkat ? — Egy 
nyomorult szívtelen ember. — Vájjon miért ölte meg? 
Nem tudjuk, nem értjük és az Isten őrizzen meg mind
nyájunkat, nehogy azt valaha megértsük. Ki tudná meg
érteni azt az elvetemedettséget, mely kegyetlenül meg 
tud ölni egy anyát, ki anyja volt nemcsak az ö vér
szerinti gyermekeinek, hanem egy egész nemzetnek is ? 
Hiszen a vadállat megszelídül, ha vele jót teszünk, 
és ez az ember megtudta ölni őt, a ki milliók boldog
ságáról gondoskodott és aki mindenkivel jót tett, akit 
csak jó szerencséje közelébe juttatott. Nem, ezt a gyilkost 
mi nem értjük meg.

Talán az irigység, az emberi bűnök e legundokabbja 
adta kezébe a gyilkos tört, hogy megboszulja magát a sors 
ama rendelése miatt, hogy ö szegény munkásnak szü
letett ? De hát mit irigyelhetett e bánatos királynén, 
kit életében annyi sorscsapás ért, hogy magas méltósága,
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gazdagsága közepette is szerencsétlenebbnek érezhette 
magát, mint alattvalói közül a legszegényebb.

Váratlanul ért bennünket borzasztó halála. Kínos 
sejtelmek fognak el mindnyájunkat tudva, hogy ott, 
abban a magas körben, hol nemzetünk sorsát intézik, 
elvesztettük a legnagyobb pártfogónkat.

Kérünk azért nagy Isten, magyarok Istene, ki őt 
örömünk- és dicsőségünkre adád nekünk, — védelmezd, 
vigasztald meg árván maradt népedet és vigasztald meg 
a mi jó királyunkat, akit szeretett hitvesének borzasztó 
halála gyászba, szomorúságba döntött. Vigasztalja öt meg 
az a szeretet, az az alattvalói hűség, melylyel királyi 
trónját mint mindenkor, legkivált e gyászos alkalommal 
körülvesszük.

Ő pedig, elárvult nemzetünk nagy halottja, kinek 
édes anyai szivét életében annyi fájdalom sújtotta, — 
nyugodjék békében !“

Majd Dévény József tanár felolvasta megboldo
gult királynénk életrajzát; élénk színekkel emelve ki 
különösen azon eseményeket, melyek fényesen igazol
ják, hogy mennyire szerette nemzetünket.

így róttuk le a kegyelet adóját anélkül, hogy fáj
dalmunkat enyhíteni tudtuk volna.

A tanításban egészen az állami tanrendet követtük.
Örömmel jegyzem föl, hogy a tanítás rendes me

netét az egész iskolai év folyamán nem zavarta meg 
semmi, úgy, hogy a rendes szüneteket leszámítva, min
den fennakadás nélkül folyt a tanítás egészen az év
záró vizsgálatok kezdetéig.

A tanításban elért eredmény általában kielégítő, de 
sajnálattal tapasztaljuk minden évben, hogy tanulóink 
nagyobb része igen hiányos ismeretekkel jön fel a 
gym nasiumba.

Erkölcsi magaviselet tekintetében csak egy alkalom
mal kellettsulyosabb vétség miatt bíráskodnunk, egyébként 
úgy az iskolában, mint azon kivül jól viselték magukat 
tanulóink. Városunk kicsiny terjedelménél fogva tanu
lóink minden lépését könnyen figyelemmel kísérhetjük.

A módszeres, osztálytanáfi, ellenőrző osztályozó és
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más jellegű tanácskozásokat a rendes időben megtar
tottuk. A tanítás egyöntetű vezetését és a fegyelme
zésben alkalmazandó eljárást is gyakran megbeszéltük.

A szülőket az ellenőrző tanácskozások határoza
tairól értesítettük; az igazgató és az osztályfőnökök 
egyszersmind a tanulóknak is kihirdették, megfelelő buz
dítás r kíséretében.

Évharmadonként Értesítőt adtunk ki tanulóink ma
gaviseletéről és tanulmányaiban tanúsított előmeneteléről.

Minden alkalmat megragadtunk, hogy tanulóinkban a 
vallásosságot növeljük. Tanítás közben is gyakran adó
dik erre alkalom. Gondoskodtunk, hogy-különböző fele
kezetű tanulóink rendesen eljárjanak a vallástani órákra 
és szorgalmasan látogassák a templomot. A különböző 
felekezelek lelkészei a gymnasium épületében tartották 
meg a tanítási órákat. Protestáns ifjúinkat Henriczy 
Béla ág. b. ev. segédlelkész tanította.

A vasár- és ünnepnapi magyar istentiszteleteken 
felügyelő tanár vezetése alatt vettek részt protestáns 
vallásu ifjaink.

A tornát Zuberecz Pál tanította, a szabadkézi raj
zot az önként jelentkezőknek Dévény József két tan
folyamban.

Október 30-án, a reformáczió emlékére rendezett 
istentiszteleten protestáns vallásu tanulóink testületüleg 
részt vettek.

April 9-én a hatvani polgári fiúiskola tanulói Petőfi 
emléke iránt táplált kegyeletből meglátogatták intéze
tünket. Elmondtunk, és megmutattunk nekik mindent, ami 
Petőfi aszódi diákkorára vonatkozik. Lelkesedéssel jöt
tek és még nagyobb lelkesedéssel távoztak el az ifjak.

Az 1 <S-tH-i korszakot alkotó törvények szentesíté
sének napját, ápril 11-ét állandó iskolai ünnepnek ren
delte a mn. vallás- és közoktatásügyi minister. Mi is meg
ünnepeltük ; tanulóink hazafias dalokat énekeltek, sza
valtak. az igazgató pedig ifjaink fölfogásához mért be
szédben ismertette az 18-tS-i törvények jelentőségét; 
a törvények iránt tiszteletre, hazaszeretetre és fölkent 
királyunk hódoló tiszteletére buzdítva őket.



April ’27-én Francsics Norbert budapest vidéki fan 
kerületi kir. főigazgató, mint ministen megbízott meg
látogatta intézetünket. Meghallgatta killöinbözö tárgyak
ból tanulóink feleleteit, átnézte az írásbeli dolgozatokat 
és rajzokat. Megtekintette iskolánk minden helyiségét, 
azoknak berendezését, a szertárakat.

Föl világosi fást kért iskolánk minden ügye felöl, sőt 
kiterjesztette érdeklődését városunk társadalmi viszo
nyaira is föihiva figyelmünket arra, hogy igyekezzünk 
az iskola és a társadalom között a szükséges kapcsolatot 
fönntartani, fejleszteni. Sok üdvös tanácsot adott a 
tanításra, fegyelmezésre és a szertárak következetes 
fejlesztésére vonatkozólag.

Fogadja hálás köszönetünket e helyen is szerény 
intézetünk minden ügye iránt tanúsított szives érdeklő
déséért.

Május 31-én tartottuk meg a szokásos tavaszi mu
latságot a kisbaghi koronauradalmi erdőben. Díszes 
közönség gyűlt össze a szülök és érdeklődők köréből, 
akik örömmel vettek részt tanuló ifjúságunk mulat
ságában.

Junius 8-án, a koronázás 32-ik évfordulóján ünne
pelt az ifjúság.

A tél és tavasz folyamán a szomszédos községek
ben ijesztő mértékben lépett föl a himlőjárvány; dr. 
CWünberger Adolf iskolai orvosunk tanulóink közül azo
kat, akiknél a másodszori oltás nem fogamzott meg, — 
beoltotta számszerént 42-őtr Tanulóink egészségi álla
pota egyébként az egész év folyamán kitűnő volt; még 
enyhébb jellegű betegségi esetek is csak ritkán, szór
ványosan fordultak elő. Iskolaorvosunk rendes időkö
zökben pontosan megvizsgálta tanulóinkat.

Korcsolyázásra az idén a nagyon enyhe téli idő
járás miatt nem igen volt alkalom. ...

Az iskolaépületen és a tantermek fölszerelésén az 
idén is több kisebb-nagyobb javítást tettek. Az 1. és III. 
osztály termét kipadolták, ugyancsak az I. és III. osz
tályba új táblákat csináltattunk ; a főépület homlokzati
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részét új ablakokkal látták e l; a tornateremben ruka- 
szekrényt állítottak fel.

A Petőfi muzeum ügye ez évben inkább csak 
anyaggyűjtés tekintetében haladt előre. A szekrény el
készítését egy helybeli ügyes asztalos vállalta magára 
és a mennyiben magyar stílben tervezi, -  alaposabb ta
nulmányt akar tenni ez irányban és igy csak a jövő 
évben fogja elkészíteni a Petőfi-muzeum szekrényét.

Főhatóságunktól, a bányai ág. h. ev . egyházkerület, m éltósá-  
gos P ü sp ök étő l a  k övetk ező  lantosabb  h iva ta lo s leiratok  érkeztek  :

2305—1898. Erzsébet királyné megdöbbentő halálát hírűt 
adja és iskolai gyászünnepély tartását rendeli.

2615—1898. A nm. vallás, és közoktatásügyi minister 63329 
sz. rendeletével az 18989. iskolai évben az állami főfelügyelet- 
jogának gyakorlásával intézetünkben Fratiesics Norbert budapesti 
Vidéki tankerületi kir. főigazgatót bízta meg.

310 —1899. A nm. vallás és közoktatásügyi minister 1513. 
sz. rendeletét Közli a házi feladatok korlátozása ügyében.

660—1899. A nm. vallás és közoktatásügyi minister 841. ein. 
sz. a. kelt rendeletét közli a hadapródiskolába pályázóknak szep
tember 20-ig középiskolákba fölvételéről.

847—1899. A nm. villás és közoktatásügyi minister 10236. 
sz. rendeletét közli a geometria tanítására vonatkozólag.

926 — 1899. A nm. vallás-és közoktatásügyi minister 2.4)44. 
sz. rendeletét közli a folyó évi szünidei művészettörténeti tan
folyamról.

989 1899. Értesít, hogy a, nm. vallás- és közoktatásügyi
minister 26219. sz. a. kelt intézvénye szerént intézetünknek az 
1899. évre 3000 (háromezer) forint fenntartási államsegitséget ad.

990—1899. A közös hadügyminiszternek a nm. vallás- és 
közoktatásügyi minister 28585. sz. intézvényével közvetített ren
deletét közli a középiskolai tanároknak a es. és kir. katonai 
nevelő és képző intézeteknél bejáró tanárokként való alkalmazásáról.

100S—1899. A nm. vallás-és közoktatásügyi minister 32818. 
sz. intézvénye értelmében a középiskolai uj tantervet és az ahhoz 
csatolt ministeri rendeletet oly megjegyzéssel közli, hogy e tan
tervek az 1883. XXX. t. ez. 47. §-a alapján az államsegélyben 
részesülő középiskolákra nézve is kötelezők.

1098—1899. A nm. vallás- és közoktatásügyi minister 5855. 
ein. sz. a. kelt intéz vényét közli a cs. és kir. katonai reáliskolai 
tanulóknak a középiskolába való átlépéséről.



Az iskolai év végén nyilvános 
kővetkező sorrendben :

v iz sg á la to k a t tartottunk

Junius 12-én d. e. 9 órakor 1 IV vallastan.„ 18-án r 8 77 111. latin.
55

„ 77 X IN", magyar.
X 55 (1. u. -) I. latin és magyar.
55 5> „ X 15 11. latin és magyar.

14-én d. e. 8 yy III. német.
„ •1 »5 75 IV. latin.

n 15-én S? V 75 75 111. történelem és magyar.
. i5 IV. számtan és geometria.„ cl. 11. 2 75 I. számtan.

» V V T7 11. földrajz.
j) 1 ti-án d. e. 8 III. számtan és geometria.
» X 75

„ 75 IV. magyar és természetraj
» 55 d. u. 2 75 I. földrajz és geometria.
5? 57 75 75 75 55 11. számtan és geometria.
55 17-én d. e. 8 55 III. fizika.
57 55 ?5 55 75 55 IV." történelem.

18-án d. ll. 4 75 torna.
X 22-én d. e. a 55 záróünnepély.



1.

Adományok.
E helyen is hálás köszönetét mondunk mindazoknak, kik 

szerény intézetünk iránt táplált jóindulatukat kegyes adományok
kal is kifejezték :

1. A nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium fenn
tartási államsegélye az 1899. évre . . . . .  3000 —

2. Aszód város évi segélye 000 fit., a hátralékból
a lefolyt iskolai évben kifizetve..................................  500 —-

3. Pestmegyei ág. h .  ev. e sp e re ssé g .........................100 —
4. Nm. Podmaniczky Géza br. ajándéka, 5 drb. részvény

évi o s z ta lé k a ........................................................... 100 —■
5. Néhai Prokopius Zsigmond ajándéka, 2 drb. részvény

évi o s z ta lé k a ...........................................................
6. Aszódi Takarékpénztár .............................................
7. Aszódi Hitelbank és Takarékpénztár....................
8. Kiskőrösi ág. h. ev. e g y h á z ...................................
9. Ácsai „ „ „ ..............................

10. Erdőkürti „ „ „ ..............................
11. Dr. Grünberger A d o lf ............................................
12. Sárkány László (a Petőfi-muzeumra)....................

40
100 — 
150 — 

7 — 
7 —
3 — 

10 —

4 —
Összesen: 4021 —

Ide iktatjuk még a Lampel Róbert (Wodianner F. és Fiai) 
könyvkereskedő czég ajándékát, (5 diszkötésű könyvet) melyet 
szorgalmas tanulóink jutalmazására küldött.

Fogadják mindnyájan hálás köszönetünket és kérjük ne 
Vonják meg továbbra sem kegyes adományukat szegény intéze
tünktől.



ír.

Gymnasium! clöjáróság.
a) G ym nasium i bizottság.

Elnökök : Podmaniczky Gyula br. egyházi és gymnasiumi 
felügyelő.
Moravoik Mihály ág. h. ev. lelkész.

Tagok : Podmaniczky Géza br. esperességi felügyelő,
Podmaniczky Levente br.,
Bencsók János gymnasiumi gondnok.
Bulla Lajos igazgató,
Farkas János,
Haraszthy Mihály id.,
Krenkó József egyházi gondnok,
Majoros Mihály,
Paraszkay János,
Strompf László alnmneumi ephorus, jegyző. 

b) Tanári testü let.

BOLLA LAJOS, old. rendes tanár, igazgató az országos 
középiskolai tanáregyesület rendes tagja, a történelmi és ter
mészetrajzi szertár őre. Tanította az 1. osztályban a geometriát 
és szépírást, a II. osztályban a földrajzot, a III. osziályban a 
történelmet, a IV. osztályban a természetrajzot, heti 15 órában.

DÉVÉNY JÓZSEF, a Luther-társaság, a k. in. Természet 
tudományi társulat és az orsz. ni. Képzőművészeti társulat tagja, a 
tanári könyvtár és a geometriai szertár őre, az 1. osztály főnöke.
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Tanította a magyar és a latin nyelvet a/ 1. oszt.-ban, a latin 
nyelvet és a geometriát a IV. oszt.-ban heti 21 órában.

STROMPF LÁSZLÓ, oki. rendes tanár, a k. m. természet
tudományi társulat, a mathematikai és physikai társulat és a 
Luther-társaság tagja, az alunmeum ephorusa, a gymnasiumi 
bizottság jegyzője, a természettani szertár őre, a III. oszt. főnöke. 
Tanította az I-IV. osztályokban a mennyiségtant, a II. és III. 
osztályban a geometriát, a III. osztályban a fizikát heti 20 órában.

SZABÓ LAJOS, oki. rendes tanár, az országos középiskolai 
tanáregyesületnek és a mathem itika-physikai társulatnak rendes 
tagja, tanári értekezleti jegyző, a régiségtár őre, a II. oszt főnöke, 
a Petőfi-kőr vezetője. Tanította a II. osztályban a magyar és 
latin nyelvet, szépírást, a III. osztályban a latin nyelvet, heti 
19 órában.

ZUBERECZ PÁL, a földrajzi és a tornaszertár őre, a IV. 
osztály főnöke. Tanította az I. osztályban a földrajzot, a III. és 
IV. osztályban a magyar és német nyelvet, a IV. osztályban a 
történelmet heti 21 órában.

HENRICZY BÉLA, ág. h. ev. segédlelkész. Tanította az 
I—IV. osztályokban a vallástant és egyházi éneket heti 8 órában.

Bejáró hitoktatók :

LÉSKA JÓZSEF, róni. kath. lelkész.
SCHREIBER JÓZSEF, kér. rabbi.

A tornát tanította:
ZUBERECZ PÁL, gymn. tanár.

A szabadkézi rajzot tanította:
DÉVÉNY JÓZSEF, gymn. tanár.

Gymnasiumi orvos:
GRÜNBERGER ADOLF dr., t. járásorvos.



Végzett tananyag.
I. osztály.

O sztályfőnök :■ Dévény József.
Vallástan, heti 2 óra. Az ó-testamentum történeti, tanító 

és prófétai könyveinek ismertetése. A világ teremtése, a bűnbe
esés, a patriarchák és Izrael népének története. Kézi könyv : 
Varga János Bibliaismeret.

Tanította: HENRICZY BÉLA.
Magyar nyelv, heti 6 óra. A beszéd- és mondatrészek. Az 

egyszerű mondat. Élemzés. Olvasás. Egyes olvasmányok elmon
dása. Betanulták a következő költeményeket: Van a nagy alföl
dön csárda sok. Katonaélet. — Nyalka huszár. — Hadnagy 
uram. — Három fin. — A rab gólya. — Szüretünk. — Rákosi 
szántó a török alatt. — Két hetenként 1 iskolai dolgozat. 
Kézi könyv : Szinnyei : Iskolai magyar nyelvtan. 1. r. és Lehr- 
Riedl : Magyar olvasó könyv. I. k.

Tanította : DÉVÉNY JÓZSEF.
Latin nyelv, heti 7 óra. A névragozás, a melléknevek fo

kozása, a névmások, a számnevek, a melléknévi határozók, a 
cselekvő igeragozás. Az olvasó és gyakorlókönyvből I-XVHI. la
tin s a megfelelő magyar fejezet fordítása. Hetenkint 1 iskolai 
dolgozat. Kézi könyv ; Roseth : Latin nyelvtan. 1. és Latin ol
vasó és gyakorlókönyv. I. k.

Tanította : DÉVÉNY JÓZSEF.
Földrajz, heti 4 óra. A földrajz általános alapfogalmai. 

Magyarország hegy és vízrajza. Természetrajzi és politikai vi
szonyai. Európa általános földrajza hegy- viz- természetrajzi és 
politikai földrajzi szempontból. Térképrajzoltatás. K .zi könyv: 
Brózik- Paszlavszky Földrajz 1. r. Európa.

Tanította : ZUBERECZ PÁL.

III.
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Mennyiségtan, heti 3 óra. A tizes számrendszer, római szá
mok, a négy alapművelet egész számokkal és tizedes törtekkel, 
a mértékek megismertetése, többnemü számok felbontása és vi- 
szavezetése, a számok oszthatósága, a legnagyobb közös osztó és 
a legkisebb közös többes, a közönséges törtekkel való számolás, 
időszámítás. Kézi könyv : Luther közönséges számtana.

Tanította : STROMPF LÁSZLÓ.
Rajzoló geometria, heti 3 óra. Bevezetés a rajzszerek és 

és eszközök használatába, az egyenes és. görbe vonal, a szög 
és az ív, alapműveletek távolságokkal és szögekkel, a három
szög, négyszög, sokszög és a kór, kerület- és területszámitás, 
összeillóség. symmetria, hasonlóság és egyenlőség, szerkesztések 
és síkdiszitményi rajzok készítése. Kézi könyv : Fodor—Wagner 
Rajzoló geometria.

Tanította : BOLLA LAJOS.
Szépírás, heti 1 óra. A magyar kis és nagy betűk, a római 

számjegyek. Mintafüzet: Vajda Fái szépirási mintái.
Tanította: BOLLA LAJOS.
Testgyakorlat, heti 2 óra. Az őszi és tavaszi hónapokban 

csapat és testgyakorlatok a torna-téren, a szertoruázást mind a 
négy osztály gyakorolta, ügy a nyári tornatéren, mint a torna- 
csarnokban.

Tanította: ZUBERECZ PÁL.
Szabadkézi- rajz az önként jelentkezőknek mind a négy 

osztályban, kezdőknek és haladóknak heti 2—2 óra. Geometriai 
idomok, sik és domború diszitmények, stilizált levelek, tájképek 
mintalapok után rajzónnal, tussal vagy festékkel. Részt vett ösz- 
szesen 27 kezdő és 14 haladó.

Tanította : DÉVÉNY JÓZSEF.

II. Osztály.

O sztályfőnök : Szabó Lajos.

Vallástan, heti 2 óra. Az uj-testamentum történeti, tanítói 
és prófétai könyveinek ismertetése, Jézus elete és tanítása, Pe
ter es Pal apostolok téritói munkája, a bibliának különböző nyel
vekre való ford.tása, a. biblia nevezetesebb magyar fordításai. 
Kézi könyv: Varga János Bibliaismerete.

Tanította : HENRLCZY BÉLA.
Magyar nyelv, heti 5 óra. A rágós és névutós határozók, 

az összetett-, Összevont-, rövidített- és többszörösen összetett 
mondatok; mindezeknek begyakorlása elemezés által, az olva



sókönyv olvasmányainak értelmes olvasása és elmondása. Beta
nulták a következő költeményeket: Hymnus, Lengyel Anya, 
— Hazámhoz, — A Tisza, — 0  torony, — A jó öreg koresmá- 
ros, — A tudós macskája. Havonként két Írásbeli dolgozat. Kézi 
könyv : Szörnyei iskolai magyar nyelvtan, II. rész és Lehr-Riedl, 
Magyar olvasókönyv, 11. rész.

Tanította : SZABÓ LAJOS.
Latin nyelv, heti 7 óra. Az I. osztályban tanult nyelvtan tüze

tes átismétléseután a körülirt igeragozás, a töváltoztató és hiányos 
igék; — az igék négy fóalakjának megtanulása és megfelelő for
dítások által való begyakorlása. Mondattani előismeretek. Szó
képzés. Hetenkint egy iskolai dolgozat.

Kézi könyv : Roseth Arnold, Lalin nyelvtan és Latin olvasó 
és gyakorlókönyv.

Tanította : SZABÓ LAJOS.
Földrajz, heti 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrá

lia földrajza. Az egyes vidékek kiválóbb termékei. A felfedezések 
és gyarmatosítások rövid története. Térképrajzolás. Kézi könyv : 
Visontay — Borbás Egyetemes földirat. 11.

Tanította: BOLLA LAJOS.
Mennyiségtan, heti 4 óra. Az első osztály tananyagának 

teljes átismétlése, számolási rövidítések és rövidített számtani 
műveletek korlátolt pontosággal, egyszerű arany es aránylat, 
egyszerű hármasszabály, vonal módszer, olasz gyakorlat, százalék- 
számolás és alkalmazása. Kézi könyv: Lutter közönséges szám
tana.

Tanította: STROM FF LÁSZLÓ.
Rajzoló geometria, heti 3 óra. A szögletes és gömbölyű 

testek alkotórészéi, ábrázolása az axonometria alapján, felszíne 
és térfogata; a tárgyalt testek elkészítése kémény papírból. 
Szerkesztések és sikdiszitményi rajzok. Kézi könyv: Fodor — 
Wagner : Rajzoló stereometria.

Tanította : STROMPF LÁSZLÓ.
Szépírás, heti 1 óra. A német kis és nagy betűk megtanu

lása után összefüggő mondatok leírása.
Tanította: SZABÓ LAJOS.
Testgyakorlat mint az I. osztályban.
Szabadkézirajz mint az I. osztályban.

III. osztály.
O sztályfőnök : blrompf László

Vallástan, heti 2 óra. A keresztyénség története a hitjavi- 
tásig. Luther élete, Zvingli Ulrich és Kálvin János. A reformáció
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Európa országaiban, a hitjavitás Magyarországban. Kézi könyv: 
Bereczky Sándor, A keresztyén egyház rövid története.

Tanította : HENRICZY BÉLA.
Magyar nyelv, heti 3 óra. Rendszeres magyar nyelvtan : 

hangtan, szótan és mondattan. Olvasmányok: Eötvös J. báró
beszéde Kőrös; Csorna Sándor fölött (elemezve és könyvnélkiil).
— A fejedelem buzogánya. •— Peregrinus. — A magyar nép 
rokonai. — Both bajnok özvegye. — Egy gondolat bánt enge- 
met. -— A szegény asszony könyve. — Pipás kántor. — A ha
mis tanú. — Családi k ö r— Hymnus. — Szózat. —- Mátyás anyja.
— Szülőföldemen. — A költemények nagyobbrészt könyvnélkiil
is. Dolgozatok a tanítási anyag köréből. Kézikönyv : Szinnyei: 
Rendszeres magyar nyelvtan. Lehr — Riedl: Magyar olvasó
könyv III. k.

Tanította: ZUBERECZ PÁL.
Latin nyelv, heti 6 óra. Az egyszerű mondat és részei megfelelő 

fordítási gyakorlatokkal magyarról latinra. Az olvasókönyvből latin
ról magyarra fordították a következő részeket: De Romnlo. De 
Numa Pompilío. De Servio Tullio. De Tarquinio Superbo. De 
mutatione reipublieae. Versus memoriales Catonis. Lupuset Agnus. 
Ranae regem petierunt Canisperfluvium carmen ferens. Vacca, 
capella, ovis et leo. Lupuset gruis. Cervus ad fontéin. Vulpes et 
ciconia. Hetenkint egy Írásbeli dolgozat.

Tanította : SZABÓ LAJOS.
Német nyelv, heti 4 óra. A nyelvtanból: hangtan, szótan, 

alaktan. Olvasmányok: (részben könyv nélkül) Der gehörnte 
Siegfried. — Des Knaben Berglied. — Der Schütz. — Das 
Kätzchen. — Die kluge Maus. — Der Esel. — Dolgozatok az 
alaktan kellő begyakorlására. Kézi könyv: Felsmaun József: 
Német nyelvtan és Olvasókönyv I. r.

Tanította: ZUBERECZ PÁL.
Történelem, heti 4 óra. A magyar nemzet történelme az 

1867. kiegyezésig, különös tekintettel az egyes korszakok művelt
ségi állapotaira. A magyar állam jelen viszonyainak rövid átte
kintése. Kézi könyv: Baróti —• Csáki Magyaroszág története.

Tanította : BOLL A LAJOS.
Fizikai földrajz, heti 2 óra. Bevezető előismeretek után a 

fizika főbb törvényei. — A föld mint világtest. — A földgömb 
száraza, vize és légköre. Kézi könyv : Schmidt Fizikai földrajz.

Tanitotta : STROMPF LÁSZLÓ.
Mennyiségtan, heti 3 óra. A II. oszt. tananyagának teljes 

átismétlése után az összetett aránylat. — Összetett hármassza
bály. — Kamat és határidő számítás. — A váltókról. — A vál
tók leszámolása. — Egyszerű és összetett arányos osztás. — Az



elegyitési és láncszabály. — A nevezetesebb mértékek és pénz
nemek. Kézi könyv : Lutter közönséges számtana.

Tanította: ' ' STROMPF LÁSZLÓ.
Rajzoló geometria, heti 2 óra, A távolság és a szög. A há

romszög, a négyszög, a sokszög és a kör. Kézi könyv: Fodor — 
Wagner: Construktiv planimetria.

Tanította: STROMPF LÁSZLÓ.
Testgyakorlat mint az 1. osztályban.
Szabadkézi-rajz mint az 1. osztályban.

iV. osztály.

O sztá ly fő n ö k : Zuberecz Pál.

Vallástan, heti 2 óra. A keresztyén vallástan hittani és er- 
kölcstani része. — A tízparancsolat részletes fejtegetése. Kézi 
könyv: Bereczky Sándor Keresztyén hittan és erkölcstan.

Tanította: HENR1CZY BÉLA.
Magyar nyelv, heti 4 óra. A stilus mivolta. A stilus gram" 

matikai sajátságai, világossága, szabatossága és magyarossága, 
A stilus phonetikai sajátságai. Á stilus aesthetikai sajátságai. A 
stilus árnyalatai. A stilisztikai fogalmakat Arany Toldiját elemezve 
tanulták. Olvasmányokul a Toldin kívül az Olvasókönyv égyes 
darabjai és Ilosvai Tholdia szolgáltak. Dolgozatok a tanítási anyag 
köréből. Kézi könyv: Dengi János: Magyar Stilisztika és Ol
vasókönyv és Lehr Albert; Arany Toldija.

Tanította: ZUBERECZ PÁL.
Latin nyelv, heti 6 óra. Az összetett mondat. A kötőszók, 

az igemódok és idők használata a megfelelő fordítási gyakor
latokkal magyarról latinra. Az olvasókönyvből latinról magyarra 
a következő darabokat fordították : De bello Tarentino. De bello 
Punico primo. De bello PunTco secundo. Az idő hatalma. Gabii 
capti. A két utóbbit be is tanulták. A prosodia és a distichon 
tárgyalása. Hetenkint egy iskolai dolgozat. Kézi könyv : Pirchala : 
Latin nyelvtan, Latin gyakorlóköuy és Rerum Romanarum liber.

Tanította: DÉVÉNY JÓZSEF.
Német nyelv, heti 3 óra. Az alaktan ismétlése és kiegészí

tése. A rendszeres mondattan. Olvasmányok : (részben könyvnél- 
kül) Morgenlied. — Gute Nacht. — Der Rabe und der Fuchs.— 
Der Bock und der Fuchs. — Kyrus und Astyages. — A szászok 
eredete. — A tavasz. — A nyár. — Az ősz. — Doldozatok az 
alaktan és mondattan begyakorlására. Kézi könyv : Felsmann : 
Német nyelvtana és Olvasó könyve II. r.

Tanította: ‘ ZUBERECZ PÁL.
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Történelem, heti 3 óra. A keleti népek, a görögök és a 
rómaiak története a császárságig. Kézi könyv : Varga Ottó : Vi
lágtörténet I. rész. Helmár: Iskolai atlasz az ókori történelem 
tanitásához.

Tanította: ZUBERECZ PÁL.
Természetrajz, heti 3 óra. A je len ték en yeb b  ásv á n y o k  che- 

miai és fiziki tulajdonságai. - A sók és savak. Megfelelő ásvá
nyokon a kristályrendszer ismertetése. A viz chemiai és mecha
nikai m űködése.' — A V ulkanism us. —  E gyszerű  é s  összetett kő
zetek. — Szerves vegyületek. — Geológiai korszakok. — A jel
lemzőbb k ö v ü le te k  b em u ta tása . — Kézi könyv : Szterényi H. 
Ásványtan.

Tanította : BOLLA LAJOS,
Mennyiségtan, heti 3 óra. Összevonás, összeadás és kivonás 

algebrai egész mennyiséggel. — A sokszorozás kiterjesztve a két 
és három tagnak négyzete és köbére. Osztás és ennek kapcsán 
a geometriai haladvány összegezési képlete. — Alapműveletek 
tört számokkal. — Elsőfokú egy ismeretlennel biró egyenletek 
és idevágó tárgyi föladatok. Kézi könyv : König Algebra. I, rész.

Tanította: STROMPF LÁSZLÓ.
Rajzoló geometria, heti 2 óra. A kúpmetszetek: az ellipsis, 

a hyperbola és a parabola. Sík- és téridomok proiectiói egy és 
két képsíkon. Modern házak tervei és a különféle épitőstilusok 
ismertetése. Szerkesztések. Kézi könyv: Fodor-Wagner: Con- 
structiv planimetria. , ,

Tanította: DÉVÉNY JÓZSEF.

Testgyakorlat mint az I. osztályban.
Szabadkézi-rajz mint az I. osztályban.



IV .

Tanszerek gyarapodása.
a) Tanári könyvtár.

Az idén a következő művekkel gyarapodott:
1. Vétel utján: Szilágyi: A magyar nemzet története. 4. k.

— Körösi: Egiptom művészete. 1. — Hankó: Székelyföld. 1 k.
— Paguet: A XVIII. század. 1. k. — Croiset: A görög eposz 
története. II. k. — Laveleye: A tulajdon és kezdetleges alak jai. 
II. k. — Ruskin: Veleneze kövei. III. k. — Szabó és Helle- 
brant: Régi magyar könyvtár. III. k. — Tissie : Az elfáradás és 
a testgyakorlás. 1. k. — Freycinet: A természettudományi meg
ismerés alapjai. 1. k. — Réthy : Corpus nummorum Hungáriáé. 
Magyar egyetemes éremtár. 1. k. — Pruzsinszky : Az egyet, 
philologiai közlöny. I. XX. kötetének név- és tárgymutatója 1. k.
— Nyelvőrkalauz a Magyarnyelvőr I.—XXV. kötetéhez. 1. k. —
Bibliotheca Zrinyiana. Die Bibliothek des Dichters Nicolaus Zrí
nyi. 1. k. — Szárnyéi: Magyar irók élete és munkái. 6. f. — 
Szinnyei: Magyar tájszótár. 2. f. — Magyar nyelvőr. 1. k. —
Egyetemes philologiai közlöny. 1. k. — Irodalomtörténeti közle
mények. 1. k. — Természettudományi közlöny a pótfüzetekkel 
1. k. — Magyar paedagogia. I. k. — Evangélikus egyház és is
kola. 1. k. — Protestáns egyházi és iskolai lap. 1. k. — Az 
akadémia évi általány fejében adott munkái : 3. k. 3. f.

2. Ajándék utján : Stromp : Apácai Cseri János mint paeda- 
gogus. 1. k. — Polgár : Ókori hitéleti és művészeti régiségek 
képgyűjteménye. 1. k. — Mészáros: Ciprus-ág. 1. k. — Akadé
miai értesitő. 1. k. — Akadémiai almanach 189á-ra. 1. k. — 
Hivatalos közlöny. 1. k. — Egészség 1. k. — Herkules. 1. k.

Az orsz. m. statisztikai hivatalból: Bokor: A magy ír hiva
talos statisztika fejlődése és szervezete. I. k. —- R.u!i : Magyar- 
ország statisztikája. 1. k. — Magyar statisztikai közlemények. 
VII. — XIII. és XV.—XVIII. k. — '



A in agy- Vir. államnyomdától : Az osztrák-magyar monarchia 
Írásban és képben. 1.—-16. k . —

Szabó n,— eleméri plébánostól ■: Weisz : Világtörténet. 1.—2. 
•és 15.— 19. k. —

Szilárd domonyi lelkésztől: Széesen : Tanulmányok. 1. k. — 
A rangy, Tudományos akadémiától: Magyar történelmi em

lékek. 1. Okmánytárak, 30. k. — Erdélyi országgyűlési emlékek. 
50.—21. k. — Magyar országgyűlési emlékek. 11. k.

E szerint a tanári könyvtár 43 művel gyarapodott 65 kö
tetben és 11 füzetben, ide nem számítva az iskolai értesítőket. 
Így a jelenlegi állomány 1172 inti 2093 kötetbe^ és 199 füzetben.

b) Ifjúsági könyvtár*

Az ifjúsági könyvtár a lefolyt iskolai évben a következő 
müvekkel gyarapodott:

Vétel utján : megszereztettek a Magyar Könyvtár következő 
könyvei három-három példányban : Béla király névtelen jegyző
jének könyve a magyarok tetteiről. Petoli Sándor. Úti rajzok. 
Arany János válogatott kisebb költeményei. Fáy András váloga
tott meséi. Berzsenyi Dániel válogatott versei. Arany, Toldi. Kis
faludy Károly válogatott versei. Benedek Elek: magyar mese és 
mondavilág 5 kötet. Mesemondó, Nagyapóóknál, A honfoglalás 
mondái, Madármesék, Pásztormesék, Csodamesék, Vidám mesék, 
Jánoska és egyéb elbeszélések. Mesek és mondák Mátyás király
ról, Virág mesék. Elbeszélések az állatvilág köréből. Aprómesék. 
Galambok. Christian. Tamás bátya kunyhója. Rupp, Tanulók lapja. 
Összesen 35 frt 35 kr. értékben.

Beszereztetett az ifjúsági könyvtár részére egy uj szek
rény is.

c) Éremgyűjtemény és régiségtár.

Éremgyűjtemónyünk ez évben nagyon szépen gyarapodott; 
Ugyanis Dr. Füredi Róbert hires numizmatikus egy szép kollek- 
czióval ajándékozta meg, melyben a következők foglaltatnak: 
Egy drb. III. Zsigmond lengyel király 150 aranyos érmének má
solata ; 30 drb. determinált római — bizánczi pénz; 106 drb. kü
lönböző századbeli magyar és római pénz ; az arany bulla pe
csétjének ólommásolata; egy drb. I. Rákóczy György-féle 1 ne
gyed talléros, aranyozva; egy drb. II. Rákóczy Fereuez-féle em
lékérem ; egy drb. Apafi Mihály-fóle próbaesegely; egy Pe
tőfi iááudor emlékérem.

Cseh Lajos kir. javító int. családfő egy drb. gr. Teleki 
László emlékérmet adományozott; Lőwi Maiióné urhölgy két drb. 
ok őri cser é."_2.é



d) Természetrajz- földrajzi szerűi;.

Az egyes fanemek szemléltető megismertetésére renuuif 
gyűjteményt az idén is gyarapítottuk.

Vétel utján megszereztük a következő kitömött állatokat r 
1 róka, 1 búbos vöcsök,. 1 pár kis vöcsök, 1 vadliba, 1 gólya,
1 dobos gém, 1 pár búvár, 1 pár fogoly, 1 tarka harkály, 1 zöld 
harkály, 1 veresbegy, 1 sármány, 1 kendermagos sármány,. 1 húros- 
rigó, 1 pirók, 1 pár selyemfarkú pint}’, 1 zöldike,. 1 ökörszem,. 
1 királyka ökörszem, 1 pár kenderike, 1 kenderike, 1 mezei' 
veréb, 1 stiglincz, 1 fekete czinke, 1 barát ezinke, I  pár függő- cánke.

Mindezen állatokat Ebers Oszkár ur tömte ki inűértelemmeL- 
és a természet lehetőleg hű utánzásával.

Csáki Ferencz II. oszt. tanuló Fehér megyéből hozott 4. drb., 
a fejlődés különböző fokait feltüntető tőzeget.

Azonkívül tanulóink közül többen ajándékoztak az intézet
nek ásványokat.

Diamant Ferencz II. oszt. tanuló 6 drb. fényképet ajándé
kozott, mely képek Róma nevezetesebb épületeit és tereit ábrá
zolják.

ej Rajzszertklr.

Matlteídesz Kálmán, IV. ov t. 6 drb. Safari Cud a, ül. o. t:_ 
8 drb. Szilárd Miklós, III. o. t„. I drb.. T hol cl Dezső“, III. a. t. 
4 drb. Mrázik Károly, I. o. t. 11 drb. Mi esi mű Dezső I. o. t. X 
drb. Szalay Gyula, í. o. t. 1 drb*. és; Taub Ignác, I. o. t. 2. drb. 
rajzmintát ajándékoztak.



Petöfi-kör.
Intézetünk két felsőbb osztályának tanulói, a szo

káshoz híven a Petőfi-kör üléseit, koruktól alig várható 
lelkesedéssel, nemes becs vágy gyal, de illő szerénység
gel ez idén is megtartották. A serényebb munkásságot fő
leg a németből magyarra való fordítás terén fejtették 
ki. Nevesebb német szerzők apróbb elbeszéléseit, kis me
séit iparkodtak magyarosan, néha kissé szabadon, de 
mindig önállóságra törekvő felfogással fordítani le. Mi 
többé-kevésbbé sokszor sikerült is. Majd könnyebb tár
gyú kisebb leírásokat, elbeszéléseket, meséket igye
keztek szerkeszteni. Másrészt a tanult tárgyak egyes 
részeiről élő szóval számoltak be s így magokat a fo
lyékony, szabad előadásban gyakorolták. Ezenkívül köny- 
nyebb, felfogásukhoz mért költeményeket szavaltak.

A kör tagjai látták el a vezető-tanár szigorú ellen
őrzése mellet az ifjúsági könyvtár kezelését is.

A körnek az éven át 20 ülése volt. Felolvastatott 
22 dolgozat, melyek közül 7 dicséretett érdemelt ki. 
Szavalat 84 volt, köztük 23 dicséretesen sikerült.

Működésének eredményéről a kör nyilvánosan jú
nius hó 22-én az évzáró ünnepélyen számolt be, mely
nek műsora a következő volt:

1. Hymnus.
2. A madár fiaihoz, írta Tompa, szavalja Hoffer Ist

ván IV. o. t.

V.



3. Pató Pál úr Petőfitől, szavalja Tliold Dezső III. o. t.
4. A munkácsi rab, Jókaitól szavalja Strasser Mi

hály IV. o. t.
5. Pályanyertes dolgozat felolvasása.
0. Szilágyi Erzsébet, Tóth Kálmántól, szavalja Szi

lárd Miklós III. o. t.
7. Magyar gályarabok éneke.
8. A rab asszony, Kiss Józseftől, szavalja Forschner 

Kde IV. o. t.
9. Pókainé, Gyulai Páltól, szavalja, Friedmann Gábor 

IV. o. t .
10. A vándorlegény, Petőfitől, szavalja Rab Győző 

III. o. t.
11. Szózat.

A Petőfi-kör jutalomdíjait (zárt helyen megtartott 
verseny dolgozat alapján) Reichenbach József IV. o. L 
és Kolm Armin III. o. t nyerték, — egy-egy 10 koro
nás aranyat. A dolgozatukat szerzőik a kör emlékköny
vébe írták. Dolgozatukért dicséretet kaptak: Hoffer 
István IV. o. t. Langfelder Pál IV. o. t.

Even át a kör legszorgalmasabb dolgozói voltak : 
Matheidesz Kálmán, Langfelder Pál, Schneller Béla IV.
o. tanulók, Nyácsik Ernő, Kölni Ármin, Szilárd Miklós, 
Stiglincz Ándrás.

Szavalataikért jutalom-könyvet kaptak: Hotter
István, Forschner Ede, Friedmann Gábor, Reichenbach 
József, IV. o. tanulók, Nyácsik Ernő, Rab Győző, Szi
lárd Miklós, Stiglincz András és Tliold Dezső 111. o. tanulók

A körben való működéseikért még dicséretet kap
tak Breuer Andor, Szekulesz Géza IV. o. t. Szántó 
Zoltán 111. o. t.



Ösztöndíjak és jutalmak.
1. A Csernyányszkyféle 20—20 forintos ösztöndíjra- 

a tanári kar a következőket ajánlotta : Nyácsik Ernő, 
Stiglincz András és Szilárd Miklós III. oszt. tanulók. 
Ezek bizonyítványukkal fölszerelt és a pestmegyei es- 
perességi közgyűléshez intézett folyamodásukat még: 
június lió folyamán terjeszszék be az igazgatósághoz.

2. A Petöfi-kör jutalomdijait az V. szakaszban is
mertetjük.

3. A Petőfi-féle ösztöndíj, alapból 10 forintot kap 
Reichenbach József IV, oszt. tanuló,

4. A Petőfi-Podmauiczky alapból Mrázik Károly L 
oszt, és Súlyán Márton II. oszt. tanulók 12—12 forint 
ösztönéijban részesülnek.

5. A Masznyik-féle 10 forintos ösztöndíjat Weisz 
Lajos 11. oszt. tanuló nyerte.

6. A Földvári-féle 5 forintos ösztöndíjat Ivanovich 
Oszkár L oszt. tanuló kapta.

7. Az aszódvidéki tanítói kar 5 forintos ösztöndíját 
Micsinay Dezső I. oszt. tanulónak adtuk,

8. Mint szorgalmas és jó magaviseletig tanulók 
1—1 jutalom-könyvet kaptak: Horváth Károly, Taub 
Ignácz, Török Zoltán 1. oszt., Bukovszky Jenő, Urbán 
Iván 11. oszt.,. Bentsik Géza, Kőim Ármin. Safari Gyula, 
Szántó Zoltán 111. oszt., Hoffer István, Matheidesz Kál
mán, Poos Lajos, Veiszkopf Vendel IV. oszt tanulók.

9. Mint szorgalmas tornászok jutalom-könyvet kap
tak : Micsinay Zoltán, Rédey István 1. oszt., Krenkó 
Gyula 11., Bentsik Géza, Thold Dezső 111., oszt., Forsch- 
ner Ede, Reichenbach József IV. oszt. tanulók.

10. A szabadkézi-rajzban tanúsítóit szorgalmokért 
és ügyességükért jutalom-könyveket kaptak : Reichen
bach József, IV. o. t. és Bankos Lajos, 111. o. t. mint 
haladók ; Hasenfeld Rudolf 11. o. t. és Mrázik Károly
1. o. t. mint kezdők.



VII.

Alumneum.
Az 1898 -99- isii. évben alumneumunkban felekezeti kil- 

lömbség nélkül 23 tanuló kapott ebédet és vacsorát; ezek közül 
volt 3 ingyenes, 1 évközben kimaradt, három pedig belépett ; 5 
vidékről bejárót ebéddel láttunk el A növendékek naponként 2 
tál ételből (húsleves és főzelék fötthussal) álló ebédet és I tál 
ételből (főzelék) álló vacsorát kaptak. Az évi dij ebédért és va
csoráért 44 frt; a havi dij csak ebédért 2 frt. 60 kr.

Az alumneum számára adakozás utján befolyt:
1) Pénzben, supplicatióból: 332 frt 54 kr.
2) Terményekben .• Nagytiszteletű Szilárd János, domonyi 

ág. h. ev. lelkész úr 3 zsák burgonyát és 1 véka babot. Súlyán 
Márton úr, Nagy Pál úr, Pucskó András úr és Nagy István úr 
1—1 zsák burgonyát adományoztak. Nagytiszteletii Moravcsik 
Mihály ág. h. ev. lelkész úr névnapján megvendégelte az alum- 
neum növendékeit.

Fogadják a nemes-lelkű adományozók hálás köszönetünketl



V III.

A tanulók névsora.
A vallás és a szü letési h e ly  fe ltü n te tésév e l.

I. osztály.

1. Bárok Dezső izr. Szilágy.
2. Búzás József róm. kath. Aszód.
3. Fpurer Miksa izr. Léva.
4. Gold Andor izr. Gödöllő.
5. Gutli Ernő izr. Heves.
6. Horváth Károly ág. h. ev. Hanta.
7. Ivanovich Oszkár ág. h. ev. Pozsony.
8. Kalma József ág. h. ev. Fóth.
9. Krácsala István ág. h. ev. Héviz-Györk.

10. Lehoczky Béla ev. ref. Mikola.
11. Lehoczky Gyula ev. ref. Alsó-Mizslye.
12. Mészáros Lajos ev. ref. Budapest.
13. Micsinay Dezső ág. h. ev. Domony.
14. Micsinay Zoltán ág. h. ev. Ácsa.
15. Mrázik Károly ág. h. ev. Bérezel.
16. Olbricht Ottó ág. h. ev. Budapest.
17. Pintér Sándor ismétlő r. kath. Babath.
18. Bédei István ev. ref Bia.
19. Sárkány Zoltán ág. h. ev. Hajós.
20. Schvarcz Sándor ismétlő, izr. N.-Ivartal.
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21. Sehvarcz Oszkár izr. N.-Kartal.
22. Schweitzer Márton izr. Hévíz.
23. Seres Géza róni. kath. Túra.
24. Sipos János róni. kath. Heréd.
25. Spinher Lajos ismétlő, róm. kath Pásztó.
2(5. Srarnkó János ág. h. ev. Puszta Kengyel.
27. Szalay Gyula róni. kath. Bérezel.
28. Szarvas Béla ág. h. ev. Héviz-Györk.
29. Sztrhárszky András ág. h. ev. Bér,
30. Tassy József róm. kath. Feldehre.
31. Taub Ignácz izr. Dány.
32. Tóth Pál róm. kath. Hatvan.
33. Török Zoltán ág. h. ev. Színik.
34. Weiner József izr. Vácz Hártyán.
35. Weiner Dezső izr. Kis-Ujfalu.
3(5. Weisz Rezső izr. Aszód.

M agántanulók.

1. Katona István róm. kath. Bagh.
2. Szabó Andor ev. ref. Csővár.
3. Szacsvay Tibor róni. kath.

Kim aradtak.

1. Farkas Miksa izr. Bernecze.
2. Grün Ármin izr. Domony.
3. Löwy Jenő izr. Aszód.

Összesen ; 42.

ü
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II. osztály .

1. Bukovszky Jenő ág. h. ev. Tápió-Süly.
2. Csáky Ferencz róm . kath, Kélhely.
3. Csorba Miklós ev. ref. Fenyö-Haraszt.
4. Diamant Ferenc/, izr. N.-Kurtái.
5. Ébers Viktor ág h. ev. Puszta Pó. 
ti. Fucsko Béla ág. h. ev. Szendehely.
7. Hajnál Endre róm. katli. Újpest.
8. Hasenfeld Aladár ismétlő, izr. P.-Tetzlak.
!). Hasenfeld Rezső izr. P.-Telzlak.

10. Katona István róm. katli. Bagh.
11. Kossuth Sándor ág. h. ev. Tordas.
12. Kovács Béla izr. Salgó-Tarján.
13. Krenko Gyula ismétlő, ág. h. ev. Aszód.
14. Lanstják Dezső ismétlő, ág h. ev. Legend.
15. Podhradszky Jenő ág. h. ev. Tordas.
Iß. Schiffer Géza izr. Keszeg.
17- Súlyán Márton ág. h. ev. Bér.
18. Sztrelko Lipót ág. h. ev. N-Röcze.
19. Urban Iván ág. h. ev. Aszód.

M agántanulók.

1. Bohus Tivadar róm . kath. Sátoralja-Ujhely.
2. Ehrlich Jenő izr. Jászberény.

K im aradt.

1. Glasner Miksa izr. Aszód.
Ö sszesen : 22.



III. osztály .

1. Bunkos Lajos ev. ref. Péczel.
2. Balta István róni. kath. Gödöllő.
3. Bentsik Géza ev. ref. Aszód.
4. Blau Sándor izr. Sz.-Lörinc/.-Káta.
5. Diamant László izr. N.-Kartal.
(). Eördögh Tibor ev. ref. Kóka.
7. Fiika Jakab róni. kath. Károlyfalva.
8. Kaufmann Ödön róni. kath. Aszód.
9. Kohn Annin i r. Túra.

10. Kohn Miksa izr. Ercsi.
11. Kurzreiter Frigyes róni. kath. Gödöllő.
12. Lanstják Béla ág. h. ev. Lógóiul.
13. Nyácsik Ernő ág. h. ev. Kis-Semlak.
14. Pászkay László róni. kath. Túra.
15. Rab Győző róm. kath. Hévíz.
Ki. Safári Gyula ág. h. ev. Kis Körös.
17. Schwartz Hugó izr. Tó-Almás.
18. Spinher János róni. kath. Bruck.
19. Srainko Kálmán ág. h. ev. Budapest.
20. Stiglincz András ág. h. ev. Szada.
21. Szántó Lajos izr. Ujszáz.
22. Szántó Zoltán izr. Ujszáz.
23. Szilárd Miklós ág. h. ev. Felsö-Szeli.
24. Szlabay Ferencz ág. h. ev. Tápió-Szele.
25. Thold Dezső ág. h. ev. Haraszti.
26. Weisz Ignácz izr. Aszód.
27. Weisz Lajos ág. h. ev. Aszód.

M agántanulók.

1. Szabó Károly ev. ref. Csővár.
2. Szekulesz Géza izr. Budapest.

K im aradtak.

1. Hertzog István ág. h. ev. Őrmező.
2. Nyulassy Gyula ismétlő, róni. kath. Bécs.

Összesen : 3i.

3ü —

3*



IV. osztály.

1. Baráth József rom. kath. Kerepes.
2. Breuer András izr. Aszód.
3. Faska Lajos ág. h. ev. Domonv.
4. Forschner Ede izr. Ászód.
5. Friedmann Gábor izr. Miskolcz.
6. Hoffer István izr. Versegh.
7. Langfelder Pál izr. Aszód.
8. Malheidesz Kálmán róni. kath. Aszód.
9. Poós Lajos róni. kath. Zsámbok.

10. Reichenbach József róm. kath. Torbágy.
11. Schneller Béla izr. Vanvarcz.
12. Schönthal Márkusz izr. Gödöllő.
13. Schreiber Dezső izr. Aszód.
14 Strasser Mihály izr. Mende.
15. Szekulesz Gaza izr. Budapest.
10. Veiszkopf Vendel róni. kath. Bagh.

M agántanuló.

1. Szacsva Gyula ev. ref. Kézdi-Vásárhely I.—IV, 

K im aradt.

1. Grósz István ismétlő, ág. h. ev. Hátszeg.

Összesen . 18.



IX .

s í t i s z t i l i i v í  l i i n i u ( : i ( : i »

Az 1898—99. tanév végén.

a) osztályonként.

O  s  z: t  sí 1 y I . I I , Hl, IV’
Össze

sen

Egész év folyamán felvétetett 43 23 32 18 110
Vizsgálatot“ t e t t ................. 40 22 30 18 110
Megvizsgált ismétlő volt. . . 3 3 — 1 7

b) vallás szerént

Ág. liitv. evang..................... 13 10 w 2 36
Evang. ref........................... 6 »>cj 3 1 12
Róni. kath............................ 10 4 8 O 27
Izraelita............................. 14 7 10 10 41

h) anyanyelv szerént

M agyar............................. 41 22 31 17 111
Tót 1 1 — — 2
Német................................. 1 — 1 1 3

(1) nyelvismeret szerént

-4-3 csupán magyarul . . . 38 14 25 11 88
N magyarul és németül. . 2 2 5 4 13mOJcq magyarul és tótul . . . 3 7 2 3 15

Összesen 43 | 23 32 18 116
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f) óidkor szerént

A tanulók életkora a % iskolai év végén

Osztály 10 11 12 13 14 15 1 6 több Össze
sen

I 9 14 1 1 8 — ■— — 1 43
II — 5 8 7 2 — -=— 1 23

III — - — - 4 14 7 6 — 1 32
IV — — — 7 7 2 1 1 18

I—IV 9 19 23 36 16 * 1 4 116

f)  előmenetel szeréül *)

A rendes tantárgyakat véve

I. ii.
l

III. IV.
é s  p e d i g Összesen :

o s Z t á 1 y b a n
Minden tantárgyból jeles . . 1 — 2 — 3
Minden tantárgyból jó . A . 6 5 5 4 20
Minden tantárgyból elégséges . 15 i i 12 8 46
Egy tantárgyból elégtelen . . 6 3 4 3 16
Két tantárgyból elégtelen . . 5 — 3 1 9
Több tantárgyból elégtelen . . 3 — 1 — 4

Összesen 3(i 19 27 16 98 ;

') E rovatban a magántanulók nem szerepelnek.



Figyelmeztetés a jövő iskolai évre.
1. A jövő iskolai év szeptember 1-én kezdődik. Augusztus 

29-31 én tartjuk a javító, magán- és felvételi vizsgálatokat. Szep
tember négy első napján tart a tanulók beirutása, 5-én kezdődnek 
a  rendes előadások.

2. A gymnasium I. osztályába csak oly tanulók vétetnek 
fül, a kik kilenezedik életévüket betöltötték és az elemi iskola 
IV. osztályának sikeres elvégzését hiteles bizonyitványnyal tud
ják igazolni. Kellő bizonyítvány hiányában fölvételi vizsgálatot 
tartoznak tenni, a melyért dijat nem fizetnek.

3. A gymnasium felsőbb osztályaiba való felvételre lega
lább elégséges bizonyítvány kell ; ha a bizonyítvány gymnasiumi 
tantervűnk követelményeinek nem felel meg: a tanuló fölvételi 
vizsgálatot köteles tenni, mely vizsgálatnál csak a különbözeti 
tárgyakéit jár dij.

4. F ö lv éte lre  a tanuló  szü lei, gyám ja vagy  ezekn ek  
m egbízottjai k íséretében  tartozik  az igazgatóságnál je 
lentkezn i ; ez alkalommal a következő iratokat hozza magával: 
az első osztályba beiratkozó vagy más iskolából jövő tanulók 
születési bizonyítványt, községi vagy körorvosi ujraoltási bizo
nyítványt és a megfelelő iskolai bizonyítványokat, — a többiek 
csak az előző évi bizonyítványukat.

5. Az uj tanulók jelentkezésük alkalmával 1 frt. beiratási 
dijat fizetnek, egyébként minden tanuló fizet bizonyítvány-, könyv
tár-, értesítő- és orvosi-díj czimén 3 irtot, és félévi előlegen 
részletekben a tandijat. E dijakat az igazgatóságnál kell lefizetni. 
Helybeli protestáns tanulók tandija egész évre: 20 frt., vidéki 
protestánsok 24 forintot fizetnek, más vallásfelekezetüek pedig 
30 forintot.

6. Az alumneumi dij egész évre 44 frt., mely összeget szintén 
félévi részletekben előre kell az alumneumi epforusnál lefizetni.

7. Az olyan tanulót, ki az iskolai év végén alapos okból 
vizsgálatot nem tehetett, a tanári kar pótvizsgálatra bocsátja.
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& Azon tanuló, t i  kettőnél több tantárgyból bukott, az osz
tályt ismételni tartozik ; a ki két tárgyból kapott elégtelen jegyet, 
az a felekezeti hatóság (a bányai ág. h. ev. egyházkerület püs
pöke) eugedelinével javíthat,*) a ki egy tárgyból bukott az min
den előleges eugedely nélkül javíthat. A javító vizsgálatok 
ideje augusztus 29 -31.

9. A javító vizsgálat dija tárgyanként 2 frt, más intézet
ből jött tanulók részéről 5 frt

10. A magántanuló; beiratkozásra szintén szeptember első 
napjain jelentkezzenek. A vizsgalat idejét a tanári kar határozza 
meg és az igazgató kellő időben a szülőknek tudomására adja. 
A kitűzött időben a magyar, német, latin nyelvből és a számtan
ból Írásbeli dolgozatot készítenek és a dolgozatok alapján 
szóbeli vizsgálatra bocsájtatn k. A magánvizsgálat dija 40 frt., 
ezenkívül a tandijat és mellékdíjat is tartoznak megfizetni a nyil
vános tanulókra kötelező időben.

11. Gymnasiumunk fóntartó testületé kéri a t. szülőket, 
hogy a tanulók elszállásolása érdekében forduljanak először az 
igazgatóhoz, ki szívesen szolgál minden tekintetben fölvilágosi- 
tassal.

Az igazgatóság.

*) A püspök úrhoz intézett folyamodásokat legkésőbb ju liu s  10-ig  
kell az igazgatósáshoz benyújtani a bizonyitványnyal együtt.






