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Petőfi és az aszódi gimnázium.

A világháború nagy esztendejében értesítőnk 
első lapjára a Petőfi Sándor nevét irtuk le. Mikor 
róla írunk, nem üres esztetizálást vagy száraz 
értekezést akarunk adni, mindkettő nagyon messze 
esne a mai idők szellemétől. De úgy érezzük, 
hogy nekünk Petőfiről megemlékeznünk e világ
háború idején is kötelesség; mikor róla szólunk, 
a mai idők történetét is Írjuk.

A Petőfiről való irás különben most sem 
szorul mentegetésre. Petőfi minden idők kivált
ságos nagy költője marad. A magyar szabadság 
s a világszabadság nagy énekese örökké élni fog. 
Magyar nemzetünk, mint a múltban, úgy most is, 
mikor szabadságáért hullatja vérét, hivatásszerüleg 
a világszabadságért is küzd. Petőfi ma is aktu
ális költője, éltető eszméje a magyarságnak, az 
marad, mig e nemzet élni fog. Költői géniusza, 
neve teljes erejében és szépségében sugárzik, 
mint az önfényű csillagok.

Rajongó fiatalok, tüzes szemű diákok, ma
gyar katonák, most is az ő lelke hevével indul
nak harcba, ajkukon a fenséges dallal:

í*
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Ott essem el én,
Ä harc mezején,
Ott follyon az ifjúi vér ki szivembül;
S ha ajkam örömteli végszava zendül,
Hadd nyelje el azt az aczéli zörej,
Ä trombita hangja, az ágyudörej 
S holttestemen át 
Fújó paripák
Száguldjanak a kivívott diadalra,
S ott hagyjanak engemet összetiporva!
Ott szedjék össze elszórt csontomat,
Ha jön majd a nagy temetési nap,
Hol ünnepélyes, lassú gyászzenével 
És fátyolos zászlók kíséretével 
Ä hősöket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent világszabadság!

Az aszódi gimnáziumból, hol Petőfi nagy 
nevének jelentőségét a legkisebb diák is jól is
meri, eddig immár kilenc lelkes ifjú kelt dicső 
hadi útra e szent dalt énekelve. Maga a költő 
is az aszódi iskolából indult el tüneményes pálya
futására, hogy a hadak útjára lépve honszerel
mében megdicsőüljön.

E nagy költő, kinek költészete vulkánok torn- 
bolását s a nyugvó, szelíd természet boldog álmodo
zását tökéletes harmóniában mutatja, itt az aszódi 
iskola falai között ébredt első szellemi öntudatra.

Itt lobbaant fel a láng, itt nyerte olympi tüzét a
Legszeretőbb költő, a haza Tyrtaeusa.
Szelleme bölcsőjét itt hű anya őrzi; szegény bár:
Kincse, e láng emlék, átragyog ifjaira 1

Amint a másfélszázados gimnázium falán el
helyezett márvány emléktábla mondja Csengey 
Gusztáv nyelvén.
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Úgy érezzük, hogy mi itt Aszódon egy nagy 
tradíció letéteményesei vagyunk. Élénken él tuda
tunkban az a szerep, melyet az isteni gondviselés 
Petőfi Sándor életében az aszódi gimnáziumnak 
juttatott.

Emlékezete kötelezett bériünkét, hogy gimná
ziumunk a Petőfi nevét nevébe bele foglalja, mint 
nemes fém a drágakövet; emléke kötelezett, hogy 
a Petőfi nevet, mint gimnáziumunk gazdag örök
ségét, hivatalosan is birtokba vegyük.

E drága örökség birtokbavétele megtörtént.
Milyen jogon? Egy gyermek ifjú megható 

emlékei révén? A hely művelődéstörténeti jelen
tősége címén? Vagy Petőfi aszódi életének voltak 
irodalomtörténeti említésre méltó mozzanatai ? S 
mik lennének azok? Talán az összetépett első 
versekbe rejtett első szerelem titka? A színésszé 
levés szilaj kedve, kiábrándultsága, amire később 
ismét vissza-visszatér? Vagy fenmaradt első költe
ménye, mely az Aszódon írottak közül az utolsó: 
Búcsúbeszéd a gimnáziumhoz? S aztán már csak a 
távolból küldött sóhajtás a Galgaparti ideálhoz? 
Vagy az Úti jegyzetek eggik helye, ahol egy dévaj 
percnyi hangulat megvillanó fényénél maga előtt 
látja aszódi életének emlékeit s a meghitt barát
ság enyelgő hangján mondja:

„Aszód — ! — ! —
Csak egyszer kellene ezt a szót tőlem 

hallanod s azonnal kitalálnád, hogy én itt három 
esztendeig tanultam . . . akarom mondani jártam 
iskolába.

S mily eseménydűs három esztendő!
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1. Itt kezdtem verseket csinálni-------
2. Itt voltam először szerelmes — —
3. Itt akartam először színésszé lenni.”
Nem. Petőfi emléke több nekünk ennél s is

kolánk jelentősége több volt a költőre nézve is. 
Aszód a költő csodálatos nagy vándorutján a leg
vonzóbb állomás, nyugtalan életének munkás, bé
kés, áldásos nyugalma. Lelke három éven át e gim
názium falai között telik meg gazdag tartalommal.

Gyulai Pál a gimnáziumnak 1875. május 
26-án tartott jubileumán pohárköszöntőjében a 
költőhöz és önmagához méltó értékes beszéddel 
ünnepelte az aszódi gimnáziumot s ennek Petőfi 
költői fejlődésére gyakorolt hatását s jelentőségét 
a gimnáziumra nézve örökbecsű szavaiban igy 
fejezte ki:

„Legyen szabad nekem poharat emelnem a 
Magyar Tudományos Akadémia, Kisfaludy- és 
Petőfi-Társaság nevében, amelynek képviseletében 
jelentem meg itt Szana Tamás társammal. Az is
kolákat rokonságnál több, mondhatni szülői viszony 
fűzi az akadémiák- és irodalmi társaságokhoz. 
Egymást szülik és táplálják, ugyszólva föltételei 
egymásnak. A virágzó tanintézetek nagy befolyás
sal vannak a tudomány és irodalom fejlődésére s 
a tudományos és irodalmi élet fejlődése viszont 
visszahat a tanűgy emelkedésére. Irodalomtörténe
tünk majd minden lapja tanúskodik erről, valamint 
arról is, hogy a protestáns tanintézetek jelentékeny 
szerepet játszottak a magyar tndományosság és 
irodalom fejlesztésében s nem egy kitűnő tudós
sal, íróval és államférfiuval ajándékozták meg
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nemzetünket. Az aszódi algimnázium is a maga 
szűk körében és eszközeivel híven szolgálta a 
nemzeti műveltség ügyét, sőt hatása szorosan ösz- 
szefonódott egy nagy magyar költő, Petőfi Sándor 
dicsőségével. Az a három év, a melyet Petőfi ez 
iskolában töltött, elhatározó befolyást gyakorolt 
egész életére. Mint szorgalmas és kitűnő tanuló
nak ez iskola tantermeiben kezdett fejlődni szel
leme, ez iskola könyvtárában ismerkedett meg 
bővebben a magyar, latin és német irodalommal 
s midőn kikerülve innen, iskoláról-iskolára há
nyódott s csakhamar elhagyva minden iskolát, 
korán az élet nagy iskolájába sodródott, az itt 
nyert műveltség alapján fejlődött tovább. A láng
ész gyorsabban, könnyebben és máskép tanul 
könyvekből és az életből egyaránt, mint más kö
zönséges halandó, hanem neki is szüksége van 
bizonyos alapra, amelyre építhessen. Áldás az 
aszódi algimnáziumra, mely Petőfinek megadta az 
alapot, áldás azon buzgó és derék hazafiak po
rára, a kik ezelőtt száz évvel ez iskolát alapítva, 
a vidéknek egy műveltségi központot teremtettek! 
Adja Isten, hogy a jelen nemzedék ősei példáján 
lelkesülve, ez intézetet a kor kívánalmaihoz ké
pest emelje, erősítse s az utódok száz év múlva 
még szebb múltra, még nagyobb emlékekre tekint
hessenek vissza! Az aszódi algimnázium virág
zására emelem poharamat.“

Gyulai Pál ez értékes megállapítását ki kell 
egészítenünk s rá kell mutatnunk arra a hatásra is, 
melyet az aszódi iskola Petőfi jelleme fejlesztésére 
gyakorolt. Ez iskola munkált jótékonyan közre a
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gyermekifju természetében rejlő s a helyi körülmé
nyekben jelentkező hatások és ellenhatások között 
jelleme határozott kifejlődésére. Ebben a környe
zetben ismert magára, itt mondotta magát először 
büszke magyarnak. E nagy lélek lényegét tevő 
legbensőbb, legegyénibb tulajdonságok: a meg- 
vesztegethetlen becsületérzés, hajlithatatlan igaz
ságszeretet, az ebből önként következő korlátlan 
nyíltság, az emberi és nemzeti jogokért mindig 
harcolni kész szabadságszeretet, a szépnek és jó
nak forró imádata, mind-mind már itt ébredez
tek lelkében. Jelleme itt kezdett kialakulni, hogy 
mint a bimbóhasadás a virág színét és illatát, 
mutassa későbbi teljes kifejlését.

Lelke ily gazdag értékű tartalmánál fogva 
lehetett a magyar nemzeti lélek kifejezője. így ak
tuális költője ő a magyarság mai héroszi küzdel
mének. Költészetében ma is a magyar ifjúság 
szive dobog.

íme, mit tehet az iskola, ha annak egy Koren 
Istyán a tanára: ime, mi lehet egy tizenhat éves 
ifjúból, ha az az ifjú Petőfi Sándor! Sokat mondó 
példa tanárnak és tanítványnak egyaránt.

Magasztos öröm reánk nézve, hogy ifjúsá
gunk elé e legtíszteletreméltóbb férfiút, az emberi 
erények és legnemesebb érzések e gazdag lelkű 
birtokosát állíthatjuk eszménykép gyanánt.

Dicsőségéből minden aszódi tanulóra esik egy 
sugár, mert a föld, melyen jár, a hajlék, amely
ben tanul, emlékétől van megszentelve. Kell, hogy 
az a sugár ne csak beragyogja a tanuló alakját, 
de hassa át egész bensejét s szivét mindvégig a
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hazaszeretet szent hevével dobbantsa meg. Boldog 
ifjúság, mely egy Petőfire tekinthet föl! Meg va
gyunk győződve, hogy a Petőfi név nagy költőnk 
szellemi jelenlétét képviseli ifjúságunk előtt is s 
eleven erővel ható ösztönzője lesz e gimnázium 
minden rendű és rangú munkásának. E név 
a gimnázium épületének homlokzatán hirdetni 
fogja, hogy itt a szellem az ur; hirdetni fogja, 
hogy itt élnek mindazok az erények, melyek a 
nemzeti lélek mélyén gyökereznek s melyek az 
államfenntartó erő garanciái.

Úgy hisszük, hogy gimnáziumunk joggal vette 
föl a Petőfi nevet. Örömünk, hogy tartozásunkat 
Petőfi iránt ezzel is leróhattuk; megnyugvásunk, 
hogy fölvetett eszménk hivatalosan is megvaló
sulást nyert. Gimnáziumunk törekedni fog, hogy 
e névhez méltóvá legyen.

Az aszódi Petőfi-főgimnáziumot a közös 
eszmény kultusza rokoni kötelékkel fűzi a Petőfi- 
Társasághoz s a Petőfi-Házhoz; gimnáziumunk 
mint a magyar művelődés munkása, az ország Petőfi- 
intézményeinek sorába állva, más fegyverekkel 
bár, de ugyanazon szellemtől lelkesítve végzi hiva
tását. A nagy mű még befejezve nincs. Még nem 
történt meg minden. A Petőfi név sugall, beszél, 
sürget; ez a név parancsolva szól a megértő el
mékhez és szivekhez, nagyokhoz és kicsinyekhez: 
építsétek föl a hozzám méltó templomot, az új 
Petőfi-főgimnáziumot; a Petőfi-kultusz a magyar
ság, a nemzeti élet, a nemzeti lét kultusza!

Dr. Osváth Gedeon.



Évmegnyitó beszéd.
1914. szeptem ber 15.

Kedves tanuló ifjúság!
Határainkon kürtök riadnak, ágyuk dörögnek, 

puskaporfellegek borítják be az eget, kiömlött 
embervér festi pirosra a földet s mi a békesség 
intézményének, a csöndes iskolának, a múzsák 
hajlékának kapuját mégis megnyitjuk előttetek.

Talán csodálkoztok is rajta.
A haza hivó szavára hadban áll Magyar- 

ország férfitábora. Rokonaitok, talán testvéreitek, 
talán atyáitok keltek hadi útra s harcolják a ma
gyarság létének kemény harcát.

Tudjátok-e, mit tesznek ők most? Kötelessé- 
göket teljesitik.

Hívásunkra eljöttetek ti is a csendes falak 
közé: itt vagytok előttünk, itt vagytok velünk. 
Tudjátok-e, miért hívtunk ide benneteket? Meg
mondom nektek: kötelességet kell teljesitnetek!

Kötelességteljesités! Megértitek vagy meg- 
érzitek-é, e szó értelmét? Kötelességteljesités: egy 
szó csupán s a gondolatok és érzelmek egész
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világa, e földi lét értelme, élet és halál foglaltatik 
benne.

Példát akartok? Ők ott a harcmezőn megmu
tatják, hogy kötelességteljesitésből hogyan kell 
meghalni. Nektek itt meg kell tanulnotok, hogy 
kötelességteljesitéssel hogyan kell élni.

Kedves tanítványaink! Milyen távol esik egy
mástól: harcmező és iskola, fegyverek zajától, 
haldoklók hörgésétől hangos csatatér és madarak 
dalától, gyermekifjak vidám játékától visszhangzó 
enyhe térség. S látjátok, itt is, ott is egy indító 
ok mozgatja az emberi cselekvéseket. Ez az in
dító ok: a kötelesség.

Miért harcolnak ők? Mit parancsol nekik 
a kötelesség?

Azért harcolnak, hogy biztosítsák számunkra 
ezt a helyet, amelyen mi élünk; azért küzdenek, 
hogy megőrizzék e föld drága birtokát, ezt a 
magyar földet, melyen kivid nincsen számunkra 
hely e nagy világon. Harcolnak, hogy békét vív
janak ki, dicsőséges békét, mely biztosítja e 
nemzet zavartalan, szabad, boldog életét.

Küzdelem előtt álltok ti is, kedves fiaim, mert 
az élet békében is örökös küzdelem. Küzdenetek 
kell nektek is, hogy kivívjátok a helyet magatok
nak abban a nagy emberi sokaságban, amelynek 
társadalom a neve. Nektek is küzdenetek kell, ha 
el akarjátok érni éltetek nyugalmát, békéjét; azt 
a békét, amely nélkül az ember megnyugodni 
nem tud: a lélek békességét.

Azt mondja egy latin közmondás: Si vis 
pacem, para bellum!
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Ha békét akarsz, készülj a háborúra!
Kedves fiaim, ha békét akartok, készüljetek 

fel hát ti is a küzdelemre!
De tudjátok-e, milyen eszközökkel harcol

hattok? Nektek itt nem gyilkos fegyverrel kell 
utat törnötök magatoknak; itt nem véres harci 
eszközök visznek előre benneteket. Nektek a béke 
erényeivel, szorgalommal, állhatatos kitartással, 
lankadatlan munkával kell majd megszereznetek 
a legértékesebb fegyvert: a tanultság, a szellem 
fegyverét. Nektek a tanultság, a tudás, a szellem 
fegyverével kell küzdenetek.

De ne csak ezekkel harcoljatok. Tudnotok 
kell, hogy a béke erényei között vannak ezeknél 
még hatalmasabb fegyverek is: a jóság, becsület, 
a szeretet fegyverei. Legyetek jók, éljetek becsü
lettel, szeressétek egymást s embertestvéreiteket 
és már félig győztesek is vagytok.

Helyet akarok kivívni magatoknak az emberi 
társadalomban, éltetek békéjét akarjátok megsze
rezni? Harcoljatok a szellem, a szeretet fegyverével!

Meg akarlak nyugtatni benneteket, kedves 
fiaim. Megnyugtatni, kívánom különösen azokat, 
akik a tanultság, a tudás teljes fegyverzetével nem 
övezhetik föl magukat. Az Isten az embert úgy 
teremtetette, hogy lángész, világraszóló tehetség 
nem lehet mindenki, de jó, becsületes, igaz em
ber mindenki lehet. És itt a sikernek a nagy titka: 
a jóság, a becsület lobogója alatt mindenki meg
hódíthatja azt a helyet, amelyre magát méltóvá 
teszi, s kivívhatja lelke békéjét, élete boldogu
lását s boldogságát.
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Békét akartok? Készüljetek hát a nemes 
harcra: teljesítsétek a kötelesség parancsszavát.

Előttetek a példa! Ott künn a határokon 
rokonaitok, testvéreitek, atyáitok vérük hullásával 
mutatnak példát nektek, hogyan kell teljesíteni 
a kötelesség parancsszavát.

E nagy történelmi idő a hazaszeretet igazi 
iskolája számotokra. Most nem könyvekből tanul
játok meg ezt az érzést, hiszen minden lehelettel 
átélitek. A hazaszeretet sohasem volt parancsolóbb 
valóság, mint ma, mikor létezésünk föltétele, 
Boldog az a nemzet, melynek dicső hagyomá
nyai, örökéltü hősei vanak! Boldog az a magyar 
ifjú, ki a hazaszeretet szent örökségét hordozza 
szivében. Az ilyen ifjúság a béke erős oszlopa, s 
ha kell, a harc győzhetetlen hadserege.

Teljesítsétek hát kötelességeteket s kedvesek 
lesztek Isten és ember előtt!

Legyen küzdelmetekben az első szó Istenünké 
s legyen e szó az erős hit szava. Ez a rendületlen 
hit az Istenben, önmagatokban hivatásotokban 
acélozza meg az akaratot, teszi erőssé a gyengét, 
bátorrá a bátortalant. Ezzel a hittel lehet meg
harcolni győztesen a béke és háború kemény har
cát. Mindent az Istennel! Az Ő bölcsesége ural
kodik a béke és háború eszközein, segítő ke
gyelme ragyog az ekék és kardok élén, a körzők 
és szuronyok hegyén, a templomokon és ostrom
műveken. Akarata segíti győzelemre karunkat és 
kardunkat. Általa győzi le a jó a gonoszt, az 
erkölcsös az erkölcstelent. Nála van az erő, a 
győzelem, a béke.
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Isten nevével föl hát a küzdelemre! Mi azért 
vagyunk itt, hogy vezessünk titeket. Jöjjetek és 
kövessetek bennünket. Eszünkkel, szivünkkel, min
den erőnkkel azon leszünk, hogy e világrenditő 
korszak eseményeinek közepette is a nevelési esz
mény szolgálatában híven kitartva, az evangélium 
szellemében, magyar hazánk szeretetében, a tu
domány ismereteiben megerősödötten vezessünk 
titeket egy szebb jövő felé.

Itt állunk előttetek, egyik kezünkben a szeretet 
evangéliumával, másik kezünkben a tudomány 
fáklyájával, szivünkben a hazaszeretet szent ér
zelmeivel s vezetünk titeket előre, mindig csak 
előre!

Erre a nemes küzdelemre Istenünk áldását 
kívánva, az 1914-15. tanévet megnyitom.

Dr. Osváth Gedeon.



Strompf László emlékezete.
1855—1914.

Ä drága hazánk élet-halálharca által meg
szentelt jelen tanévben, amely sok lelkes tanár 
vérét, sőt életét követelte künn a dicsőség meze
jén áldozatul, a halál zordon szelleme itthon is 
meglebbentette szárnyát gimnáziumunk felett: el
ragadta intézetünknek, testületünknek egyik derék 
tagját és nesztorát, Strompf László tanárt.

Nemes szíve utolsót dobbant épen akkor, 
amikor legnagyobb szüksége lett volna reá tanít
ványainak, kartársainak, családjának.

Drága barátunk, jobb honba költöztél, de 
emléked itt él közöttünk! Jerünk hát mindnyájan, 
kik ismertük, szerettük és becsültük, tegyük le 
a visszaemlékezés bánatos cipruságát sírjára!

* *
*

Strompf László született Felkán szepesme- 
gyében 1855 június 11-én. Miután szülővárosában 
elvégezte a német anyanyelvű elemi iskolát, bol
dogan ment szepesi szokás szerint „cserébe,, Mis-
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kolczra, ahol a gimnázium első és második osz
tályát végezte. A többi osztályokat a késmárki líci
umban járta s kivált itt szerezte tudományos 
képzettségének alapelemein kívül kedélyi életének 
azon maradandó benyomásait, melyeknek kelle
mes derűje végig kisérte emlékezéseiben egész 
életén. Az érettségi vizsga sikeres letétele után 
1875/6-tól 1878/9~ig a budapesti tudományegye
temen matematikai és fizikai szaktanulmányainak 
szentelte magát. Sikeres elvégzésük után előbb 
nevelőként tevékenykedett, 1887-ben a soproni 
Csöndes- (ma Laehne-) féle tan- és nevelőintézet
nél vállalt tanári megbízást s ezt az állást 1891 
október 1-én az aszódi tanári álással cserélte 
fel. Innentől kezdve nemcsak szemlélője, de ko
moly résztvevője is azon viszontagságos küzdel
meknek, melyeket intézetünknek pusztán fenma- 
radása érdekében meg kellett vívnia. Megkönnyeb
bülten lélekzett ő is fel az intézet fentartó testü
letével együtt, amikor az intézeti államsegély 
biztosításával és az intézet nyugdíjügyének ren
dezésével nyugodtabb idők beköszöntését üdvözöl
hette, sőt amikor az eddigi kis algimnáziumnak 
teljes főgimnáziummá való fejlődését szemlélhette. 
De e fejlődés betetőzését, sajnos, már nem érhette 
meg. Testi szervezetében ugyanis az utóbbi évek
ben súlyos betegség fészkelte be magát, melyet 
panasz nélkül, nyugodt állhatatossággal tűrt ugyan, 
de amely az utóbbi időben mégis ránehezedett 
eddigi munkabírására és eddigi mozgékony kedé
lyére. Rendkívüli akaratereje még a jelen tanév 
rendkívüli munkatöbbletével is meg próbált küz-
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deni, de mind jobban elhatalmasodó betegsége en
nek a kötelesség teljesítésnek is határt szabott: 1914. 
november 18-án tanári működésének 24-ik, boldog 
házassága 16-ik évében jobb létre szenderült.

Strompf Lászlót mint embert erős vallásos 
érzés, élénk jogérzet mellett hű kötelességteljesítést, 
a sima formáért az ügy lényegét fel nem áldozó 
bátor szókimondás, komolysága mellett is derült 
életfelfogás, mély baráti érzés, családjának gyen
géd szeretete, embertársainak igazságos megbe
csülése jellemezte.

Erős hivatásszeretettel töltötte be kezdettől 
fogva a tanár nehéz kötelességeit. Egyéni peda
gógus létére a gyermeki lélek megismerése, bi
zalmának megnyerése utján törekedett a gyermeki 
lélek formális képzésére, t. i. arra, hogy tanítványai 
saját fejükkel gondolkozzanak, saját szemükkel 
lássanak. Mesemondó módjára állt tanítványai 
körében, aki találós mesékben tanít s egy-egy 
órai kemény munka verejtékét a tréfa üdítő derű
jével törüli le hallgatói homlokáról. Tanítványai 
nemcsak az iskolában, hanem később künn az 
életben is megőrizték szeretetét iránta.

Főgimnáziumi tanárságán kívül a közéletben 
is tevékenykedett. Intézetünk ügyeinek intézésé
ben résztvett mint gimnáziumi bizottsági tag, jó 
ideig mint ugyané bizottság jegyzője és mint az 
alumneum eforusa; egyházunk javát munkálta mint 
az aszódi ág. h. ev. egyház preszbitere; volt 
azonkívül az aszódi nőegyletnek egy időben tit
kára, a kisdedóvodai felügyelő bizottságnak jó 
ideig jegyzője; a polgári körben, melynek alapí-

2
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tásától kezdve buzgó tagja volt, a tréfás „Laczi 
bácsi“ közszeretetnek örvendett s szive-lelke 
felfrissült, ha az aszódi és környékbeli vadászok 
társaságában kedvére hódolhatott vadászati szen
vedélyének. * *

*

Megkönnyeztük, megsirattuk, mert megérde
melte: gazdagabbak lettünk egy fájó emlékkel, 
szegényebbek egy derék kartárssal.

Nevét, érdemeit megőrzik évkönyveink, ke
gyes emlékét ápolják emlékező szivünk.

Szeretett szepesi földim, édesítse síri nyugal
madat is élted legbensőbb öröme: a közös bér
ces szülőföldünk iránti szeretet és fonja át 
álmaidat ott is a kedvderitő „cipszer nyelv“ fe
nyőillatos lehelete!

Nyugodj békén, áldott emlékű barátom!

Dr. Gréb Gyula.



Búcsúszó Strompf László sirjánál.
1914. nov. 20.

Utolsót kondúlt az iskola harangja: vége az 
előadásnak. S te itt hagytad a gimnáziumot, hu
szonnégy évi munkásságodnak csöndes helyét s 
nem jöttél többé vissza közénk soha.

Miért is jöttél volna vissza hozzánk? Hiszen 
te magad mondtad: bocsássatok el engem, befe
jeztem előadásom, betöltöttem hivatásom.

És haza mentél. S akkor is, otthon is, el
elröppenő, messze-messzeszálló gondolataid ott 
is a gimnáziumon pihentek meg; szorongva vár
tad kifejlesztését, a teljes, az új, a diadalmas 
Petőfi-főgimnázium kiépítését.

Küzdelmed helye, a gimnázium udvara, még 
egyszer viszont látott téged, hogy örökre elbú
csúzzék tőled; el a fenntartótestület, melynek hű 
munkása voltál, el ez a nagyobb körű társaság 
is, melynek Aszódon nagyrabecsült és szeretett 
tagjaként éltél.

Most elhoztunk a gimnázium udvaráról, el
jöttünk veled ablakod alatt s utolsó utad, ime 
véget ért. Itt állunk sírodnál s mielőtt eltűnnél an-

2*
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nak homályában, egy utolsó bajtársi búcsúszóra 
megállítunk téged.

Szivünk parancsolta kötelességnek teszünk 
eleget, mikor meghajtjuk előtted a nevelési eszmény 
lobogóját, mely alatt közös célra törve együtt küz
döttél velünk. Mert a nevelési eszmény harcosa, 
a béke katonája voltál. Harcoltál, hogy tanulóifjú
ságunkat testben-lélekben megerősítve, hazánk és 
egyházunk javára nevelten vezessük egy jobb, 
szebb jövő felé.

íme, elestél te, a béke katonája! S bár kihullott 
kezedből a táblamező kréta-és körzőfegyvere, 
mellyel diákjaidnak gondolatseregét igazgattad, 
nem haltál meg egészen.

Tanod és tanításod élni fog tanítványaid ko
moly gondolkozásában, forma, szín és szépség
érzékében ; diákszerető derűs kedved tanítványaid 
kedélyéletében.

A fenntartótestület tagjai hálával emlékeznek 
vissza a gimnáziumnak tett szolgálataidra, élni 
fogsz kegyeletükben; élni fogsz tanártársaid baráti 
érzelmeiben, hiszen mi szivünkbe zártunk be téged.

És most már nem tartóztatunk tovább. Sírod 
megásva, vár az aszódi föld. Szülő honodból a 
Tátra magas bércei a szellők szárnyán küldik üd
vözletüket rokontársuknak, annak a kis halomnak, 
mely fölötted domborúl s szelíden őrzi majd 
álmodat. Az örökzöld fenyvesek sóhajtásukat 
küldik testvértársaiknak, a völgy virágainak, mik 
áldóan borítják be sirhalmodat.

Majd találkozni fogunk, ha nekünk is be
telik hivatásunk. Addig is az evangélium és a tudó-
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mány isteni fénye mellett keressük a szeretetet és az 
igazságot, minden eszményi törekvés végső célját.

Egy igazság szerint mindenki addig él, mig 
el nem felejtik. Strompf László, kedves tanártár
sunk, te élni fogsz, mert emlékezni fogunk reád.

Isten veled!

Dr. Osváth Gedeon.



Évi jelentés.

Gimnáziumi és egyházi életünk vezetése. A ta
nári kar és a gimnáziumi bizottság a főgimnázium 
igazgatójává 1914. junius 27-én egyhangúlag ho
zott határozattal Dr. Osváth Gedeont válasz
totta meg.

A tanári kar és gimnáziumi bizottság ez egy
hangú határozatában megnyilatkozó egység és 
összhang különösen becses előttünk, mint az in
tézet belső életének, fejlődésének, a nevelés és 
tanítás nagy érdeke biztosításának egyik föltétele.

Igazgató — a hivatali elődöket megillető 
megemlékezéssel és elismeréssel — 1914. szept. 
1-én foglalta el igazgatói hivatalát.

Az egyház és gimnázium kormányzatában e 
tanév folyamán mélyreható változás történt. Az 
egyházi tisztségek megbízatásának lejártával Báró 
Podmaniczky Gyula egyházi és gimnáziumi felü
gyelő ur Öméltósága csupán az egyházi felügye
lőséget óhajtotta megtartani. Erre való tekintettel 
az egyházi elnökség tagjai között történt egy
hangú megállapodás folytán az egyházi közgyűlés 
Chugyik Pál lelkész indítványára a főgimnázium
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felügyelőjévé a gimnázium fejlesztésével szerzett 
érdemei alapján Micsinay Ernő eddigi egyházi és 
gimnáziumi másodfelügyelőt; az ő visszavonulása 
folytán megüresedett másodfelügyelői tisztségre — 
egyházunk iránt tanúsított ügybuzgósága elisme
réséül — ami egyházi életünkben tradicionális 
nevű Sárkány Ernő főszolgabírót, gimnáziumi 
bizottsági tagot választotta meg.

A gimnázium tisztelettel emlékezik itt meg 
Báró Podmaniczky Gyula volt gimnáziumi felü
gyelő ur Öméltóságáról, aki a gimnázium ügyeit 
évek hosszú során át nagy tapintattal, tudással 
és jóakarattal intézte. S azzal a mélységes hálá
val mond neki meghatott köszönetét, amely az 
aszódi gimnáziumot alapító Báró Podmaniczky 
család kiváló tagját megilleti.

Igazgató Micsinay Ernő új főgimnáziumi fel
ügyelőt megválasztása alkalmából a tanári kar 
nevében üdvözölvén, a tanári kar ama meggyő
ződésének adott kifejezést, hogy a felügyelői 
méltóság mint diszes keret azért becses a köz
ügyek e lelkes munkása előtt, mert ebben a meg
érdemelt új tisztségben még fokozottabb erővel, 
hathatósabb tevékenységgel, egész egyéniségével 
lehet hasznára a gimnázium fejlesztése szent ügyé
nek épen most, mikor arra a gimnázium életének 
legnagyobb szüksége van. Gimnáziumunk javára 
irányuló munkássága a mindnyájunk szivéhez nőtt 
főgimnázium teljes megválósulásában találja meg 
a legméltóbb jutalmat.

Örömmel üdvözöljük e helyről egyházunk 
másod-felügyelőjét, Sárkány Ernő gimnáziumi bi
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zottsági tagot, s szívből kívánjuk, hogy egyház 
és gimnázium között a közvetlen kapcsolatot kép
viselvén, nemes ügyszeretete hozzon sikert egy
házunknak és gimnáziumunknak egyaránt.

Ez év folyamán a gimnáziumi bizottság a 
fennálló rendtartások értelmében újból megalakit- 
tatott. Örvendetes tény, hogy a régi bizottsági 
tagok mellett olyan új tagok foglalnak helyet, 
akik a tanítás és nevelés feladatait jól ismerik s 
intézetünk érdekét szivükön viselik.

Egyházunk és gimnáziumunk kormányzása 
biztos kezekbe van letéve; minden reményünk 
meg van arra nézve, hogy munkásságukból egy
házra és gimnáziumra csak áldás fakad.

Gimnáziumunk minden fontos ügyben kikérte 
Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök ur Öméltó
sága véleményét. Bölcseséggel párosult jóakaratá
ért s intézetünk iránt tanúsított gonndos szereteté- 
ért a fenntartótestület és tanári kar nevében e hely
ről is mély tisztelettel mondunk hálás köszönetét.

Iskolánk gyásza. Megilletődéssel emlékezünk 
meg azokról a veszteségekről, melyek intézetün
ket e tanévben érték. Strompf László tanártársunk 
intézetünknél töltött 24 évi megszakítatlan szol
gálat után 1914. nov. 18-án érelmeszesedés követ
keztében elhunyt. Intézetünk a szaktárgyát szerető 
munkást, a fenntartótestület a kötelességtudó 
embert, tanártársai a kedélyes jóbarátot, a tanuló 
ifjúság atyai jóságu tanárát vesztette el benne.

A fenntartótestület és tanári kar saját halott
jának tekintette a megboldogultat s a gyászoló 
család hozzájárulásával koporsóját a gimnázium
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rajztermében ravataloztatta fel s a tanulóifjúsággal 
együtt koszorút helyezett ravatalára.

Az elhunyt emlékét Aszód és vidéke tár
sadalmának több kiválósága, közöttük Báró 
Podmaniczky Géza v. b. t. t. is, koszorúval tisz
telte meg.

Tanártársunk temetése a gimnázium udva
ráról történt; érdemeit szívhez szóló beszéddel 
Mayer Pál ikladi lelkész, ez idei vallástanár 
méltatta; az egyházi énekkar Perényi Rezső rek
tor vezetése alatt, a gimnázium énekkara Bolla 
Lajos tanár vezetése alatt gyászénekeket énekelt. 
A sírnál a fenntartótestület és tanári kar megbí
zásából igazgató búcsúztatta el az elhunytat.

A gimnázium vesztesége alkalmából a fenn
tartótestület és tanári kar előtt részvétét nyilvá
nította Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök, 
Sárkány Béla pestmegyei főesperes, Kruttschnitt 
Antal pestmegyei esperes, továbbá számos intézet 
tanári kara.

Legyen emléke áldott!
Intézetünknél az államifőfelügyelet gyakor

lásával a tanév elején Spitkó Lajos kir. tanácsos, 
főigazgató bízatott meg. Megbízatását azonban 
már nem teljesíthette: nagyrabecsült főigazgatónk 
nov. 7-én elhunyt. Váratlan halála megdöbbentő 
volt mindnyájunkra nézve. Temetésén egész ta
nárkarunk megjelent s kegyelete jeléül a meg
boldogult tiszteletére koszorumegváltás címén 
ötven koronát adományozott a Haderő céljaira 
s az elhunyt özvegye előtt is mélységes rész
vétét nyilvánította.
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Elhunyt főigazgatónk igazságszeretettel páro
sult jóakarattal viseltetett intézetünk iránt. A ta
nári kar nemcsak a nagytudásu szakembert, de 
melegen érző atyai barátját gyászolja benne.

Legyen emléke áldott!
A főgimnázium fejlesztése. A VII. osztály terv

bevett megnyitásával kapcsolatban a szükséges 
építkezések és épületátalakitások az 1914. évi 
vakációban megkezdődtek s részben még a nyár 
folyamán befejeződtek. Az alumneum addigi 
helyiségéből kiköltözött a gimnázium alsó udva
ron levő bérházába s a VII. osztály és a fizikai 
szertár az igy szabaddá vált s kellően átalakított 
épületben talált elhelyezést. A VII. osztályú fizika 
tanításához a nélkülözhetetlen fizikai tanszerek 
beszereztettek. Ez épülethez folytatólagosan új 
épületrész építtetett az új tanári szoba céljaira.

A fokozatos fejlesztés érdekeire való tekin
tettel a gimnáziumi bizottság egy magyar-latin 
szakos helyettes tanári és egy helyettes tornata
nári tanszéket létesített; a magyar-latin helyettes 
tanári tanszékre Valent István okleveles helyettes 
tanárt, a helyettes tornatanári állásra Lux Sándor 
okleveles tanárt választotta meg.

A gimnázium fejlesztésére s a VII. osztály meg
nyitására a kellő lépések minden irányban megtör
téntek, mikor a háború kitörésével intézetünk az elé 
a nagy kérdés elé álilttatott: vájjon a fenntartótes
tület a főgimnáziumot a VII. osztály megnyitásával 
tovább fejleszti-e, egyelőre a kért építési államse
gélyre való kilátás nélkül, új épület emelésének kö
telezettsége mellett? Vagy megmarad-e mindaddig
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hatosztályu gimnáziumnak, mig az új főgimnáziumi 
épületre kért építési államsegélyt a nm. vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium megadhatja?

A gimnáziumi bizottság és a tanári kar 
örömére és hálájára a nm. vallás és közokta
tásügyi miniszter ur a megfontolás jogát biztosí
totta részünkre s e jog alapján fenntartótestüle
tünk egy értelemmel a főgimnázium továbbfej
lesztése s a VII. osztály megnyitása mellett döntött. 
Fenntartótestületünk bizalommal tekintett a há
ború szerencsés kimenetele, a kért építési ál
lamsegély remélhető megadása elé s úgy gon
dolta, hogy a fejlesztés megakasztásának ténye 
a főgimnázium helyrehozhatatlan visszafejlődését 
eredményezheti, mig a gimnázium fejlesztésének 
zavartalan folytatása a nemzeti élet folytonos
ságát hangoztató tanügyi elv és gyakorlat szerint 
az országos nemzeti érdekkel is megegyezik.

Ily körülmények között, hogy az aszódi fő
gimnázium kulturális jelentősége az országos 
nemzeti érdek szempontjából is kidomborittassék, 
arra az irodalom és művelődéstörténeti kapcso
latra való tekintettel, mely Petőfi Sándor halha
tatlan költőnk nevét az aszódi gimnáziummal 
egybefüzi, igazgató indítványára a gimnáziumi 
bizottság egyhangú határozattal az intézet hi
vatalos nevéül az „aszódi ág. h. ev. Petőfi-fő- 
gimnázium“ nevet mondotta ki. E határozatot, a 
gimnázium új nevét, a bányai ág. h. ev. egyház- 
kerület 1915. január 14—15 napjain tartott gyű
lésén 93. pont alatt hozott határozatával meg
erősítette s a nm. vallás és közoktatásügyi mi
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niszter ur 11824—1915 számú leiratával jóváha
gyólag tudomásul vette.

A nm. vallás és közoktatásügyi miniszté
rium a VII. osztály megnyitásához a 146280—1914 
számú leirattal fejezte ki hozzájárulását, s fő
igazgatónk jelentése után az V, VI. és VII. osztály 
részére a nyilvánossági jogot is megadta. Intéze
tünk iránt jóakaratának ismételten tanúbizony
ságát adta akkor, midőn a fenntartótestület ké
relmére 75392—1914 sz. rendeletével főgimnázi
umunk részére 1914. jul. 1.-től kezdődőleg további 
intézkedésig 18.000 korona fenntartási államse
gélyt engedélyezett. Fogadja hálánkat!

Állami főfelügyelet. R nm. vallás és közok
tatásügyi miniszter ur a budapestvidéki tankerület 
főigazgatójává Dr. Badics Ferenc kir. tanácsost, 
a budapesti m. kir. tanárképzőintézeti gyakorló
főgimnázium igazgatóját címzetes főigazgatót, a 
III. osztályú vaskorona rend lovagját, a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagját nevezte ki. 
E kinevezés ténye általános örömet keltett. Tanári 
karunk büszkesége, hogy benne Magyarország 
közoktatásügyének, irodalmának és irodalomtör
ténetének igazi nagyságát tekintheti szellemi ve
zérének; ilyen vezér alatta tanári kar szeretetből 
választott hivatását még fokozottabb készséggel, 
igazi lelki gyönyörűséggel teljesiti. Erős hitünk, 
hogy főigazgatósága alatt a Petőfi-főgimnázium 
teljes kiépítéséhez fűzött reményeink valóra vál
nak. Fenntartótestületünk és tanári karunk igaz 
öröme, hogy gimnáziumunk történetének lapjain 
a Petőfi név nevével találkozhatik.
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A hála érzésével emlékezünk meg intéze
tünknél május hó 7-én és 8-án tett látogatására. 
Köszönetét mondunk e helyről is a Petőfi Sándor 
iskolája iránt nyilvánított kegyeletes szavaiért s 
azokért a bölcs útmutatásokért, magas érdekeket 
szolgáló tanácsokért is, melyeknek a tanári ér
tekezleten kifejezést adott s egyszersmind azért 
a nagyértékü elismerésért is, mellyel ez évi 
munkánkat megjutalmazta. Bölcs útmutatásait a 
fenntartótestület s a tanári kar a gimnázium ér
dekében teljes készséggel fogja megvalósítani.

Az iskolaév kezdete. A tanév megnyitása 
szept. 15-én történt; a rendes tanítások 16-án 
kezdődtek meg. A tanév megnyitása és a tanév 
megkezdése teljesen az idevonatkozó miniszteri 
utasítás időmegállapitása értelmében történt. A 
beírások szept. 1 —14 napjain tartattak. E beírásra 
engedélyezett időre a gimnáziumnak szüksége 
volt, hogy a háború kitörése miatt félben maradt 
épületjavitások s részleges építkezések ez idő
szakban befejezést nyerhessenek.

A gimnázium épületei katonai célokra nem 
voltak igénybe véve; ily irányú megkeresés a 
katonai hatóság részéről nem érkezett, igy az 
intézet egész éven át saját épületében taníthatott.

A vidékről vasúton bejáró tanulóinkra s a 
hadi menetrendre való tekintettel előadásaink 
'Ág-kor kezdődtek s a tanórák ez időponttól 
kezdve számíttattak.

Négy tanártársunk hadbavonultával a hét 
osztály tanításához heten maradtunk. Ezt az álla
potot is súlyosabbá tette Strompf László tanár
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társunk gyöngélkedése, betegsége, és halála. Meg
üresedett s állami kinevezés alá eső tanszékére 
pályázathirdetés mellőzésével Szabó Lajos mate
matika-fizika szakos, érdemes tanártársunkat ter
jesztettük föl kinevezésre, de mivel a nm. vallás 
és közoktatásügyi minisztérium kimondott elvi 
határozata értelmében az időszerint tanári kineve
zések egyáltalán nem történtek, e kinevezés terve 
egyelőre meg nem valósulhatott. Ä betöltetlen 
munkakör alsó osztályokra eső részét nov. 1-től 
márc. 1-ig Jónás Márton ág. hitv. ev. vallásu, 
matematika-fizika szakos tanárjelölt, intézetünk 
egykori, a szarvasi gimnázium jelesen érett növen
déke buzgó igyekezettel s eredményesen töltötte 
be. Intézetünkből távozásával a megüresedett s ál
lami kinevezés alá eső tanszéket meghirdettük ; a 
pályázatra Brandseh Gyula szakvizsgázott he
lyettes tanár jelentkezett, mivel azonban mint nép
fölkelő katonai szolgálatot teljesít, a nm. vallás 
és közoktatásügyi minisztérium leirata szerint 
fölmenthető és alkalmazható nem volt.

így márc. 1-től kezdve a tanév végéig a hét 
osztály tanításához hatan maradtunk, azért az I. 
osztály óráit délutánra kellett áttennünk. Tanári ka
runknak a tárgyak redukált óramennyisége mellett 
is nagy nehézségekkel kellett megküzdeni, amiről 
heti óraszámaink is adhatnak némi tájékoztatást.

A tanulók száma. Tanulóink száma az év 
folyamán 210-re emelkedett. Mivel eddig intéze
tünkben görögpótló tanfolyam nem volt, kénytele
nek voltunk a beírásnál a más intézetből jövő, 
görögpótlót végzett, megfelelő előmenetelü és ma-
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gaviseletü tanulókat közöttük több jeles tanulót, 
felvételi kérelmükkel visszautasítani.

E tanévben az V. osztályban görögpótló tan
folyamot nyitottunk, a jövő tanévben megnyitjuk 
e tanfolyamot a VI. osztályban is s a következő 
években fokozatosan a VII. és VIII osztályban is. 
Ezzel lehetővé tesszük, hogy más intézetből jövő, 
görögpótló tanfolyamot végzett, megfelelelő elő
menetelő és magaviseletü tanulók gimnáziumunkba 
is fölvehetők lehessenek.

Tanári értekezletek. A tanári kar a gimnázi
umi rendtartás szerint megállapított értekezleteket 
a rendes időben megtartotta s a tanítás és ne
velés kérdéseit megvitatta s a felmerült alkalmi 
eseteket behatóan tárgyalta.

Nyilvános tanítás. A nyilvános tanítás, az u. 
n. mintaelőadás tartását e tanévben bevezettük. 
Dr. Osváth Gedeon a VII. osztályban irodalom- 
történeti előadást tartott.

A háborús esztendő, a nagy munka, mely a 
tanári kar vállaira nehezedett, megakadályozta a 
tanári kar tagjait abban, hogy a megkezdett prog- 
rammot folytassák, ennek megvalósítása a jövő 
feladata lesz.

A tanítás érdekében rendkívül fontos, hogy 
a közös munkát végző tanárkari tagok egymás 
tanító és nevelő eljárását megismerjék s mindazt 
az előnyt, amit egymás módszerében értékesnek 
tartanak, a tanítás és nevelés összhangja, az ered
mény fokozása, a közös eszményi és gyakorlati 
cél érdekében biztosítsák. Éppen azért az ily elő
adás után tartott megbeszélés amilyen tanulságos
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a tanári kar szempontjából, épolyan fontos az 
ifjúság tanulmányi eredményére nézve is.

Vallásos nevelés, ifjúsági istentisztelet, ünnepek.
Ifjúságunk hitéletének erősbitésére, a vallá

sos nevelés eredményének biztosítására, a tanár 
és tanuló között szükséges lelki harmónia ápo
lására behoztuk az ifjúsági istentiszteletek tartását 
intézetünkbe.

Ä helyi viszonyoknál fogva templomunkban 
csak minden második vasárnapon tartatnak ma
gyar istentiszteletek. Ezeket eddig tanulóink a 
téli időszakban egészségi okokra való tekintettel 
nem látogatták.

E múltban követett gyakorlattal szakítanunk 
kellett, mert meggyőződésünk szerint a vezeté
sünkre bízott ifjúság lelki érdeke joggal megkö
vetel minden áldozatot arra nézve, hogy protes
táns ifjúságunk minden vasárnapon közös isten
tiszteleten részesülhessen az égi kegyelem szent 
áldásában.

Chugyik Pál, egyházunk lelkésze és vallás 
tanára, mint tábori lelkész a harcmezőn végezte 
hivatását. Távollétében mi, tanárok, teljesítettük 
azt az örömmel vállalt kötelességet, hogy az 
ifjúsági istentiszteletek rendezői, vezetői legyünk. 
A tanári kar tagjai váltakozva tartottak isten
tiszteletet a gimnázium rajztermében, Az éne
ket harmoniumjátékával Bolla Lajos tanártár
sunk kisérte. Az istentisztelet egyházi énekkel 
kezdődött, imával folytatódott és a Himnusz vagy 
a Szózat eléneklésével végződött. A tanári kar és 
ifjúság együttes éneke, imája, a vallásos és haza
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fias érzés templomává avatta az iskolatermet. 
Egyik ifjúsági istentiszteleten kérésünkre Micsinay 
Ernő gimnáziumi felügyelő Vallás és tudomány 
címen tartott ifjúságunk előtt gondolatokban gaz
dag, értékes előadást.

Majd VII. és VI. o. tanulóink maguk készí
tettek imát Mayer Pál ikladi lelkész, helyettes 
vallástanár irányítása és bírálata mellett. Nagy 
lelki megnyugvással láttuk imádságaikból fogé
kony ifjú lelkűk vallásos és hazafias érzelmeinek 
ihletett megnyilatkozását.

És szárnyalt az ima, zengett az ének, az 
ég Urához a seregek Istenéhez; kegyelemért, hogy 
legyen velünk; erőért, hogy el ne essünk; győ
zelemért, hogy magyar lehessen a magyar!

így vettek cselekvőleg részt ifjaink az isten- 
tiszteletben. Ennek a cselekvő részvételnek a jö
vőben is egyik bizositéka az énekes könyv; de 
nem az, amelyet csak úgy osztanak ki esetleg egyik
másik tanulónak a templomban; hanem az az 
énekes könyv, amely minden tanulónak a sajátja, 
amelyet mindenik magával visz, s amelyet mint 
saját megszentelt könyvét becsül és szeret a buz
gó lelkű diák. Épen azért, hogy ennek a lelki 
szükségnek eleget tegyünk, ebben a tanévben a 
gimnázium részére énekes könyveket vásárol
tunk azzal a gondolattal, hogy azokat mintegy 
átmenetileg az ifjúság használatára bocsássuk s 
évvégén a kiválóbbakat buzgóságukért hitük erő
sítésére ez énekes könyvekkel jutalmazzuk meg.

R jövő évre vonatkozólag pedig minden ev. 
tanulónknak kötelességükké tesszük az énekes

3
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könyvek beszerzését. Ha a tankönyvek megszer
zését szigorúan megköveteljük, mennyivel inkább 
megkövetelhetjük az Énekes könyvet, mint a tu
dást megalapozó és betetőző hit élesztősének 
egyik fontos elemét.

Az egyházi és iskolai ünnepeket rendtartásunk 
szellemében ünnepeltük meg, ez szabályozta ün
nepi szüneteinket is. Az évmegnyitó és évzáró is
tentiszteleten a rendkívüli időkhöz szabott alkalmi 
beszédet Mayer Pál ikladi lelkész, helyettes val
lástanár tartotta. Ez iskolai ünnepségek alkalmával 
igazgató intézett beszédet az ifjúsághoz. A szent 
úrvacsorát megható beszéddel, imával és énekkel 
Chugyik Pál, szabadságon levő tábori lelkész 
szolgáltatta ki a tanári karnak s a protestáns 
ifjúságnak. Ugyanő készítette elő a konfirmációra 
evangélikus vallásu tanulóinkat; a ref. vallásu 
tanulók Székely Ödön hévizgyörki lelkésztől nyer
ték előkészítésüket. R. kath. és izr. vallásu tanu
lóink is eleget tettek vallási kötelességüknek.

Nemzeti ünnepeinken, a Petőfi-önképzőkör 
által rendezett iskolai ünnepségeken az egész if
júság vallásos és hazafias érzése méltó formában 
nyilatkozott meg. Évnyitó és évzáró istentisztele
tünk szintén az egész tanuló ifjúság részvételé
vel folyt le. Ez alkalmakkal kérésünkre Perényi 
Rezső rektor vezette orgonajátékával énekünket. 
Fogadja köszönetünket!

Tanulmányi eredmény. Rz iskola minden mun
kája csak akkor lehet eredményes, ha e munkát 
a szülői ház, az otthon, a szállásadóház munkája 
egészíti ki. Örömmel láttuk e tanévben a tanulók
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szüleinek, hozzátartozóinak tanulóink viselkedése 
és tanulmányi előmenetele iránt tanúsított Írásbeli 
vagy szóbeli érdeklődését. E helyről is kérjük őket, 
hogy a gondjaikra bízott ifjakban gondosan ápol
ják a kötelességteljesités, a felelősségtudat s önfe
gyelmezés érzését és gondolatát; lelki- testi tisz
taságuk megőrzésére otthon is féltő gonddal tö
rekedjenek, igy a most elért megfelelő magaviseleti 
és tanulmányi eredmény reájuk nézve még jobb 
és megnyugtatóbb lehet.

Fegyelmi állapot. A tanulók magaviseleté 
egész év folyamán kielégítő volt, súlyosabb fe
gyelmi eset nem fordult elő. Két tanuló a vasút
állomáson elkövetett rendetlenségek miatt tanár
kari megrovásban részesült, az egyik tanulónál 
azzal a szigorítással, hogy jövő tanévben nem 
számíthat felvételre. Egy tanuló igazolatlan órái 
miatt kimaradottnak tekintetett azzal a szigorítás
sal, hogy a gimnáziumunk többé vissza nem fo
gadja. Szolgáljon e két eset e helyről is intő 
például ifjainknak!

Igyekeztünk a lehetőségek szerint minden 
rendetlenségnek, fegyelembontásnak elejét venni. 
A vidékről bejáró tanulóink között lakóhelyüknek 
megfelelőleg helyi csoportokat alakítottunk s a 
csoport legidősebb tanulójára bíztuk a csoport 
tagjai viselkedésének ellenőrzését utcán, vasúton 
és napközi otthonban. Megköveteltük hogy a vas
úthoz vonulás s a vasútról jövetel katonás 
rendben történjék.

A tanulók utcai viselkedésére megfelelő rend
szabályokat hoztunk s otthoni viselkedésüket

3*
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is ellenőriztük. Ä békés jövőben, mikor a tanári 
kar teljes számban végezheti a nevelés munká
ját, a hozott rendszabályoknak még nagyobb ér
vényt fogunk szerezni.

Egészségügy. Tanulóink egészségi állapota 
egész esztendőben jó volt. Vörhenybetegség egy 
esetben fordult elő.

Dr. Gál Adolf intézeti orvos ismételten meg
vizsgálta tannulóinkat s nekik orvosi tanáccsal 
szolgált, betegségük esetén pedig gondosan gyó
gyította őket. Himlő ellen védő oltással látta el 
tanulóinkat.

Sárkány László gyógyszerész, gimnáziumi 
bizottsági tag, tanulóink gyógyszerszámláinak 
értékösszegét: 19 kor. 78 fillért, a gimnázium
nak jótékony célra adományozta; ez összeget az 
ifjúsági gyámintézet javára fordítottuk. Adomá
nyáért fogadja e helyről is hálás köszönetünket!

Kirándulások. A tanári kar vezetése alatt a 
gimnázium V. VI. és VII. osztálya tanulói a had- 
és népegészségügyi kiállítást, az V. és VI. osztály 
növendékei Micsinay Ernő főgimn. felügyelő ma
gyarázata mellett a néprajzi és gazdasági múze
umot, az alsóbb osztályú tanulókból alakított cso
port tagjai Karádi János tanár vezetésével Buda
pest nevezetességeit tekintették meg.

Épület, szertárak, osztályhelyiségek. Rz alum- 
neumi épület átalakításával három helyiséget nyert 
a gimnázium, egyet a VII. o. részére, egyet- 
egyet a fizikai szertár és a filológiai szertár ré
szére. Most a VIII. osztály megnyitásával kapcso
latban az alumneumi épület folytatása ként új ősz-
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tályterem épül A fizikai szertár céljaira az épület 
emeleti helyiségét alakíttatjuk át s az igy felsza
badult fizikai szertár helyisége fizikai laboratórium 
gyanánt fog szolgálni a VII. és VIII. osztály két 
terme között. Ezzel lehetőség szerint minden in
tézkedés megtörténik, hogy a követelményeknek 
és a tanítás érdekének eleget tegyünk addig is, 
mig új gimnáziumi épületet nyerünk. E tanévben 
a szertárakat, könyvtárakat, teremberendezéseket, 
Petőfi-reliquiákat tűz-kár ellen bebiztosittattuk.

Vizsgálatok, évzárás. A javító és magánvizs
gálatokat aug. 29-én és 31-én tartottuk meg. Az 
egy tárgyból bukottak közül sikerrel tett javitó- 
vizsgálatot 19, a két tárgyból bukottak közül 15 
tanuló; a javitóvizsgálaton az osztály ismétlésére 
utasittatott 4 tanuló.

Az évvégi vizsgálatokat, az új vizsgálati 
rendtartás szerint, május 17—22. napjain tar
tottuk meg.

A tanévet istentisztelettel és évzáró ünnep
séggel május 22-én zártuk be.

A magánvizsgálatok idejéül a következő na
pok állapíttattak meg: május 28—29, június 11 —12, 
junius 23—24.

Tudnivalók a jövő iskolai évre. Igazgató, te
kintettel azokra a feladatokra, melyek a főgimná
zium minden irányú teljes kifejlesztésével, szel
lemi életének vezetésével, ügyeinek intézésével 
reá várakoznak, kérte a gimnáziumi bizottságot, 
hogy a jövő tanévtől kezdve a tandijkezelés 
alól mentse fel s a tandijpénztárnoki teendőkkel 
egyik tanártársát bízza meg.
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A gimnáziumi bizottság igazgató indokait 
méltányolva, a kérelmet teljesítette.

Kérjük tanulóink szüleit vagy ezek megbí
zottait, hogy a jövő tanévtől, szept. 1-től kezdő- 
dőleg a tandijpénzeket a tandijpénztárnoknak fi
zessék s postán a főgimnázium tandijpénztára 
címére küldjék.

A jövő iskolai évre szükséges tudnivalókat 
részletesen értesítőnk utolsó lapjain közöljük.

Érettségi vizsga, jubileum. Küszöbön áll a jövő 
tanévben a VIII. osztály megnyitása s vele kap
csolatban az első érettségi vizsga tartása. A jövő 
esztendőben ünnepli gimnáziumunk százötvenesz
tendős fennállása jubileumát is.

Adjon a Mindenható erőt e gimázium min
den rendű és rangú munkásának az örömmel 
várt nagy feladatok elvégzésére. Adjon hazánk
nak, egyházunknak, gimnáziumunknak dicsőséges, 
békés, boldog jövendőt!



Ä világháború cs a mi iskolánk.

A harctér eseményeinek zaja behatolt a tantermekbe 
is s áthatotta a tanítás egész anyagát. Az egyes tantárgyak 
keretén belül mindig kínálkoztak alkalmas részletek, amelyek 
lehetővé, sőt szinte kötelezővé tették, hogy a világháború 
eseményeiről, annak mozgató elveiről, nemzetünk állásfog
lalásáról s hivatásáról, a német szövetségi hűség nagyszerű 
tényeiről beszéljünk tanítványaink előtt.

Gimnáziumunk a Budapest—hatvani vasút közvetlen 
közelében nyitott szemmel szemlélhette a fővasutvonalon 
jelentkező hadi élet változatos képeit, a fellobogózott ka- 
katonavonatok érkezését, indulását s a rajtok hullámzó élet 
megnyilatkozását. Előadásaink alatt is behallatszott a ter
mekbe a katonavonatok búgó kürtje, a szellő elhozta a 
magyar katonák énekét, az éljeneket és a hochokat. A liosz- 
szú fogolyszállitó és sebesülteket hozó vonatok mint fény 
és árnyék változatai vonultak át határainkon s némaságuk 
mindennél hangosabban beszélt dicsőségről, büszke fájda
lomról, biztos győzelemről. Vasúton bejáró tanulóink úgy
szólván egyenesen a harctérre menő s harctérről jövő ka
tonáink mellől szállottak le s magukkal hozták a háború le
vegőjét. így reánk nézve ez háború valóságos lelki élmény volt.

Gimnáziumunk a háborúval még közvetlenebb kapcso
latba jutott. Tanári karunkból a királyi szózat négy tanártár
sunkat szólította a harc mezejére. Hadiszolgálatra bevonult 
tanártársaink: Chugyik Pál vallástanár, tábori lelkész, Dr.
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Ponyiczky Zoltán r. tanár, Valent István oki. h. tanár, Lux 
Sándor oki. h. tornatanár.

Igyekeztünk hadbavonult tanártársainkkal a lelki össze
köttetést fenntartani s e viszonyt i% a hazafias nevelés cél
jaira értékesíteni.

Midőn ifjúságunk tudomására hoztuk, hogy Dr. Ponyiczky 
Zoltán kartársunk, hazáját a hegyi tüzérségnél szolgálván, 
a Zamosce mellett vívott ütközetben megsebesült, ifjúságunk 
sietett, hogy szeretett tanárát megsebesülése és gyógyulása 
alkalmából tanitványi hódolattal köszöntse, hazafias érzéssel 
üdvözölje s büszkeséggel hajtsa meg magát magyar hazán
kért vérző tanára előtt.

Tanártársunk ez üdvözlő iratból az ifjúság szive do
bogását érezhette ki.

Szívesen láttuk abban a hazafias érzelem megnyilvá
nulásán kívül az érdem elismerésének, az ember megbecsü
lésének megnyilatkozását is. Egy lépést jelentett ez is az 
emberré nevelés és nevelődés nagy célja felé.

Ä tanártársunktól érkezett válasz meghozta ifjúságunk
nak a megemlékezés nyomán fakadt öröm és köszönet ki
fejezését.

Äz évfolyamán megtartott népfölkelő bemutató szem
lén Karádi János és Nagy Imre r. tanárok katonai szolgá
latra alkalmasnak találtattak, de hivatalos kérelem folytán 
nélkülözhetetlenség címén katonai hatóságuktól fölmentést 
nyertek.

Ä hazáért vívott nagy küzdelemben gimnáziumunkat 
nemcsak tanártársaink, de ifjaink is méltóan képviselik. 
Mangult Ferenc VII. o. tanulónk október folyamán vonult 
be hadi szolgálatra s április óta a harcmezőn hozza meg a 
hazának testi-lelki ereje áldozatát. Martin Gyula VI. o. ma
gán tanulónk a lengyel légióba állva, küzd hazánk jövőjéért.

Äz 1895. és 1896. évi születésű VII. osztályú tanulóink 
közül a népfölkelő szemlén katoni szolgálatra besoroztattak 
s május 15-én bevonultak Ballagó József, Bruckner László, 
Fábry Kálmán, Kottász Béla, Lövey István, Oberth Zsigmond, 
Soltész Pál tanítványaink.
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Féltő szeretettel, hazafias büszkeséggel gondolunk reá
juk. Kívánjuk, hogy szolgálatuk legyen magyar hazánk erős
ségére és boldogságára. Isten óvja s vezérelje vissza őket 
épségben hozzánk s kedves szüleikhez!

Gondoskodni fogunk arról, hogy hadbavonult tanártár
sainknak és tanítványainknak a haza védelmében hozott ál
dozatkészsége a biztos tények és adatok alapján méltó 
módon megörökittessék.

Gondolatban együtt voltunk a távoli tereken harcoló 
tanártársainkat magyar katonáinkkal; együtt küzdöttünk, nél
külöztünk, lelkesedtünk velük, osztoztunk szenvedéseikben 
s győzelmi mámorukban.

A világháború eseményeiről, nemzetünknek derék szö
vetségeseivel együtt folytatott dicső küzdelméről, e küzdelem 
jelentőségéről, tanulságairól s nevelő hatásáról Bolla Lajos, 
a történelem tanára, tartott ifjúságunk előtt összefoglaló 
előadást.

De nemcsak gondolatban osztottuk meg küzdő magyar 
katonáinkkal örömünket, fájdalmunkat, intézetünk s ifjaink 
tehetségök szerint igyekeztek kivenni részöket a hadi jóté
konyság gyakorlásából is.

A Hadsegélyző Hivatal utján ifjúságunk a katonák ka
rácsonyi ajándékára 59 koronát, 7600 drb. cigarettát, 20 drb. 
szivart, 10 csomag dohányt küldött.

R  pestmegyei tanfelügyelőség utján egy nagy zsák vá
logatott, jól száradt szederlevelet juttattunk katonáinknak. R  
Vöröskereszt Egylet céljára jótékonysági bélyegek vásárlása 
címén 32.40 koronát, a Hadsegélyző Hivatal céljaira szövet
ségi hűségjelvények vásárlása címén 25.50 koronát fordí
tottunk.

R  gimnázium 1—VI. osztálya a hadi kölcsönre egy 
darab 100 korona értékű kötvényt, a VII. osztály egymaga 
egy darab 100 korona értékű kötvényt jegyzett.

A Petőfi-önképzőkör jegyzése különféle címeken egy- 
begyült alapjaiból : 500 kor.

Az alumneum jegyzése: 2100 korona.
A tanári kar Spitkó Lajos elhunyt főigazgató temetése
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alkalmából koszorumegváltás cimén. Az Újság utján 50 ko
ronát adott a Haderő céljaira.

Évzáró ünnepélyünket május 22-én a magyar hősök 
tiszteletére, a világtalan katonák javára rendeztük. Ez alka
lomra Petőfinek „Tiszteljétek a közkatonákat!“ cimű költe
ményét választottuk jeligéül. Az e jelige szellemében lefolyt 
előadás ünneplő közönségének s a gimnázium lelkesült ifjú
ságának áldozatkészsége a szent célra 348.91 koronát hozott, 
mely összeget Az Est révén illetékes helyére juttattuk.

Ez összegbe a távolból küldték el adományukat: 
forgolányi Kovách József cs. és kir. százados 10 kor. Özv. 
Farkas Sándorné urnö 10 kor. Jamriska Lajos ur 10 kor. Tóth 
Ödön ur 5 kor. Dr. Rendes Dezső ur 4 kor. Névtelen—Karádi 
János tanár utján 20 kor.

Fogadják adományukért e helyről is hálás köszönetünket!
Az évzáró ünnepély műsorát, melynek mindenik száma 

a magyar hősök iránti hódolatot óhajtotta kifejezni, itt 
közöljük.

M egnyitó beszéd, tartja Micsinay Ernő főgimn. 
felügyelő.

1. Wacht am Rhein, énekli a főgimnázium énekkara.
2. Petőfi Sándor: T iszteljétek a közkatonákat!

Szavalja Kovács Sándor VII. o. t.
3. Az aszódi diákok hódolata a magyar hősök  

előtt. Irta és felolvassa Csörgi János VII. o. t.
4. Petőfi szellem éhez. Németh István költeménye, 

előadja Micsinay Elek V. o. t.
5. Cinka Panna nótája 1735-ből. Hegedűn játsza 

Spiczer Imre VII. o. t. zongorán: Szvoboda Sándor VII. o. t.
6. Lengyel himnusz, énekli a főgimnázium énekkara.
7. Kárpáti őrség, ismeretlen szerzőtől, szavalja 

Zachár Béla VII. o. t.
8. Liszt II. rapszódiáját zongorán játsza Szvoboda 

Sándor VII. o. t.



43

9. Ének a Gránicon, irta Gyóni Gcza, elmondja 
Soltész Lajos VI. o. t.

10. Világtalan katonáknak, Szép Ernő költeménye, 
előadja Szabó Sándor IV. o. t. A kisérő zene Kacsóh 
Pongrácz és Kuliffay Izabella egy-egy dala. Hegedűn játsza 
Spiczer Imre VII. o. és Haberl Pál V. o. t., harinoniumon 
Szvoboda Sándor VII. o. t.

11. Évzáró beszéd, tartja Dr. Osváth Gedeon főgimn. 
igazgató.

12. Szózat, énekli a főgimnázium énekkara.

Micsinay Ernő főgimn. felügyelő lelkes tetszéssel fo
gadott beszédében méltatta a nap jelentőségét. Elismeréssel 
szólt arról a munkáról, melyet e rendkívüli esztendőben ta
nári kar és ifjúság a hivatalos értékelés szerint is a nagy 
időkhöz méltó szép eredménnyel végzett.

Midőn tanári karunk felügyelőjének a gimnázium ez 
évi munkáját illető elismeréséért köszönetét mond, egyszer
smind örömét fejezi ki, hogy az Isten segítségével elért si
kerekben felügyelőjével osztozhatik. Kötelességszerüleg mu
tatunk itt rá arra az áldozatkészségre, mellyel felügyelőnk 
a természetrajzi tárgyakat ez iskolai évben heti 6 órában 
igaz szaktudással és odaadással tanította.

Ez önzetlen munka érdemét egyházkerületünk közgyű
lési jegyzőkönyvében, tankerületi királyi főigazgatónk a mi
nisztériumhoz küldött hivatalos jelentésében örökítette meg.

Az évzáró ünnepség nagy és előkelő közönségének 
a szives megjelenéséért és áldozatkészségért igazgató mon
dott köszönetét. Egyszersmind meghatott köszönetét fejezte 
ki azoknak a világtalan katonáknak nevében is., akiket szi
vünk szeretetével szeretünk, mert drága magyar hazánk vé
delmében tették magukat megkülönböztetett tiszteletünk 
részeseivé. Elég annyit tudnuk róluk, hogy magyar testvére
ink ők. Minden adománnyal, melyet nekik juttatunk, nemcsak 
felmagasztosult bánatunkban osztozunk, de egy hazafias 
tett, egy jócselekedet részeseivé leszünk. A mai időnek
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egyik nagy tanulsága az, hogy mindenki a maga helyén 
teljesítse kötelességét, mert az igazi kötelességteljesités az 
igazi hazaszeretet. Majd a tanulóknak az élet útjára adott 
jótanácsai után Isten áldását kívánva koronás királyunkra, 
magyar hazánkra és egyházunkra, dicsőséggel küzdő ma
gyar hőseinkre és hadseregeinkre, a dicsőséges győzelem 
és béke reményében a tanévet Isten nevében bezártnak je
lentette ki.

A z  ünnepélyen a pénztári teendőket s az elszámolást 
Karádi János, Dr. Gréb Gyula és Nagy Imre tanárok végez
ték. A z  énekszámokat Bolla Lajos tanártársunk vezetése 
alatt adták elő tanulóink. Ä rendezési teendőket Karádi 
János kartársunk látta el. A  programm tervét és előkészítését 
igazgató végezte.

Örömmel láttuk ez alkalommal annak a rokonszenvnek 
megnyilatkozását, mellyel társadalmunk vezető egyéniségi, 
a nagy közönség tagjai ifjaink előadását kisérték. Szereplő 
tanulóinkat az elismerés és méltánylás jeleivel halmozták el. 
Könny jelent meg a szemekben s az érzelem heve, a lel
kesedés ereje a hazaszeretet szén érzelmében dobban
totta össze a sziveket.

A  jövőben igyekezni fogunk, hogy azt a viszonyt, mely 
Aszód társadalma és a Petőfi-főgimnázium között fennállt, 
még szorosabbá tegyük; törekedni fogunk, hogy ennek a 
viszonynak nevelő hatását tanítványaink javára értékesít
hessük.

Itt közöljük az ünepély egyik programszámát, Csörgi 
János VII. o. t. tanítványunknak az ifjúság nevében nyilvá
nított hódolatát a magyar hősök előtt. írója a tizennyolc éve
sek közé tartozik, akik már rajongó lelkesedéssel készülnek 
szent hivatásukra, hogy a hazának meghozzák szivük áldo
zatát, bizonyságául annak, hogy szavuk és tettük egy. Ä 
dolgozat írója, kit évközben nehány társával együtt alig le
hetett az önkéntes bevonulástól évvégéig visszatartani, 
már a hadsereg önkéntese.

* *
*



45

Äz aszódi diákok hódolata a magyar hősök előtt.

Egy csodás iskolai év napjai szálltak el immár fölöt
tünk, s mi újra összegyűltünk az ismerős helyen, hogy tanára
inknak megköszönjük azt a sok jótéteményt, mikkel bennünket 
ez évben is elhalmoztak. Összejöttünk, hogy a küzdő, vérző 
magyar hősök előtt kitárjuk szivünket, mely az irántuk lo
bogó szeretettel van megtelve. Összejöttünk, hogy lelkünk 
őszinte hódolatát bátorító balzsamként elküldjük a csüggedő 
harcosoknak. Most, amikor minden magyar ifjút a honsze
relem lelkesít, meg akarjuk mutatni, hogy az aszódi diákok 
is méltók a többi magyar ifjakhoz.

Hittel valljuk, hogy mi itt egy erős része vagyunk an
nak a hatalmas karú magyar ifjúságnak mely tud békében 
élni, csendben hasznosan tanulni, tud tiszteletteljes hódolattal 
meghajolni a nemes magyar hősök előtt! S tud, ha kell, 
elszánt lelkesedéssel harcolni az édes magyar hazáért. A 
harctereken a rémes Halál osztja a szörnyű végzetet; dúl 
az enyészet, romlás, a kínszenvedés; a földből előtörekvő 
virágok bimbókban hervadnak el ott. Erdőn, hegyen, völ
gyön keresztül fáradt emberek kergetik egymást harcos 
szenvedéllyel, nyugalmuk tán egy percnyi sincs. És ott van
nak, ott harcolnak a mi szeretetteink is, akiket közel tiz 
hónapja hálás hódolattal csodálunk. Sokszor nem jut más 
szegényeknek, csak egy búcsúintés, csak egy pillantás és már 
rohan velük a vasparípa a véres színpad felé.

Nem jut nekik más, esek szeretet és bátorítás, de ez 
elég, ebből megtudják, megértik, hogy a lelkünk velük száll, 
őket öleli, az ő arcukról törli le az égő könnyeket. Nem 
jut részünkről nekik más, csak őszinte hódolat. Csak 
ennyit adhatunk, de ezt szívből adjuk minden hős magyar 
vitéznek, ki értünk rettenhetetlen bátorsággal áldozza föl 
utolsó csepp vérét is.

Galgaparti kis városkánk csendes magányában gyakran 
elgondolkozunk a világot rengető nagy események fölött. Ha 
gondolataink a múltra szállnak vissza, édes melegség fut át
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rajtunk és büszkén emeljük magasra fejünket, mert lelkesít, 
buzdit, bátorit bennünket lánglelkű elődünknek, Petőfi Sándor
nak a szelleme. Petőfié, ki ugyanezen kis városnak árnyé
kában szőtte jövendő terveit és tanulta meg tisztelni a leg
egyszerűbb embert is, ki a hazáért küzd. Az ő ragyogó 
szellemétől áthatva, az aszódi diákok szemében szent tűz 
csillog, szent tűz, mely parancsolja: míg a haza nem hiv 
titeket, tanuljatok szorgalmasan, nézzétek nyugodtan hadba- 
vonuló társaitokat, ismerőseiteket, magyar testvéreteiteket, 
bízzatok bennük, mert ők vérük árán védik szép hazánkat. 
Nézzétek őket és tanuljátok meg, hogy hódolattal, csodá
lattal, igaz szeretettel tartoztok nekik.

Mi megértjük és teljesítjük a szent parancsot! Mikor 
év elején megkezdtük a tanulást, már tombolt a harc viharja. 
Beültünk a padokba és az ágyúdörej, a fegyverropogás 
közt nyugodt lélekkel, erős szívvel végeztük napi munkán
kat, bár az sokkal nagyobb volt, mint más években. A he
lyes útról semmi sem téritett le bennünket; a harcizaj, a 
dicsőségvágy, mi minden magyar ifjú s diák szivében él, 
néha talán a mi szivünk lángját is túlhevitette kissé, de 
annyira sohasem, hogy a helyes ösvényt cserben hagytuk 
volna. Olvastunk, hallottunk naponként hirt küzdő magyar
jaink hősi tetteiről és olyankor mindig föllobbant a láng 
szivünkben, de fékeztük a lángot s melegét elküldtük azok
nak, kiknek dicső tette fellobbantotta azt. Elküldtük nektek, 
magyar hősök, hogy hidegtől didergő testek fölmelegedjen 
tőle, hogy ’csüggedő, reszkető kezetek megizmosodjon, új 
erőt nyerjen.

Múltak a hónapok és a haza közülünk is elszólitotta 
immár kilenc iskolatársunkat. Jó barátaink, lanulótársaink, 
magyar testvéreink ők. Mindnyájukat bátor lélekkel enged
tük el, mert hisszük és reméljük, hogy — miként a többi 
iskolapadból hőssé nőtt ifjak — ők és díszei lesznek a 
magyarságnak, dicsősége az aszódi gimnáziumnak. Örül majd 
lelkünk, ha róluk halljuk, hogy bátran harcoltak a hazáért.

Kedves tanuló társaink! Minket még nem hivott el a 
haza, tehát mielőtt eltávozunk innen, véssük kitörölhetetle-
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nül szivünkbe, hoyy a honszeretet ápolása, a magyar hősök 
iránt való őszinte hodolat szent kötelességünk.

Kötelességünkről ne feledkezzünk meg soha! Ha a 
csatamezőkre kerülünk, küzdjünk mi is bátran, hősiesen, 
igazi magyar ifjakhoz méltóan; hozzunk újabb babért az 
aszódi Petőfi-főgimnáziumra, legyünk méltók a magyar hősök
höz. R  nagy küzdelemben lelkesítsen bennünket az a tudat, 
hogy nincs szebb a világon, mint önzetlenül szeretni 
e hazát és hősi halált halni érte, ha a magyarok Istene úgy 
kívánja. “

* *
*

Álljon itt ez emlék minden időkre s hirdesse minde
neknek, hogy az aszódi P'etőfi-főgimnázium és ifjúsága 
megtette kötelességét.
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N a g y  Im re
r. tanár. oki. gyorsírást.

Magyar 11. IV. VI. 
l atin 11. VI. 
Görögpótló irod. V. 
Földrajz 11.
Term. rajz. 11. 
Mértan 11.
Torna II. V-Vll.

a) 28
b) 29
c) 29

A 11. o. főnöke.
A tanári értekezletek jegyzője, a 
l’etöfi-kör tanári elnöke, az ifjú
sági könyvtár őre, a Napközi 
Otthon felügyelő tanára a torna

szertár őre.

Dr. O sv á th  G ed eo n
r. tanár, igazgató.

Magyar V. Vll. 
Latin 1. IV. V. 
Görögpótló ir. V.

a) 23
b) 18
c) 19

Az 1. és V. o. főnöke.

Dr. P o n y ic z k y  Z o ltán
r. tanár.

Hadi szolgálatot teljesített.

S tr o m p f L á s z ló
r. tanár,

Számtan 1. 111. V, 
Mértan 1. 11. 111. IV.

a) 17
1914. nov. 18-án elhunyt.

S z a b ó  L ajos
r. tanár.

Számtan II. 111. Alg. 
IV. Math. V. VI. VII. 
Fiz. föld. 111. Rajz. 
geom. IV. Fizika VII.

a) 23
b) 23
c) 28

A VI. o. főnöke. A fizikai szer
tár őre.

V a len t I s tv á n
löki. h. tanár.

Hadi szolgálatott teljesített.

a) a tanév elejétől nov. 1-ig, b) nov. 1 -töl márc. 1-ig, b) márc. 1-től a tanévvégéig.

4
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Micsinay Ernő főgimn. felügyelő, okleveles gyógysze
rész, önkéntes áldozatkészségből, a II., V. és VI. osztályban 
a természetrajz tanítását látta el heti 6 órában.

Az 1914. november 1-től. március 1-ig terjedő idő
ben az alsó osztályokban a számtant és mértani Jónás 
Márton óradíjas tanárjelölt tanította.

Az egyházi ének és műének tanára: Bolla Lajos r. tanár.
A r. kath. tanulókat a vallástanból Kisznér Kálmán r. 

kath. segédlelkész, az izraelita tanulókat Schreiber József 
izr. lelkész tanította.

A főgimnázium orvosa: Dr. Gál Adolf járásorvos.



Az elvégzett tanitási anyag kimutatása 
osztályonként és tárgyanként.

I. OSZTÁLY.

O sztá ly fő n ö k : Dr. Osváth Gedeon.

Ualldstan, heti 2 óra. Bibliai történetek.
Kézi könyv: Bereczky Bibliaismertetés.
Tanította: M ayer P á l.

magyar njjelv, heti 4 óra. Magyar népmesék és mon
dák. Magyar történeti olvasmányok a tatárjárásig terjedő 
korszakból. Költemények Arany, Petőfi és Gyulai műveiből. 
Az olvasmányok alapján az egyszerű mondat fajai és részei, 
beszédrészek a hangok és írásuk, a helyesírás és a fogal
mazás gyakorlása. Kézi könyvek: Gulyás—Mitrovics: Ma
gyar olvasókönyv I. r. és Balassa: Kis magyar nyelvtan I. r.

Tanította: K a rá d i Ján os.

Latin nvjelv, heti 6 óra. A latin olvasás és irás gya
korlása. Szemelvények fordítása latinról magyarra és viszont. 
Könyv nélkül: De formica et columba, De cervo fabula. Az 
olvasmányok alapján a névragozás, melléknevek fokozása, 
névmások, határozószó képzése, számnevek, (és) sum rago
zása. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat magyarból latinra. Kézi 
könyvek: Pirchala: Latin olvasó és gyakorlókönyv. Latin 
nyelvtan.

Tanította: D r. O svá th  G edeon.

4*
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Földrajz, heti 3 óra. Földrajzi alapismeretek. A térkép 
rajzolása és olvasása. Tájékozás a földgömbön. Magyaror
szág leírása természetes tájai szerint különös tekintettel a 
természeti, gazdasági és műveltségi viszonyokra. Dalmácia, 
továbbá Bosznia és Hercegovina rövid ismertetése. A Ma
gyar Birodalom összefoglaló áttekintése. Térképrajzolás. 
Kézi könyv: dr. Lakos Béla és Németh József: Földrajz I. 
kötet. Kogutovicz: Atlasz.

Tanította: K a rá d i János.

Természetrajz, heti 2 óra. Őszi gyümölcsök, termések 
leírása és azoknak csoportosítása. Házi emlős állataink. 
Testünkről és egészségünkről. Az emberi csontváz ismer
tetése. Az ember lakása közelében, a mezőn és az erdőn 
élő emlős állatok. Csoportosításuk rokonság szerint. A fe
nyőfélék legközönségesebb képviselői. A tavasszal virító 
növények részeinek leírása különös tekintettel a virágra. 
Növény gyűjtés. Kézi könyv: dr. Szilády Zoltán: Kis Termé
szetrajz I. kötet.

Tanította: D r. G réb G yula.

rnennvjiségtan, heti 4 óra. A tizes számrendszer, római 
számok. A négy számolási művelet egész számokkal és tize
des törtekkel. Többnemű mennyiségekkel való műveletek. 
Mértékek és pénzegységek megismertetése. A számok oszt
hatósága, a legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös 
többes keresése. A tört elmélete. Közönséges törtekkel való 
számolás. Időszámítás. Havonkint egy isk. dolgozat. Kézi 
könyv: dr. Lévai Ede: Közönséges számtan.

Tanította: B olla  Lajos.

Rajzoló geometria, heti 2 óra. Bevezetés a rajzeszközök 
használatába. A pont, a vonal, a szög és az ív. A távolsá
gokkal és a szögekkel való alapműveletek. A háromszög, a 
négyszög, a sokszög és a kör tulajdonságai. A hasonlóság, 
az egyenlőség, az összeillőség és a szimmetria. Kerület- és 
területszámítás. Szerkesztések és síkdiszítményi rajzok. Kézi 
könyv: Zalányi J .: Razjoló geometria I. r.

Tanította: D r. G réb G yula .
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Testgyakorlat, heti 1 óra. Rendgyakorlatok. Svéd sza
badgyakorlatok. Menetgyakorlatok. Ugrás, futás. Kötélhúzás. 
Szertornázás. Játék.

Tanította: K arád i Ján os.

Ének, heti 2 óra. A helyes éneklés szabályai. A vonalak, 
vonalközök és mellékvonalak ismertetése kapcsán az egész, 
fél, negyed, nyolcad és tizenhatod hangjegyek a violinkulcs- 
ban, a szünjelek. A két-, három- és négynegyedes, három- 
és hatnyolcados ütenyek. Az ismétlő jel, a kötőiv, a pont 
stb. ismertetése. Másod-, harmad-, negyed- és ötödhangok 
éneklése. A c kemény hangsor. Ezen elméleti rész tanulása 
minden tanulóra kötelező. Az énekkar vegyeskarra Írott 
énekeket tanutt.

Tanította: B olla  Lalos.

II. OSZTÁLY.

O sztá lyfőn ök]: Nagy Imre.

Uallástan, heti 2 óra. Bibliai történetek. Kézi könyv: 
Bereczky : Bibliaismertctés.

Tanította: M ayer Pál.

magyar nyelv, heti 4 óra. A múlt évi tananyag össze
foglalása után a szóképzés és szóösszetétel. Beszédrészek. 
Szórend és hangsúly. Alárendelő és mellérendelő összetett 
mondatok. Helyesírás gyakorlása, szabályai. Olvasmányok: 
I. Mesék és elbeszélések. II. Törtémelmi olvasmányok. III. 
A magyar föld. Az olvasottak nyelvi és tartalmi megbeszélése. 
Könyv nélkül a következő költemények : Az obsitos. Both 
bajnok özvegye, Szibinyáni Jank, Mátyás anyja. Kétheten
ként iskolai írásbeli dolgozat. Kézi könyv: Balogh Péter 
Magyar nyelvtan II. r. és Gulyás—Mitrovics: Magyar olva
sókönyv II. r.

Tanította: N a g y  Imre.
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Latin njjelv, heti 5 óra. Az első osztály nyelvtani 
anyagának átismétlése és kibővítése után az olvasmányok 
alapján a szenvedő igeragozás, deponens igék, körülirt ige
ragozás, rendhagyó és hiányos igék. Az igék csoportosítása. 
Fordították az I. r. 42—44., a II. r. 1—5., 10—14. számú 
olvasmányokat egészen, továbbá a 17—19. és 21. számú 
olvasmányokat szemelvényesen. A megfelelő magyar részből 
szemelvények fordítása latinra. Könyv nélkül: De morte 
Romuli: Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. Kézi könyv: 
Pirchala: Latin nyelvtan, Olvasó és gyakorlókönyv.

Tanította: N a g y  Imre.

Földrajz, heti 3 óra. Európa országainak részletes le
írása. Ázsia és Afrika ismertetése, természeti viszonyai és 
politikai felosztása alapján. Térképrajzolás. Kézi könyv: 
Dr. Lakos Béla és Németh József: Földrajz II. k. és Ko- 
gutovicz: Atlasz.

Tanította: Afagy Imre.

Természetrajz, heti 2 óra. Őszi növények leírása. Külső 
alaktanból: a gyökér, szár, levél, virág ismertetése. A tanult 
termések csoportosítása. Gerincesek állatköre: az emlősök, 
madarak, csúszó-mászók, kétéletüek, halak osztályai. Az 
ízeltlábúak állatköréből: a rovarok, pókok, rákok osztálya. 
Puhatestűek. Férgek. Az állatok életjelenségei. Növény és 
rovargyűjtés. Kézi könyv: dr. Szilády Zoltán: Kis természet
rajz II. kötet.

Tanította: M icsin ay Ernő.

ITIennjjiségtan, heti 4 óra. Számolási előnyök és rövi
dítések, számtani műveletek korlátolt pontossággal rövidített 
szorzás és osztás. Arányok és aránypárok ; egyszerű hármas
szabály, százalékszámítás és alkalmazásai. Kézi könyv: dr. 
Lévay Ede: Közönséges Számtan.

Tanította: S za b ó  L ajos.

Rajzoló geometria, heti 2 óra. A kocka, négyzetes oszlop, 
a téglalapú test, hasáb, henger, gúla, kúp rajzolása axono-
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mctria alapján, felszíne és térfogata, elkészítése kemény
papírból. Szerkesztések és síkdíszitményi rajzok. Kézi könyv: 
Zalányi: Rajzoló geometria II. r.

Tanította: N a g y  Imre.

Testgyakorlat,
Ének,

)
) mint az I. osztályban.

III. OSZTÁLY.

O sztá ly fő n ö k : Karádi János.

Ualldstan, heti 2 óra. A keresztyén egyház története; a 
reformatio Németországban és Európa többi országaiban s 
a Protestantismus hazánkban. Kézi könyv: Bereczky: A 
kér. egyház története.

Tanította: M ayer Pál.

magyar nyelv, heti 4 óra. Rendszeres magyar nyelv
tan. Olvasmányok: I. Elbeszélések és leírások a magyar 
földről. II. A magyar történelemből a mohácsi vész utáni 
korból, a görögből a perzsa háborúk. III. Költemények a 
vallásos és hazafias lira köréből, könyv nélkül is. Kéthe
tenként iskolai írásbeli dolgozat. Kézi könyv: Balogh Péter. 
Rendszeres magyar nyelvtan és Gulyás—Mitrovics: Magyar 
olvasóköuyv III. r.

Tanította: K arád i János.

hatin nyelv, heti 5 óra. Cornelius Neposból Miltiades 
és Aristides. Phaedrus meséiből szemelvények könyv nélkül 
is. Lehetőleg a latin szöveg alapján az egyszerű mondat 
tana. A latin szöveggel kapcsolatban fordítás magyarról 
latinra. Beszédgyakorlatok. Kéthetenkint egy iskolai dolgozat. 
Kézi könyv: Pirchala: Latin nyelvtan, Latin olvasókönyv 
I. és II. k.

Tanította: K arád i János.
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Rémet nyelv, heti 4  óra. A betűk ismertetése és az 
irás gyakorlása. Olvasási szabályok. A névelők. A főnév 
ragozása. Az előljárok. A névmások. A számnevek. Az ige 
főalakjai. Az igeragozások ismertető jelei. A segédigék. A 
szórend szabályai. Az igekötők. A nyelvtan a direkt mód
szer szerint gyakoroltatott a következő beszédgyakorlatokon 
és olvasmányokon. Der Lehrsaal und die Schulgeräte. Die 
Schule. Der Unterricht und die Schüller. Das Haus. Der 
Garten. Das Dorf. Die Woche, der Monat, das Jahr, Der 
Abend. Der alte Grossvatter und der Enkel. Könyv nélkül 
a következő költemények: Der Garten. Rätsel. Der alte 
Grossvater und der Enkel. A megfelelő magyar olvasmá
nyok németre fordítása. Kéthetenkint írásbeli dolgozat. Kézi 
könyv: Schuster: Német nyelvtan I. k.

Tanította: D r. G réb G yula.

Történelem, heti 3 óra. Magyarország a magyarok be
költözése előtt. A pogányság kora. A keresztyénség elter
jesztése és a királyság megalapítása. Magyarország alkot
mányának kifejlődése. A királyság újjászervezése hűbéri 
alapon. A Hunyadiak kora. A hanyatlás évei. Kézi könyv: 
Szigethy Lajos: Magyarok története I. r.

Tanította: B olla  L ajos.

Földrajz, heti 2 óra. Amerika és Ausztrália természeti 
és politikai viszonyai a nevezetesebb országok és európai 
gyarmatok kiemelésével. Fizikai alapismeretek a mechanikai 
és hőtan köréből. Mágneses és elektromos tünemények. A 
Föld alakja és nagysága; az égbolt, a Naprendszer. Észak- 
amerika térképvázlatának elkészítése. Kézi könyv: Varga 
Ottó: Földrajz II. r. Balogh Mór: Fizikai földrajz, Kugotovicz 
Manó: Középiskolai földrajzi atlasz III.

Tanította: S za b ó  Lajos.

m ennyiségtan, heti 3 óra. Az összetett hármasszabály 
megoldása következtetések alapján, aránypárokkal. Lánc
szabály. Egyszerű kamatszámítás. Értékpapirszámítás. Váltók
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diskontálása. Kamatos kamatszámítás. Középhatáridőszámítás. 
Egyszerű és összetett arányos osztás. Vegyitésszabály. Arany- 
és ezüstszámítás. Havonkint egy isk. dolgozat. Kézi könyv: 
dr. Lévai Ede: Közönséges számtan.

Tanította: S za b ó  Lajos.

Rajzoló geometria, heti 2 óra. A háromszögek, négy
szögek és sokszögek tulajdonságai és szerkesztése. Szi- 
metria, összeillőség, hasonlóság. Sikdiszílmények szabadkézi 
rajzolása. Kézi könyv: Zalányi János: Rajzoló geometria III. r.

Tanította: K a rá d i Ján os.

Testgvjakorlat, heti 1 óra. Az őszi és tavaszi hónapok
ban a szabadban katonai menet és rendgyakorlatok, verseny 
és kitartó futás, labda és más társasjátékok. Szertornázás 
nyújtón, korláton és lovon. Korcsolyázás.

Tanította: K a rá d i Ján os.

Ének, mint az I. osztályban.
Tanította: B olla  L ajos.

IV. OSZTÁLY.

O sz tá ly fő n ö k . Bolla Lajos.

Uallástan, heti 2 óra. Hit- és erkölcstan. Szentirási 
részletek olvasása és magyarázata. Kézi könyv; Bereczky: 
Hit és erkölcstan.

Tanította: M ayer P ál.

ÍTlagvjar n\jelv, heti 4 óra. A stilus és stilisztika fogalma. 
Az írásmű és alkotórészei. A stilus grammatikai és esztétikai 
sajátságai. Verstani alapelemek. Toldiból egyes részletek 
könyv nélkül. Kötelező olvasmányok tartalma. Fogalmazási
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gyakorlatok. Kéthetenként írásbeli dolgozat. Kézi könyv: 
Ady—Endrei: Magyar stilisztika és Arany—Lehr: Toldija.

Tanította: N a g y  Imre.

Latin njjelv, heti 6 óra. A nyelvtani rész a tanterv 
alapján. Az olvasmányokból Julius Caesar De bello Gallico 
c. művének fordítása. P. Ovidius Nasóból: A világ négy kor
szaka. Daedalus és Jcarus. Latin szöveg könyv nélkül is. 
Fordítás magyarról latinra. Kéthetenként írásbeli dolgozat. 
Kézi könyv: Pirchala: Latin nyelvtan. Latin olvasókönyv: 
I. és II,

Tanította: Dr. O sváth  G edeon.

Rémet nvjelv, heti 3 óra. Az alaktan ismétlése és kiegé
szítése. A főnévragozás. A melléknév ragozása és fokozása. 
A névmások. Az igeragozás. A szórend. A nyelvtan a direkt 
módszer szerint gyakoroltatott a következő beszédgyakor
latokon és olvasmányokon: Der Körper des Menschen. 
Unsere Sinne. Die Familie. Abendlied. Gesundheit ist ein 
grosser Schatz. Wind und Sonne. Der Frühling. Sprichwör
ter. Az emberi test. A család. A szél és a nap. A tavasz 
c. olvasmány németre fordítása. Kéthetenként írásbeli dol
gozat, fordítás magyarról németre. Kézi könyv: Schuster, 
Német nyelvtan I. k.

Tanította: D r. G réb G yu la .

Történelem, heti 3 óra. Magyarország története a mo
hácsi vésztől napjainkig. Az egyes korszakok művelődési 
viszonyai. Magyarország politikai földrajza. Hazánk viszonya 
Horvát-Szlavonországhoz és Ausztriához. Kézi könyv: 
Szigethy Lajos: Magyarok története II. r.

Tanította: B olla  L a jos.

Természetrajz, heti 3 óra. Őszi növények leírása. A nö
vények szervei: a gyökér, szár, levél, virág és termés le
írása, meghatározása és ezeknek biológiája. Chemiai alap
ismeretek kísérleti úton. Egyszerű és összetett test, keverék,
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vegyidet. A sav, bázis és só fogalma. Cserebomlás. Szerves- 
vegyületek. A növény belső szerkezete s vizsgálatok mikrosz 
koptommal. A növény életjelenségei. Növényrendszertan Engler 
természetes rendszere alapján. Nővénygyűjtés és határozás. 
Kirándulások. Kézi könyv: dr. Szilády Zoltán: Növénytan 
a gimn. IV. o. számára.

Tanította: B olla  L a jos.

mennyiségtan, heti 3 óra. Összevonás, összeadás és 
kivonás algebrai egész mennyiséggel. A sokszorozás. Több
tájnak négyzete és köbei. Osztás egy és többtagú algebrai 
kifejezéssel. — Alapműveletek törtszámokkal: Elsőfokú egy 
ismeretlennel biró egyenletek és idevágó tárgyi feladatok, 
Kézi könyv: König.—Beke: Algebra I. r.

Tanította: S za b ó  L a jos.

Rajzoló geometria, heti 2 óra. A kör. A körök relativ 
helyzete, érintők és körök szerkesztése. A kúpmetszetek: 
az elipszis, a hiperbola és a parabola. Szerkesztések és 
síkdíszítményi rajzok. Kézi könyv: Zalányi János: Rajzoló 
geometria III. r.

Tanította: S za b ó  L a jos.

Testgyakorlás, mint a III. osztályban.
Tanította: K arib ii / d a o s .

Ének, mint az I. osztályban.

V. OSZTÁLY.

O sztá ly fő n ö k -. Dr. Osváth Gedeon.

Uallástan, heti 2 óra. Bíbliaismertetés. A szent köny
vek irói fordításai; felosztások. Részletes tárgyalás a bibliai 
szemelvények olvasása alapján. Kézi könyv: Batizfalvi— 
Bereczky: Bibliaismertetés.

Tanította: M ayer P ál.
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magyar nyelv, heti 3 óra. Általános szerkezettan. A 
prózai műfajok elmélete. A tárgyalt műfajokkal kapcsolatos 
olvasmányok. Kötelező házi és iskolai olvasmányok. Szónoki 
beszédekből szemelvények könyv nélkül. Havonkint egy 
írásbeli dolgozat. Kézi könyv: Négyesy László Retorikája.

Tanította: D r. O sváth  G edeon.

Latin nyelv, heti 6 óra. Az alak- és mondattan rend
szeres ismétlése. Cicero De imeprio Gn. Pompei és pro 
Archia poéta c. beszédének olvasása. Ovidiusból: Philemon 
és Baucis. Róma alapítása, Remus halála. Egyes részek könyv 
nélkül. A latin szöveggel kapcsolatos magyar szemelvények 
latinra fordítása. A vallási állami és magán régiségek megfelelő 
részletei. Kéthetenként írásbeli dolgozat, fordítás magyarból 
latinra, félévenként egy-egy latinból magyarra. Kézi könyv: 
Cserép: Szemelvények Ovidius műveiből, Kont-Schmidt: 
Cicero De imperio Gn. Pompei, Geréb: Cicero pro Archia 
poéta, Köpesdi-Cserép: Stílusgyakorlatok Ciceróhoz és Ovi
dius Fastijához, Cserép: Római régiségek.

Tanította: D r. O sváth  G edeon.

Rémet nyelv, heti 3 óra. Az alaktan rendszeres tárgya
lása. A szórend tüzetes gyakorlása A következő olvasmá
nyok fordítása: Erfahrung macht klug. Der Wolf und die 
Ziege. Einkehr. Das gute Beispil. Der Esel und die Nachti
gallen. Valamennyi olvasmány könyv nélkül. Beszédgyakor
latok az olvasmányok alapján. A megfelelő magyar gya
korlatok németre fordítása. Kéthetenként írásbeli dolgozat. 
Kézi könyv: Dr. Szemák István Német nyelv-, olvasó- és 
gyakorló könyv.

Tanította: D r  G rcb G yn la .

Görög nyelv, heti 4 óra. Az írás és hangsúlyos olvasás 
gyakorlása. Hangtan. Névragozás, fokozás, határozók, név
mások, számnevek. Az ómega végű igék ragozása. Törté
nelmi mythikus elbeszélések, aesopusi mesék fordítása. 
Megfelelő magyar szövegből szemelvényes fordítás görögre.
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Gnomák könyv nélkül. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. Kézi 
könyv: Dóczi: Görög nyelvtan, Dóczi: Görög olvasó és 
gyakorlókönyv.

Tanította: Holla Lajos.

Görögpótló irodalom, heti 2 óra. Homeros lliasa és 
Odysseája, Herodotosból egyes szemelvények. Arany „Buda 
halála“, szemelvények Tinódi és Gyöngyösi müveiből. Kézi 
könyvek: Kempf: Homeros lliasa s Odysseája. Geréb : Sze
melvények Herodotosból. Badics: Magyar irodalmi olvasó
könyv, I. k.

Tanította: N a g y  Imre.

Görögpótló rajz, heti 2 óra. Kézügyességi és látást 
fejlesztő gyakorlatok. Egyenes vonal, négyzet- és körlap 
rajzolása különböző magasságban és helyzetben. Nagymé
retű geometriai testek derékszögű beállításban. Emlékezetből 
való rajzolás. Ecsetkezelés gyakorlása.

Tanította: Holla Lajos.

Történelem, heti 3 óra. A keleti népek története A görög 
nép története. Róma története. Az ókori népek műveltség
története. Kézi könyv: Dr. Szigethy Lajos Egyetemes Tör
ténet I. rész.

Tanította: Holla Lajos.

Állattan, heti 3 óra. Az állat testének belső szerkezete. 
A szervek és működésük, különös tekintettel az emberre. 
A külső takaró, a mozgás és helyváltoztatás, táplálkozás, 
vérkeringés, lélegzés, kiválasztás szervei, az idegrendszer, 
a hangszervek, a szaporodás. Biológiai jelenségek. Az állatok 
csoportosítása. A hét állattipus leírása szemléltetés alapján. 
Mikroszkopium vizsgálatok. Rovargyűjtés. Kézi könyv: 
Dr. Szterényi Hugó: Állattan.

Tanította: M icsinay Ernő.
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ÍTZennyiségtan, heti 3 óra. Kézi könyvek: König—Beke: 
Algebra. Ábel—Polikeit—Lévay : Mértan. Elsőfokú egyenlet
rendszer. Négyzetgyök. Köbgyök. Másodfokú egyenlet és 
másodfokú függvény. Másodfokú egyenlet, algebrai és grafikai 
megoldása. Gyökvonások grafikonnal. Planimetria. Havonként 
egy írásbeli iskolai dolgozat.

Tanította: S zabó  L ajos.

Testgyakorlat, heti 2 óra. Katonai menet és rendgya
korlatok. Futás, ugrás, sulydobás, kötélhúzás, füleslabdajáték, 
labdarúgás és szertornázás gyűrűn, nyújtón, korláton, bakon 
és lovon. A téli hónapok idején korcsolyázás.

Tanította: N a g y  Imre.

Ének, mint a IV. osztályban.

VI. OSZTÁLY.

O s z tá ly fő n ö k :  Szabó Lajos.

Vallástan, heti 2 óra. Az ókori-, a középkori- és az 
újkori egyház története; az újkori egyház történetéből, a 
reformáció kifejlődése és küzdelme kezdetétől a wesztfáliai 
békéig. Kézi könyv: Bereczky: Az egyetemes kér. egyház 
története.

Tanította: M ayer Pál.

magyar nyelv, heti 3 óra. A költészet fogalma, jelen
tősége. A költői mű s a tantervben előirt olvasmányok 
tárgyalása alapján a költői műfajok, azok elemzése. Az 
olvasmányokból egyes részletek, könyv nélkül is. Fogalma
zási gyakorlatok. Havonként egy írásbeli dolgozat. Kézi 
könyv: Négyesi László Poétikája.

Tanította: N a g y  Imre.
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Latin nvjelv, heti 4 óra. Livius ab űrbe condita libri 
X. XI. bő szemelvényekben és néhány fejezet a XXII. könyv
ből alaki és tárgyi magyarázatokkal, kapcsolatosan a hadi 
régiségek. Bevezetésül Livius élete és művei. Vergilius 
Aneisének I. II'. és VI. éneke szemelvényekben, egyes részek 
cursorius olvasással. A szebb részletek könyv nélkül; kap
csolatosan vallási régiségek. A latin szöveggel kapcsolatos 
magyar -szemelvények latinra fordítása. Az alaktan és mon
dattan főbb pontjainak ismétlésére kéthetenként iskolai írás
beli dolgozat magyarból latinra, két dolgozat fordítás 
latinból magyarra. Kézi könyv: Szemelvények Livius római 
történetből, magyarázta Kalmár Elek. Szemelvények Vergilius 
Aeneiséből. magyarázta dr. Cserép József, dr. Szabó Kálmán. 
Wirth: Latin stílusgyakorlatok Livius és Vergiliushoz. Dr. 
Cserép József: Római régiségek és római irodalomtörténet 
vázlata.

Tanította: N a g y  Imre.

német njjelv, heti 3 óra. Az alaktan és szórend 
ismétlése: az egyszerű és az összetett mondat: mellé- és 
alárendelt mondatok. A kövektező olvasmányok fordítása: 
Belsazar Der Kukuk und die Lerche. Der hörnerne Siegfried. 
Die Nibelungen. Kaiser Friedrich im Kyffhäuser. Loreley. 
Erlkönig. A költemények könyv nélkül. Beszédgyakorlatok 
az olvasmányok alapján. A megfelelő magyar gyakorlatok 
németre fordítása. Két hetenként írásbeli dolgozat. Kézi 
könyv: Dr. Szemák István: Német nyelv-, olvasó- és gya
korló könyv. Dr. Szemák és Haitsch: Német olvasókönyv 
III. rész.

Tanította: D r. G réb  G yu la .

Görög nvjelv, heti 5 óra. A múlt évi nyelvtani anyag 
átismétlése után az olvasókönyv 1—11. olvasmányai alapján 
a „mi" végű igék ragozása. Az igék csoprtosítása. A meg
felelő magyar szövegből szemelvényes fordítás görögre. 
Mondattani fő tudnivalók. Irodalmi szemelvények Xenophon 
Anabasisából és Memorabiliáiból. Gnómák könyv nélkül Két
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hetenként iskolai írásbeli dolgozat. Kézi könyv: Dóczi: 
Görög nyelvtan, Dóczi: Görög olvasó és gyakorlókönyv.

Tanította: K a rá d i János.

Történelem, heti 3 óra. Ä középkori intézmények kifej
lődése, virágzása és hanyatlása. Nemzet államok megalaku
lása és ezek története a magyar nemzeti történelmi korsza
kainak beosztása alapján. A nagy fölfedezések, a ranaissance, 
a reformáció és az ellenreformáció. Kézi könyv: dr. Szigethy 
Lajos Egyetemes Történet II. r.

Tanította: B olla  L ajos.

Ásványtan, heti 3 óra. Az ásvány fogalma. Alaki tulaj
donságok. Kristályrendszerek s a leggyakoribb kristályalakok 
leírása és azok mintáinak elkészítése. Fizikai tulajdonságok. 
Chemiai kísérletek. A sav, bázis és só fogalma. Cserebom
lás. A leg fontosabb ásványok leírása és csoportosítása. Szer
ves vegyületek. Földtanból a legfontosabb geológiai ténye
zők és kőzetek. Földünk történetei geológiai korszakok szerint. 
Kézi könyv: dr. Szterényi Hugó Ásványtan és Chemia.

Tanította: M icsinay Ernő.

mennyiségtan, hetenkint 4 óra. a) Algebra Kézi könyv : 
König—Beke Algebra. A hatványozás általánosítása: negativ 
hatvány kitevők, számrendszerek; törthatvány kitevők, a 
gyökmennyiségek átalakítása, gyökmennyiségekkel való mű
veletek. A logarithmusok tana; kitevős egyenletek. Másod
fokúra vezető egyenletalakok. A számtani és geometriai sor. 
b) Geometria Kézi könyv: Ábel—Lévai Polikeit: Geometria. 
A trigonometriai fügvények bevezetése, értelmezése, érték
változási, összefüggésük, a fügvények általánosítása. A de
rékszögű, egyenlőszárú és az általános háromszög megoldása. 
Négyhetenkint írásbeli dolgozat.

Tanította: S zabó  L a jos.

Testgvjukorlat, mint az V. osztályban.

Ének, mint a IV. osztályban.
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VII. OSZTÁLY.

O sztá ly fő n ö k : Dr. Gréb Gyula.

Vallástan, heti 2 óra. Egyetemes egyháztörténet a 
wesztfáliai békétől napjainkig. A külső és belső misszió. 
A magyar evangélikus egyház története, tekintettel a vallás
ügyek törvényeire, királyi rendeletektre, az egyház belső 
életére és alkotmányára. Tankönyv: Bereczky: Az Egyete
mes egyház története a wesztfáliai békétől napjainkig és a 
magyar evangélikus egyház története.

Tanította: M ayer P ál.

magyar nyelv, heti 3 óra. A magyar nemzeti irodalom 
fejlődésének története 1820-ig, az egyes korszakok műve
lődési viszonyainak ismertetése, a kiváló iró és költői egyé
niségek műveinek s a reájok vonatkozó értekezéseknek 
olvasása alapján. A tanterv értelmében kívánt kötelező ol
vasmányokon kívül olvastattak: Beöthy : A pogánykori ma- 
gyarlélek. Arany: Naiv eposzunk. Riedl: A magyar szellem 
a középkorban. Horváth Cyrill: Balassa Bálint. Salamon: Zrínyi 
a költő. Badics: Gyöngyösi István. Badics: A kurucvilág 
költészete. Beöthy : Mikes leveles könyve. Beöthy: Bessenyei 
és társai. Gyulai: Kazinczy. Salamon: Csokonai Dorottyája. 
Négyesy: Berzsényi ódái: Kézi könyv: Beöthy: A magyar 
nemzeti irodalom történeti ismertetése I. k.

Tanította: D r. O svátli Gedeon.

Latin nyelv, heti 5 óra. Sallustius Jugurthájából 
1,—5—12, 26—32 caput. Cicero: In Catilinam I. Vergilius 
Aeneisének VIII. 306—361, 663—670. X. 439—465 a szük
séges tárgyi és alaki magyarázatokkal. Sallustius élete és 
művei. Állami, hadi, vallási és magánrégiségek. Az auctorok 
szebb részletei könyv nélkül. A latin szöveggel kapcsolatos 
magyar szemelvények latinra fordítása. Az alaktan és mon
dattan főbb pontjainak ismétlésére kéthetenként iskolai írás-

5
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beli dolgozat felváltva latinból és magyarból. Kézi könyv: 
Szemelvény P. Vergilius M. Aeneiséből magyarázta dr. 
Cserép József. Sallustius. De bello Jugurthino liber, magya
rázta Burián János és Kara Győző. Cicero: In L. Sergium 
Catilinam orationes quattuor, magyarázta dr. Boros Gábor. La
tin stílusgyakorlatok, kiadták Burián—Kara—Székely—Wirth. 
Dr. Cserép József: Római régiségek és a római irodalomtör
ténet vázlata.

Tanította: D r. G réb G yu la .

Görög njjelv, heti 5 óra. Homeros Odysseiájából az 
I., V. és VI. énekek görögül, a többi részek bő szemelvé
nyekben magyarul. Az olvasottak alapján a homerosi világ 
összefoglaló megbeszélése. Herodotos művéből Kroisos és 
Solon, Cheops pyramisa, a marathoni csata. Az ó-és új ión 
dialektus megfigyeltetése. Könyv nélkül az Odysseia I. éne
kének 1—62 sorai. Két hetenként iskolai írásbeli dolgozat. 
Kézi könyv: Kempf: Szemelvények az Odysseiából, Vietorisz: 
Szemelvények Herodotos történeti munkájából, Dóczi: Gö
rög nyelvtan.

Tanította: Karácti Ján os.

ném et nvjelv, heti 3 óra. Goethe: Hermann und Dorot
hea I. és IV. énekéből, Nibelungenliedből, Gudrunliedből, 
Lessing Laokonjából szemelvények fordítása. Egyes rész
letek könyv nélkül. A kapcsolatos magyar szemelvények 
fordítása. Beszédgyakorlatok az olvasmányok alapján, tar
talmi összefoglalások német nyelven. A német irodalom főbb 
mozzanatainak és kiválóbb alakjainak ismertetése a legrégibb 
időktől Lessing haláláig. Havonként írásbeli dolgozat. Kézi 
könyv: Goethe, Hermann und Dorothea, magyarázta Wéber 
R. Szemák: Német olvasókönyv IV. rész. Szemák: Német 
nyelv-, olvasó- és gyakorlókönyv. Szele—Oszthie: Német 
stílusgyakorlatok.

Tanította: D r. G réb G yula.

Történelem, heti 3 óra. Az újkor története 1648-tól 
1883-ig s ezzel kapcsolatban a magyar nemzet történelmének
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megfelelő szakasza. Az európai és amerikai államok politikai 
földrajza. Kézi könyv: dr. Szigety Lajos: Egyetemes Tör
ténet III. r.

Tanította: H olla L ajos.

Természettan, heti 4 óra. Erőműtan, hangtan, fénytan. Kézi 
könyv: dr. Kovács Zoltán Fizika.

Tanította: S za b ó  L ajos.

m ennyiségtan, heti 3 óra. Kamatos kamat és járadék-
számítás. Végtelen geometriai haladvány. A végtelen sorok. 
A másodfokú egész függvény. Algebrai mennyiségek geomet
riai ábrázolása. Resultans. Minimum-maximum. Stereometria 
Elemző mértan legfontosabb tételei. Havonként egy iskolai 
írásbeli dolgozat. Kézi könyv: König Beke: Algebra. Abel— 
Polikeit—Lévay : Lutter sorostábla.

Tanította; S za b ó  Lajos.

Testgyakorlat, mint az V. és VI. osztályban.

Ének, mint a VI. osztályban.

Magyar írásbeli dolgozatok.

V. OSZTÁLY.

I. Az én vakációm. (Háborús élmények.) 2. Alkonyat 
a Tiszánál. (Arany János költeménye után.) 3. Lajos király 
és a haldokló Toldi. Miklós (E jelenet aktuális tanulsága) 4. 
A magyar föld vonzó ereje. (Jókai az új földesúr c. regénye 
alapján.) 5. Török Bálint fogsága. (Tinódi Sebestyén költemé
nye szerint.) 6. Nemzeti történelmünk tanulásának fontos
sága. (Vonatkozással a mai történeti időkre.) 7. Gyermek
korom legkedvessebb emlékei. 8. Kosuth Lajos beszéde a 
haderő megadásáról. (A beszéd gondolatmenete.)

5*
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VI. OSZTÁLY.

1. Ärany „Ágnes asszony“ c. balladájának poétikai 
fejtegetése. 2. Mire intenek a lehulló falevelek ? 3. Ä Zrí
nyiász cselekménye. 4. A költői igazságszolgáltatás Vörösmarty 
Két szomszéd várában. 5. „Á költőnek, bár lénye isteni, 
nemcsak szabad, — szükség füllenteni“. (Arany Vojtína ars 
poétikája nyomán.) 6. A magyar népdal sajátságai. 7. A tra
gikus küzdelem főbb mozzanatai Shakespeare Coriolanusában

VII. OSZTÁLY.

1. A pogánykori magyar lélek. (Beöthy Zsolt értekezése 
után.) 2. A jelenkori magyar lélek. (Vonatkozással a jelenlegi 
háborús idők tanulságaira.) 3. Balassa Bálint irodalmi jelen
tősége. (Különös tekintettel a katonadalokra.) 4. A Zrinyiász 
és a Murányi Vénusz koruk értékelésében. 5. „A haza 
minden előtt!“ (A diákifjak soroztatása alkalmából.) 6 Testőr- 
iróink fellépésének okai és következményei. 7' Búcsú hadba 
vonult társainktól.

Rendkívüli tantárgyak.

A gyorsírás és zene tanítása e tanévben szünetelt.



Iskolaszerek gyarapodása.

a)  Tanári könyvtár.

Vétel u t já n :

Fraknói V.: Mátyás törekvései a császári trónra. Dr. 
Platz Bonifác: A paláolith ember. Jungmayer M.: Budapest 
és környékének szabadon élő evezölábú rákjai. Schafarzik F .: 
Böckh János lev. tag emlékezete. Pulszky F .: Kisebb dolgo
zatai, kiadja Dr. Lábán Antal. Szűcsi J.: Bajza József. Walter 
Péter: Görög tanulmányok. E. Bontroux-Fogarasi B.: Tudo
mány és vallás a jelenkori philosophiában. Herman Ottó.: 
A magyar pásztorok nyelvkincse. Gyöngyösi J.: Marssal 
társalkodó Murányi Venus, kiadta: Badics Ferenc Berze- 
viczy-Marczali-Nagy: Pulszky Ferenc százados emlékün
nepe. Jendrásik E .: Báró Korányi Frigyes emlékezete.
Szentkláray J.: Debreczeni Bárány Ágoston élete és munkái. 
Rados G.: König Gyula emlékezete. Berzeviczy A.: Fabiczy 
Kornél emlékezete. Szinnyei F .: Jósika Miklós. Rátz István.: 
Tormay Béla emlékezete. Balogh Artúr.: Constant B. és az 
alkotmányos állam tana. Kant-Hildenstab Gy.: Az örök béke. 
Gyóni (Achim.) G.: Lengyel mezőkön tábortűz mellett. Dr. 
Giesswein S.: Egyén és társadalom. Pauler Ákos: A fogalom 
problémája a tiszta logikában. Nyelvtudományi Közlöny. 
Nyelvtudomány. Magyar Irodalomtörténet. Nyugat. Földrajzi 
közlemények. Mathematikai és természettudományi értesítő. 
Evangélikus Lap. Evangélikus Őrálló. Akadémiai Értesítő. 
Akadémiai kiadványok. Hivatalos Közlöny. Természet. Ter
mészettudományi Közlöny. Botanikai közlemények. Magyar 
chemiai folyóirat. Az Archaeologiai értesítő. Magyar nyelv. 
Művészet. Magyar Iparművészet. Neue Jahrbücher für das
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klassische Altertum, Geschichte und für Pädagogik. Történeti 
szemle. Magyar nyelvőr. Állattani közlemények. Magyar 
Paedagogia. Magyar írók. Egyetemes Philologiai Közlöny. 
Freckay János: Mesterségek szótára. Nyelvőrkalauz a Ma
gyar Nyelvőr 1—25 kötetéhez. Értekezések a Nyelv- és 
Széptud. köréből XXIII. 2. Értekezések a Philosophiai és 
Társadalmi Tudományok köréből I. 4. Értekezések a Törté
neti Tudományok köréből XXIII. 8-9. A Magyar Tud. Akad. 
tagjai fölött tartott Emlékbeszédek XVII. 1-4.

A ján dék  u t já n :

Gyámintézet. Vörös kereszt. Hivatalos Közlöny. Népta
nítók lapja. Fodor Á.: A madarak és fák napjáról szóló iskolai 
jelentések IV. évkönyve. A m. kir. vall. és közokt. miniszter 
úr ajándéka. Révai: Nagy Lexikon 10. és 11. kötete. A m. 
kir. vall. és közokt. minisztérium ajándéka. Gerő Árpád: 
Középiskolai biológiai oktatás és a biológiai gyakorlatok. 
A magyaroszági ág. hitv. ev. egyetemes egyház levéltárának 
jegyzéke 1791 évig. A. E. M. K. E. munkatervéhez. Az 
Emke ajándéka. Tokaji László előadói munkálata. Az Emke 
ajándéka. Hegyi Gyula előadói munkálata. Az Emke ajándéka. 
Pakéi Sándor J .: Az Emke újjászervezése kérdéséhez. Az 
Emke ajándéka. Vasárnapi könyv. Az országos Közművelő
dési tanács ajándéka. Antal Sándor: A trondjemi herceg 
kíséretében. Kner Izidor: Agyafúrt alakjai. Molnár Ferenc: 
Egy gazdátlan csónak története. Kazinczy: Válogatott mun
kái 1 k. Tóth Sándor: Az utolsó kurucz. Krónikák. Szűcsi J: 
Bajza József. Jamriska Lajos ur ajándéka.

a ) Az ifjúsági könyvtár gyarapodása.

Vétel u t já n :

Arany János: Az első lopás. Jóka ördöge, 2 példány. 
Válogatott kisebb költemények, 1 példány. Tompa Mihály: 
Regéi, 1 példány. Népregéi, 1 példány. Jókai Mór: Kedves 
atyafiak, 1 példány. Garai János: Balladái és életképei,
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1 példány. Kisfaludi Sándor: Válogatott regéi, 1 példány. 
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa. A peregrinus. 1 
példány. Kisfaludy Károly: Mátyás deák. Hűség próbája,
5 példány. Faludi Ferenc: Három elbesz. a Téli éjtszakák- 
ból, 1 pédány. Tones Gusztáv: Szemelv. a magyar klassz, 
isk. költőiből, 1 példány. Mika Sándor: Magyar történeti 
olvasmányok I—VI. rész, 1 példány. Jókai Mór: Petőfi
Sándorról, 1 példány. Március 15-iki szózatok, 1 példány. 
Az új földes úr, 1 példány. Zrínyi Miklós gr.: Az török áfium 
ellen való orvosság, 1 példány. Kölcsey Ferenc: Válogatott 
szónaklatai, 1 példány. Kisfaludi Károly: A kérők, 4 példány. 
Csalódások, 1 példány. Arany János: Válogatott balladái, 4 
példáy. Vojtina levelei öccséhez, 1 példány. Vörösmarty 
Mihály: Cserhalom, 2 példány. Shakspere: Coriolenus, 4 pél
dány. Lear király, 1 példány. Kováts Antal: Magyar népda
lok, 2 példány. Gregus Á. és Beöthy Z s: Magyar balladák, 
1 példány. Katona József: Bánk bán, 2 példány. Csokonai 
Vitéz Mihály: Dorottya, 2 példány. Sophokles: Antigone, 5 
példány. Morvay Győző: Válog. magyar népballadák, 1 pél
dány. Balasa Bálint: Válogatott költeményei, 1 példány. 
Berzsényi Dániel: Válogatott versei, 1 példány. Vörösmarty 
Mihály: A két szomszédvár, 3 példány. Plich Jenő: Hadi 
történelmi közlemények I — III. rész, 1 példány. Szabó 
Aladár: Jézus élete, 1 példány. Harsányi Kálmán: A tölgy
levél, 1 példány. Dr. Barta Mór: Etimológiai csevegések, 
1 példány, Gyóni (Áchim) Géze: Lengyel mezőkön tábortűz 
mellett, 1 példány. Relle Pál: Katonáink a háborúban, 1 
példány. K. Pallos István: Tamás (háborús életkép), 1 pél
dány. Ráskai Gáspár: Egy szép hist, az vitéz Franciskorul 
1 példány. Szentjóbi Szabó László: Mátyás király, 1 
példány. Dayka Gábor: Költeményei, 1 példány. Homeros: 
Béka—egérharc, 1 példány. Kölcsey Ferenc: Országgyűlési 
naplója, 1 példány. Versei, 1 példány. Balassa Jószef: Mon- 
dolat, 1 példány. Felelet a mondolatra, 1 példány. Kazinczy 
Ferenc: Tövisek és virágok, 1 példány. Bessenyei György: 
Ágis tragédiája, 1 példány. Fülöp Árpád : Csiksomlyói misz
tériumok, 1 példány. Bayer József: Pálos iskolai drámák, 1
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példány. Ferenczy Zoltán: Vásárhelyi daloskönyv, 1 példány: 
gr. Ráday Gedeon: Összes munkái, 1 példány. Kármán 
József: Fanni hagyományai, 2 példány. Fazekes Mihály: 
Ludas Matyi, 1 példány, gr. Gvadányi József: Egy falusi 
nótárius budai utazása, 1 példány, b. Amadé László: Versei, 
1 példány. Gyöngyösi István: Murányi Vénusz, 4 példány. 
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei (boldog), 1 példány, (ke
sergő), 1 példány. Összes regéi 2 kötet, 1 - 1 példány. 
Kisfaludy Károly: Versei, 1 példány. Irene, 1 példány. A 
pártűtők, 1 példány. Szilágyi K. szabadulása. Mátyás deák. 
A hűség próbája, 1 példány. Bacsányi János: Válogatott 
költeményei, 1 példány. Tinódi Sebestyén : Históriás énekei, 
1 példány. Verseghy Ferenc: Válogatott lírai költeményei, 
1 példány. Kardos Albert: A kurucvilág költészete, 3 példány. 
Gyergyai Albert: História egy Árgirus nevű királyfiról. 2 
példány. Szalárdi János: Siralmas krónikája, 1 példány. 
Zrínyi Miklós: Szigeti vezedelem, 2 példány. Kazinczy 
Ferenc: Levelei, 1 példány. Pályám emlékezete, 1 példány. 
Balassa József: A kódexek irodalmából, 2 példány. Katona 
Lajos: Középkori legendák és példák, 1 példány. Báriám 
és Jozefát legendája, 1 példány. Mindszenty Gábor: Naplója, 
4 példány. Gyöngyösi István: Porából megéledett Phönix, 
1 példány. Thököly I. és Zrinyi I. házasságáról, 1 példány. 
A csalárd Cupido, 1 példány.

A já n d ék o zá s  u tjá n :

Lángné Lehotzky Ida: Hulló csillagok (költemények). 
Szerző ajándéka, 1 példány. Kemenes József: Homeros 
Iliása. (Karácson Dezső V. o. t. ajándéka 1 példány.

F o ly ó ira to k :

Algőver Andor Ifjú Évek évfolyama, 7 példány. Dr. 
Székely István: Juventus évfolyama, 1 példány. Vasárnapi 
könyv évfolyama, 7 példány.

Z en em ü vek :

Bloch József: Czinka Panna nótája, 1 példány. Kuliffay 
Izabella: A pásztorfiu, 1 példány. Dr. Kacsóh Pongrác:
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Három katona nóta, 1 példány. Lányi Viktor: A világháború 
dalai, 1 példány. Ábrányi Emil: Mi a haza?, 1 példány. 
Dr. Toldy László: Te deum, 1 Példány.

Fizikai szertár.

Frick-féle diagonális gép. Eötvös-féle ejtőinga, két 
ingával, 14 drb. fémlemez, különféle folyadékok, 8 drb. 
kocka dobozban, 8 drb. henger dobozban a falysúly bemu
tatására. Pyknométer. Készülék a hajlásbeli rugalmasság 
megmérésére. Mérlegcsésze a rúdvég lehajlásának megmé
résére. Frick-féle reverziós inga. Kundt-féle cső két csap
pal. Quinke-féle hanginterferencia készülék. Seebeck-féle 
sziréna. Egyszerű fujtatócső a Seebek-féle szirénához. Cent- 
refugális pálya. Általános sűrűségmérő. Mariotte—Boyle 
készülék. Dasymeter. Két drb. kézi fújtató. Mach- féle hul
lámgép. Melde-féle hangvillakészülék. Kémiai harmonika 
három csővel. Ajaksíp eltolható dugóval. 4 drb. hangolt fa
pálcika. 4 drb. acélpálcika. Rumfort-féle fotométer. Müller- 
féle fényvisszaverődési készülék. Spektroskop. Chlorsó- 
gyüjtemény 10 üvegcsészében. Fluoreskáló anyagok gyűj
teménye. Sarkitási készülék. Turmalinfogó. 20 drb. fizikai 
falikép.

e) Philológiai szertár.

Változatlan.

/)  Éremtár.

Változatlan.

g )  Tornaszertár.

Egy hordozható korlát, egy tornaló, egy bak csapos 
szerkezettel, két drb. mászókötél, két drb. ugrószőnyeg kó
kusz-szálakból, egy ugrózsinór.



Petőfi-önképzőkör.

Ä rendkívüli viszonyok nem engedték, hogy körünk e 
tanévben azt a munkásságot fejtse ki, amelyet—főgimná
ziumunk fejlődéséhez képest—maga elé tűzött. Ám a nehéz 
időkben is féltő gonddal őrizte halhatatlan költőnk emlékét 
s időnként tehetsége szerint meghozta a maga áldozatait.

Ä mai harcias időszak még erősebb kapcsot teremtett 
a magyar Tyrtaios szelleme s az ifjúság lelke között.

Körünk a haza hivő szózata után sietett az anyagiak 
terén is a nemzet ügy támogatására s szerény vagyoná
ból 500 koronát jegyzett a hadi kölcsönből. Minden alkal
mat megragadott, hogy hazafias érzésének kifejezést adjon. 
Ä nemzeti ünnepélyekből mindig kivette részét, amint az 
alább közölt műsorokból kitűnik.

Ä kör ügyeinek vezetésében az ifjúság részéről di
cséretes buzgalommal működtek: Lövey István VII. o. t, ki 
a könyvtári teendőket végezte lelkiismerettel; hadbavonulása 
után e feladatokat Csörgi János VII. o. t. látta el szintén a 
legnagyobb pontossággal; Kovács Sándor VII. és Nagy 
Béla VI. o. t. mint pénztárosok szolgálták közügyéit elisme
résre méltó módon. Külön dicséret illeti meg Csörgi János, 
valamint Kovács Sándor és Zachár Béla VII. o. tanulókat, 
kik közül az első tartalmas felolvasásaival, a két utóbbi 
pedig szavalataival vált ki.

E helyen nyugtázzuk Vas József urnák, a Petőfi-nyomda 
tulajdonosának 3 korona adományát, melyért ez alkalommal 
is köszönetünket nyilvánítjuk.

A Petőfi-önképzőkör egyes ünnepélyeinek a műsora 
a lefolyt tanévben a következő volt:
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1914. nov. 19.

1. Ének. Ima a hazáért, Erkel Ferenctől, énekli az 
ifjúság.

2. Erzsébet, irta Bállá Miklós, szavalja Kovács 
Sándor VII. o. t.

3. Erzsébet királyné emlékére, irta és felolvassa 
Csörgi János VII. o. t.

4. Ä gödöllői erdő, irta Pósa Lajos, szavalja Tóth 
Mátyás II. o. t.

5. Szózat, énekli az énekkar.

1915. márc. 15.

1. Ima a hazáért, irta Erkel Ferenc, énekli az 
ifjúság.

2. Nemzeti dal, irta Petőfi Sándor, szavalja Soltész 
Lajos VI. o. t.

3. 1915. március idusán, irta Csörgi János VII.
o. tanuló, felolvassa Kemény Gábor VII. o. t.

4. Mi a haza? irta Ábrányi Emil, előadja Kovács 
Sándor VII. o. t., hegedűn kiséri Spiczer Imre VII. o. t. és 
harmóniumon játsza Szvoboda Sándor VII. o. t.

5. Egy gondolat bánt engemet, irta Petőfi Sándor, 
szavalja Zachár Béla VII. o. t.

6. Szózat, énekli az ifjúsági énekkar.

1915. ápril. 11.

1. Kuruc dal, énekli az ifjúsági énekkar.
2. Él magyar, áll Buda m ég ! irta Losonczy László, 

szavalja Zachár Béla VII. o. tanuló.
3. Ősi tö rv én y ! irta és felolvassa Csörgi János 

VII. o. tanuló.
4. Erős hit, irta Ábrányi Emil, előadja Kovács 

Sándor VII. o. tanuló.
5. Szózat, énekli az ifjúság.



Jutalmazások.

E háborús iskolai esztendőben a jutalmak odaítélésé
nél különös tekintettel voltunk azokra a szegénysorsu tanu
lókra, akiknek szülei a harctéren teljesítenek hadi szolgálatot. 
Úgy gondoltuk, hogy az az elismerés, amely első sorban 
az apa hadi érdemének szól, a fiút is sarkalni fogja a kö
telességek buzgóbb teljesítésére. E szempont mellett nem 
hagytuk figyelmen kívül tanulóinknak az iskolában tanúsított, 
elismerésre méltó jómagaviseletét és kiváló tanulmányi elő
menetelét sem. Jutalmazásaink a következők:

1. A bányai ág. h. ev. egyházketületi jutalomból 
40—40 korona jutalomban részesültek: Benkó Mátyás V., 
Tomcsányi László V., Szabó Sándor IV., Krekács Pál III., 
Szabó Lóránt II. o. tanulók.

2. A Masznyik-féle jutalomalap kamataiból Bízik József 
III. o. t. jutalma 10 korona.

3. A Kosuth-féle jutalomalap kamataiból a magyar 
nyelvben tanúsított előmeneteléért 10 koronát érdemelt 
Bodiczky ‘Mojmir I. o. t.

4. Az aszódvidéki tanítói kar jutalomalapjának kama
taiból 10—10 korona jutalmat kapott Kottász Jenő I. o. és 
Kottász Emil V. o. t.

5. A Földváry-féle jutalomalap kamatjaiból 10 korona 
jutalmat kapott Petrovics Zoltán I. o. t.

6. A Petőfi-Podmaniczky alap kamataiból Drenyovszky 
János III. o. t. 30 korona jutalmat érdemelt.

7. A Petőfi-féle alap kamatjaiból jutalmazottak: Kovács
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Sándor VII. o. t. 20 kor., Tóth Mátyás II. o. t. 30 kor., 
Veiszkopf Gyula VII. o. t. 30 kor., Csendes István III. o. t. 
30 kor.

8. A Deutsch-féle alap kamatjaiból Gáspár Béla V. o. 
t. jutalma 10 kor., László Imre II. o. t. jutalma 10 kor.

9. A Cernyánszky-féle 40 koronás jutalom odaítélése 
a pestmegyei ág. hitv. ev. esperességi közgyűlés joga. 
E 40 koronás jutalomra Perényi Miklós I. o. tanulót terjesz
tettük elő. A múlt évi közgyűlés a 40 kor. jutalommal 
Kottász Béla akkori VI. osztályú tanulót tüntette ki.

Ág. h. ev. tanulóink közül a vallástanban és egyházi 
énekben kiválók, szorgalmuk jutalmazására, az Énekes 
könyv egy-egy példányát kapták a gimnáziumtól örök 
emlékül. Szolgáljon ez Énekes könyv is hitök erősí
tésére ! Ily kitüntetést nyert tanítványaink: Kemény Gábor 
VII. o. t. Kottász Béla VII. o. t. Bartsch Zoltán VII. o. t. 
Riecsánszky Endre VI. o. t. Tomcsányi László V. o. t. 
Szabó Sándor IV. o. t. Bízik József III. o. t. Micsinay 
Péter I. o. t. Perényi Miklós I. o. t.

Könyvjutalomban részesültek: Csörgi János VII. o. t. 
a fogalmazásban tanusitott készsége jutalmául Kossuth 
Lajos és Deák Ferenc müveinek egy-egy kötetét érdemelte. 
Fischer Imre III. o. t. jutalma Nagy Károly: Az inka örök
sége c. műve. (E könyvek Jamriska Lajos péceli jegyző ur 
adományai.)

Tandíjelengedés kedvezményében 26 tanuló részesült 
az elengedett tandíj összege: 793 korona.

Legyen ez ajándékozás és jótétemény ifjaink részére 
a végzett munka elismerésének jele, egyszersmind buzdítás 
a gimnázium mindenik növendéke előtt nemes versenyre 
kelésre a kötelességek hűséges teljesítésében.

*  *

*



Ifjúsági gyámintézet.

Ifjúsági gyámintézetünk e háborús esztendőben sem 
feledkezett meg hivatásáról s ev. vallásu ifjaink hazafias 
áldozatkészségük mellett hitbuzgóságuknak is tantijeiét adták.

A jövőben határozott tervünk az ifjúsági gyámintézet 
működését erőteljesebbé s munkásságát hatásosabbá tenni. 
Tudjuk, hogy sok a seb, amely gyógyításra vár; hisszük 
hogy lesz majd segítő kéz is, amely készséggel fogja nyúj
tani a baj enyhítésére szolgáló orvosságot.

Az ifjúsági gyámintézet ez évi számadása a következő:

B evéte l Korona

1. I. osztály gyűjtése_
2. II.........................
3. III.
4. IV. „ „ ...
5. V.-VI...................
6. VII. „ „ ...
7. Különgyűjtés a torzsai árvaházra ... ... _ _
8. Különgyűjtés az egyetemes gyámintézetnek ... ...
9. Sárkány László gimn. biz. tag adománya

10.21
11.60
10.00
7.08

14.10
5.10
3.44
1.50

19.78
Ö sszesen 82.81

Kiadás Korona

1. A tiszta bevétel 77.87 'A-ed része az esp. gyámint. 19.47
2. Külön gyűjtés a torzsai árvaháznak .... ... __ 3.44
3. Külön gyűjtés az egyetemes gyámintézetnek ... 1.50
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4. Torzsai ev. árvaháznak évi adomány ... ... ... 10.00
5. Eperjesi theol. otthonnak............  ... ............. — 10.00
6. Krekács Pál III. o. tanulónak segély ....................  10.00
7. Tomcsányi László V. o. „ „ . . . ... ... 1.000

Ö sszesen 64.41
8. 1914—15 évi maradvány, mint egyenleg ... ... ... 18.40

Ö sszesen 82.81

Vagyon-m érleg.

Vagyon Korona

1. Tőke 1914 dec. 31-én ... ... ... — ... 260.97
2. 1914—15. p. maradvány ... ... ... — ..._______ 18.40

Ö sszesen 279.37



Älumneum.

Alumneumunk a mostani rendkívüli viszonyok közt is 
lehetővé tette növendékeinknek, hogy aránylag csekély díjért 
jó ellátásban részesüljenek. Csütörtök és vasárnap 3 tál 
ételből (húsleves, pecsenye és sült tészta) álló ebédet kap
tak, a többi napokon két tál ételt, — volt húsleves, főzelék 
főtt hússal, vagy leves és tészta; vacsorára rendszerint 
húsleves és főzelék.

Az ebédre és vacsorára járó növendékek havi 12 
koronát, január 1-től 15 koronát fizettek, csak ebédért havi 
7, január 1-től 10 koronát.

Felvételre jelentkezett 61 tanuló. Ezek közül 9 vasú
ton bejáró növendék a megváltozott forgalmi viszonyok 
tartamára ideiglenes felvételt nyert. Ebéd- és vacsorára 30, 
csak ebédre 31 tanuló jelentkezett. Kimaradt 8 tanuló. A 
növendékek száma az év végén: 44.

Alumneumunk ebben a tanévben a következő adomá
nyokban részesült:

Az 1914. évi szupplikáció eredménye: 1436.78
korona.

Bende Gyula ur lisztet, Garay Dénes ur nyulat, Perényi 
Rezső ur burgonyát, Pohánka Ödön ur mézet, Turek 
Jarosláv ur burgonyát és hagymát, Kurilla Józsefné úrnő mézet, 
Braun Rezsőné úrnő halat, Krekács Pál III. oszt. tanuló 
lekvárt adományozott.

Amidőn ezen adományokért a nemeslelkii, adakozók
nak hálás köszönetünket tolmácsoljuk, jótékonysági intézmé-
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nyűnket jóakaróink további szives áldozatkészségébe ajánljuk.
Itt említjük meg, hogy az alumneum vagyonból a II. 

hadikölcsönre 2100 koronát jegyeztünk.
Az 1915—16. tanévi felvételre a beiratások alkalmával 

kell jelentkezni az alumneum eforusánál. (Karádi János gimn. 
tanár). A felvétel egész esztendőre szól. Kilépés csak a t. 
szülök írásban közölt kívánságára lehetséges. A dij egész 
évre ebédért és vacsoráért 150 korona, csak ebédért 100 
korona; az évi díj az eforusnál negyedévi részletekben 
előre fizetendő, fizethető azonban havi részletekben is, 
mindenkor az illető hónap 10-ig.

9



Adományok.

A nm. vallás és közoktatásügyi m. kir. Minisztérium 
évi államsegélye az 1914/15. költségvetési évre 18.000 ko
rona. Aszód község évi adománya 2000 korona. A pestme
gyei ág. h. ev. esperesség adománya 200 korona. Az 
Aszódi Takarékpénztár 200 koronát, az Aszódi Hitelbank és 
Takarékpénztár 200 koronát adományozott.

Az aszódi gimnázium volt növendékei nek iskolaegye
sülete utján e tanévben az igazgatóság címére adomány 
nem érkezett.

Fogadják kegyes jóltevőink e helyen is hálánk és kö- 
szönetünk őszinte kifejezését adományukért.



Ä tanulók névsora

vallás és szü letési hely feltüntetésével.

I. OSZTÁLY.

Ádám János r. k. Túra 
Bencze Ferenc r. k. Budapest 
Bodicky Mojmir ág. h. ev. Bácsújfalu 
Buzalka István ism. r. k. Hatvan

5. Chuggik József ág. h. ev. Aszód 
Erdős Pál izr. Aszód 
Garay István r. k. Vajta 
Garbovits Imre izr. Aszód 
Hanty Ferenc r. k. Dunavecse

10. Hartmann Ferenc ism. r. k. Hévizgyörk 
Juhász Jenő r. k. Erzsébetfalva 
Kálmán István r. k. Nagyszécsény 
Kottász Jenő ág. h. ev. Bénye 
Lővy István izr. Aszód 

15. Lővy Pál izr. Aszód
Markovics István r. k. Nátafalva 
Micsinay Péter ág. h. ev. Aszód 
Molnár Gyula ág. h. ev. Galgamácsa 
Muri Mihály ism. r. k. Aszód 

20. Papp Gyula ág. h. ev. Pusztazámor 
Perényi Miklós ág. h. ev. Aszód 
Petrovics Zoltán ág. h. ev. Páhi 
Pitzl György r. k. Budapest

6*



Reiner György izr. Galgagyörk 
25. Rosner Lajos r. k. Sopron
Scholtz János r. k. Galgamácsa 
Spierer Ferenc izr. Túra 
Szuchovszky Béla ág. h. ev. Váczkisujfalu 
Tábori Jenő izr. Kunhegyes 

30. Tímár József r. k. Vácz
Tóth Gyula r. k. Felsőszemeréd 
Vas Antal izr. Gyoma

Magántanulók:

Balog István r. k. Somogyvár 
Csákó Gyula ág. h. ev. Farmos 

35. Pohánka Sándor ág. h. ev. Csővár 
Sándor Ferenc r. k. Tenke 
Szalai Gyula ref. Budapest 
Tolvéth Bende Gyula ág. h. ev. Balassagyarmat

Kimaradt:

Margócsy István ág. h. ev. Ácsa

II. OSZTÁLY.

Adler György izr. Hatvan 
Benedek János r. k. Galgahéviz 
Diamant Mátyás izr. Aszód 
Dóra István ism. r. k. Túra 

5. Fekete György r. k. Galgahéviz 
Filó János r. k. Galgamácsa 
Fischer László izr. Aszód 
Frizsáf József r. k. Hatvan 
Herdovics Gyula r. k. Zsámbok
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10. Kálmán Bertalan r. k. Szécsény 
Kertész Elemér ref. Bodrogkeresztúr 
Klein Albert ism. izr. Hatvan 
Kmety János ág. h. ev. Domony 
Kollár János r. k. Zsámbok 
15. Kozma János r. k. Galgahéviz 
Kövesy Zoltán ág. h. ev. Csákvár 
László Imre izr. Vecsés 
Legéndi Mihály ág. h. ev. Zsidó 
Macska János r. k. Hatvan 
20. Miklian Gyula ág. h. ev. Aszód 
Mikó Ferenc r. k. Taksony 
Nagy Géza ref. Zsarnócza 
Palya Mihály r. k. Bag 
Proksza Gyula ág. h. ev. Erdőkürt 
25. Sándor László r. k. Túra
Sántavy József r. k. Belfürged 
Solti Kálmán ref. Bérezel 
Solti László ref. Feled 
Szabó Lóránt ág. h. ev. Aszód 
30. Teliér Kamill r. k. Túra 
Tóth Mátyás r. k. Zsámbok 
Vas István izr. Aszód 
Waldmann Imre izr. Aszód.

Magántanulók:

Farkas Gizella ref. India 
35. Farkas Márta ref. Titel 
Kovács Julia r. k. Aszód 
Margócsy József ág. h. ev. Beszterczebánya 
Sándor Ferenc r. k. Tenke 
Szép Endre izr. Tápiószecső 

40. Tolvéth Attila ág. h. ev. Balásfalva.
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III. OSZTÁLY.

Balás Vilmos r. k. Budapest 
Balogh Barnabás ism. ref. Budapest 
Bízik Iózsef ág. h. .ev. Aszód 
Bozlék János r. k. Galgahéviz 
5. Bugár István r. k. Püspökszilágy 
Csendes István r. k. Nógrádkálló 
Chugyik János ág. h. ev. Aszód 
Drenyovszky János ág. h. ev. Zsidó 
Fischer Imre izr. Aszód 

10. Glasner Ernő izr. Aszód 
Gyulai Sándor ref. Gödöllő 
Hacker Imre izr. Aszód 
Kakó János ág. h. ev. Váckisujfalu 
Kohut Mihály r. k. Zsidó 

15. Koltay Jenő r. k. Ada
Kovács István ism. r. k. Aszód 
Kováts Gyula r. k. Aszód 
Krekács Pál ág. h. ev. Bér 
Kurilla János r. k. Túra 
20. Lövey Mihály r. k. Galgaguta 
Micsinay László ág. h. ev. Aszód 
Nemes László izr. Aszód 
Neuwirth Aladár izr. Szerencs 
Némedy Béla ism. ág. h. ev. Aszód 
25. Sántavy Rezső r. k. Újpest 
Torda Gyula ág. h. ev. Aszód 
Valovitch Alajos r. k. Hatvan 
Vantsay Sándor r. k. Budapest 
Vas Alajos izr. Budapest 
30. Walla Ákos r. k. Aszód

Kimaradt:

Haberl Iván ism. r. k. Tárnáméra
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Magántanuló:

Szép László izr. Tápiószecső

IV. OSZTÁLY.

Benke János r. k. Túra 
Bursics Lajos ism. r. k. Aszód 
Csővári Dezső ág. h. ev. Etrefalva 
Dobák László r. k. Aszód 

5. Főző Frigyes r. k. Becs
Gyárfás Dénes izr. Jászalsószentgyörgy 
Hartyánszki Dezső r. k. Nagykőrös 
Havas Miklós izr. Nyergesujfalu 
Jankó Béla r. k. Aszód 

10. Jónás Pál ág. h. ev. Domony 
Kálmán Sándor r. k. Szécsény 
Keményfi Elemér r. k. Kartal 
Kvasz Kornél ág. h. ev. Kölpény 
Lővy Andor izr. Aszód 

15. Motaj Imre ág. h. ev. Aszód
Podlaviczky János ág. h. ev. Domony 
Polereczky Imre r. k. Makó 
Réz Dezső r. k. Jászfényszaru 
Sándor János r. k. Túra 

20. Schreiber Fülöp izr. Aszód 
Schuh Nándor izr. Csány 
Schweitzer Árpád izr. Galgaguta 
Simek Károly r. k. Eger 
Steinberger Jenő izr. Aszód 

25. Szabó Sándor ág. h. ev. Aszód
Szontagh Gáspár ág. h. ev. Budapest 
Uher József r. k. Magyarád



Vas László izr. Aszód 
Wahl István izr. Aszód

Magántanulók:

30. Náday Ferenc r. k. Budapest 
Pohánka Ödön ág. h. ev. Csővár

V. OSZTÁLY.

Benkó Mátyás ág. h. ev. Aszód 
Bódy István r. k. Rimaszombat 
Gáspár Béla izr. Hatvan 
Haberi Pál r. k. Tarnazsadány 

5. Hanofer Dezső izr. Túra
Hannover Miklós ism. izr. Balassagyarmat 
Jamriska Lajos ág. h. ev. Péczel 
Kakó József ág. h. ev. Galgamácsa 
Karácsony Dezső r. k. Hatvan 

10. Kim Andor r. k. Muthpuszta Tolna m.
Kocsis Albert r. k. Hatvan 
Kottász Emil ág. h. ev. Bénye 
Korpás János ref. Vámosladány 
Makovinszky Béla r. k. Szentiván, Fehérm.

15. Micsinay Elek ág. h. ev. Rákoskeresztúr 
Pauló Pál ág. h. ev. Domony 
Reiner Sándor izr. Aszód 
Sándor József r. k. Túra
Schönaigner Krieger Imre r. k. Bérezel, Nógrádm 

20. Sebők Imre izr. Hatvan
Szuhovszky Bertalan ág. h. ev. Váczkisujfalu 
Tomcsányi László ág. h. ev. Lajosmizse
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Magántanuló:

Győri József r. k. Túra 

Kimaradt:
#

Krausz Lipót izr. Tornócz, Nyitra m.

VI. OSZTÁLY.

Gróf Endre izr. Zsámbék 
Joób Géza r. k. Galgahéviz 
Marcsek Lajos r. k. Kisterenye 
Márton Mihály ág. h. ev. Ipolymagyari 

5. Nagy Béla ref. Zsarnócza
Riecsánszky Endre ág. h. ev. Bénye 
Schreiber Ernő izr. Aszód 
Soltész Lajos r. k. Nátafalva 
Steinberger Imre izr. Aszód 
10. Vankó Mihály r. k. Galgamácsa 
Weiner Mihály izr. Aszód 
Zorkóczy Lajos r. k. Csécse

Magántanulók:

Bubonyi Lajos r. k. Tolna, vizsgálatlan m. 
Martin Gyula r. k. Karczag, hadi szolgálaton 
15. Rolf Ervin r. k. Dombóvár 
Sas István r. k. Ráczkeve.



VII. OSZTÁLY.

** Ballagó József r. k. Hatvan 
Balogh Sándor r. k. Nyirbakta 
Bartsch Zoltán ág. h. ev. iflártonvásár 
** Bruckner László ref. Nagymaros 
5 Csörgi János r. k. Túra 
Fischer Ferenc izr. Aszód 
Juricsky Tibor r. k. Monor 
Kemény Gábor ág. h. ev. Ujpázua 
** Kottász Béla ág. h. ev. Bénye 
10. Kovács Sándor r. k. Aszód 
** Lövey István r. k, Zaránd 
* Mangult Ferenc r. k. Vácz 
Márta Antal r. k. Apcz 
Miklián Ödön ág. h. ev. Aszód 
15**0bert Zsigmond r. k. Tát 
** Soltész Pál r. k. Nátafalva 
Spiczer Imre izr. Dunaföldvár 
Spiczer Endre izr. Dunaföldvár 
Szeitlében Lajos ág.h. ev. Dunaegyháza 
20. Szvoboda Sándor r. k. Pusztavám 
Turányi János ág. h. ev. Aszód 
Turek Elek r. k. Monok vizsgálatlan maradt 
Vallovitch Béla r. k. Hatvan 
Veiszkopf Gyula r. k. Bag 
25. Zachár Béla r. k. Boldog

Magántanulók:
** Fábry Kálmán á. h. ev. Jászfényszaru 
Sas István r. k. Ráczkeve 
Tóth Miklós János r. k. Túra

1914. október 15. óta hadi szolgálatot teljesít.
1915. május 15. óta hadi szolgálatot teljesít.
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Ä tanulók staisztikája.

f-. > > > > I—VII.

A tanulók számának alakulása az iskolai év folyamán:

Felvétetett nyilvános tanuló ... 33 34 31 29 23 12 26 188
Felvétetett magántanuló 6 6 1 2 1 4 2 22
Felvétetett összesen ... ... ... 39 40 32 31 24 16 28 210
Ág. hitv. evangélikus ... ... ... 13 8 8 8 8 2 7 54
Református ... ... ... ... 1 6 2 1 1 1 12
Római katholikus ... ... ... ... 17 18 15 14 9 9 17 99
Izraelita _ ... ... ... ... ... 8 8 7 9 6 4 3 45
Magántanuló lett ... ... ........... _ _ _ —— — 1 1
Önként kimaradt ... ... ... — 1 1 1_ 1_ 1 5
Tanács folytán távozott
K izáratott......... . ........................... ... .. . . . .

Meghalt .......................................... — — — _ - - - — - - -

Az osztályvizsgálatról elmaradt 1 1
Osztályvizsg. tett nyilvános tanuló 32 33 30 29 22 12 23 181
Osztályvizsgálatot tett magántanuló 3 3 1 — - - - 2 2 11
Osztály vizsgálatot tett összesen ... 35 36 31 29 22 14 25 192

Az osztályvizsg. tett nyilvános és magántanulók megoszlása:

1905-ben 2 2
1904-ben 12 12
1903-ban 8 10 2 20
1902-ben 10 10 10 1 31
1901-ben 1 13 4 11 29
1900-ban w 1 3 8 13 7 32
1899-ben 6 3 8 4 1 22
1898-ban 1 1 5 5 4 16
1897-ben :3 1 1 2 11 15
1896-ban N 1 4 5
1895-ben m 4 4
1894-ben
1893-ban 1 1
1892-ben
1891-ben 2 1 3
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K :> :> > I—VII.

A nyilvános és magántanulók illetősége:

Helybeli tanuló ................ .. ... 17 1318 13 7 4 6 78
Megyebeli tanuló ... ................ . 13 13 6 810 7 10 67
Más megyebeli tanuló j ... ... 5 10 7 8 5 3 9 47

Az osztályvízsgálatot tett nyilvános és magántanulók
megoszlása és szülők foglalkozása szerint:

Nagybirtokos, nayybérlő _ _ 1 1 2
Középbirtokos és bérlő ... ... ... 1 2 2 1 __ 1 7
Kisbirtokos, kisbérlő ... ... ... 1 7 4 3 2 2 3 22
Kisbirtokos- (bérlő-) napszámos ... _
Egyéb őstermelő . . . . 3 3
Gazeasági tisztviselő ... ... ... 1 1 2 2 1 2 9
Egyéb gazdasági segédszemély 1_ 1 1 3
Nagykereskedő ... ... ... ... 2 4 _ 2 1_ _ 9
Kiskereskedő ... ................ . ... 4 1 4 2 1 1 1 14
Kereskedelmi v. közlekedési tisztv 2 1 1 1 1 2 8
Egyéb keresk. v. közieked. segédsz. 3 4 2 1... 2 2 14
Nagyiparos ................... ... _ 1 2 1 4
Kisiparos ... _ _ ... ... _ 9 3 9 2 6 . . . li 30
Ipari v. bányászati tisztviselő ___ ___ ___ 1 ___ 1 ll 3
Egyéb ipari v. bányászati segédsz. 1_ 1 1 3
Köztisztviselő ... __ ... ... 1 1 2 1 5
Pap, tanár, tanító ... ... ... ... 7 4 6 3 3 4 27
Másféle értelmiségi......... . ... ... 1__ 2 2 1 ___ 4 10
Közhivatalban alkalm. altiszt v. szolga 1 1
Katonatiszt ... ... _ ... ...
Katona altiszt ... ... ................... ... _ ___ ... ...
Különböző napszámos _ ... ... ___ _ _ _ . ._ ___ ___

Tőkés, háztulajdonos ... ... ... ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Nyugd. tisztv. v. az ért. körébe t. nyugd. 1 1 2
Nyugdíjas altiszt v. munkás ... ... 1 1 i 1 4 8
Magánzó, eltartásos ... ... ... 1. . . 1 1 2 1 6
Egyéb és ismeretlen foglalkozású ___ 2 2
Árvaházi, szeretetházi tanulók

Összesen 192
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A vizsgálatot tett 
nyilv. és magán

tanulók

nyilvános 
magán .. 
haladó 
ismétlő -

ág. hitv. evang. 
reform ... 
rom. kath. ... 
izraelita.... ...

magyar
tót
német 
cseh ...

csak magy. beszél 
magy. és tótul

Az c
C/3

I. II. III. IV. V. VI. VII. CJ
N
c/)00

osztályban o

32 33 30 29 22 12 23 181
3 3 1 — — 2 2 11

32 34 27 28 21 14 25 181
3 2 4 1 1 11

9 6 8 7 8 2 6 46
1 6 2 — 1 1 1 12

17 16 14 13 8 7 15 90
8 8 7 9 5 4 3 44

35 36 31 29 22 14 25 192

25 32 19 24 15 8 17 140
7 2 6 3 5 4 6 33
3 2 6 2 2 2 1 18

— 1 1
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Ä vizsgálatot tett 
nyilvános és magán

tanulók

az

Ö
ss

ze
se

n 
|

i II. m- IV. V. VI. VII.

o s z t á l y b a n

eg
és

zs
ég

i
ál

la
po

ta
* könnyű betegségi eset 

súlyos
járványos „ „ 
meghalt „ “

71
1

16
2
1

47
3

49
3

57 28 127
1

395
10

*1 CJ jó ... -------------------- 31 25 20 19 16 10 19 140
0 .1 szabályszerű ____  ... 1 8 10 10 6 2 4 41
ca £ c kevésbé szabályszerű

rossz . ... ... ... ...

E* igazgatói m egrovás... _ _ 1 1
tanárkari — — — 1 1 — — 2
eltanácsolás

cy k iz á rá s ... ... ... ... .. — ■-- — — — — ' — —

C/J*C0
N igazolt ... ... ... 448 473 488 367 295 270 737 3078

nem igazolt ... ... ...
1*

—  cy minden tantárgyból jeles 1 5 4 2 1 1 14
> . jó 7 7 5 3 4 6 5 37

*ca cj „ » elégs. 19 15 16 12 9 6 13 90
—  cy egy tantárgyból elégtel.1 1 4 4 5 2 — 3 19

két 6 3 2 5 6 2 1 25
+- cy több „ „ 1 2 — 2 — — 2 7

Görögpótló tantárgyat tanult 18 18

*E rovatban magántan ulók nem szerepein ek.



Äz 1915—16. tanévben használandó 
tankönyvek jegyzéke.

I. osztály.

Bereczky : Bibliaismertetés, 5. kiadás, Kókai, 1911 (1.20) 
Balassa: Kis magyar nyelvtan, I. oszt. számára, 4 kiad., 

Franklin, 1912. (1.20(
Gulyás—Mitrovics: Magyar olvasókönyv, 1. o. számára,

2. átdolg. kiad. Debrecen, Hegedűs és Sándor, 1910. (2.80) 
Pirchala : Latin nyelvtan, 3. kiad. Athenaeum. 1912. (2.—) 
Pirchala: Latin olvasó-és gyakorlókönyv, a gimn. I. és

II. oszt. számára, 9. kiad. Athenaeum, 1912. (2.20)
Lakos—Németh: Földrajz, I. kötet: Magyar birodalom. 
Kogutowicz: Földrajzi iskolai atlasz, M. Földrajzi Inté

zet R. T„ 1913. (2.50)
Dr. Sziládi Zoltán: Kis természetrajz, I. r., 2. kiad., 

Földes Ede Nagyenyed, 1912. (1.60)
Lévay Ede: Számtan a középiskolák I—III. osztálya 

számára, 2. kiad. Athenaeum, 1911. (1.80)
Zalányi—Major: Rajzoló geometria, I. rész, a gimn. I. 

osztálya számára, 2. jav. kiad., Athenaeum, 1910. (1.20)
Vajda Pál: Szépírási minták, Lampel R. 1908., kettős 

füzet (—'80)

II. osztály.

Bereczky: Bibliaismertetés, ugyanaz, mint az I. oszt. 
Balassa: Magyar nyelvtan, II. rész a II. oszt. számára.
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4. kiad., Franklin, 1912. (0.80). Eng. szám 118189/1911.
Gulyás—Mitrovics: Magyar olvasóköyv, II. o. számára, 

II. átdolg. kiad., Debrecen, Hegedűs és Sándor, 1912. (3.20) 
Pirchala: Latin nyelvtan, ugyanaz mint az I. oszt. 
Pirchala: Latin olvasó-és gyakorlókönyv, ugyanaz

mint az I. oszt.
Lakos—Németh: Földrajz, II. kötet. Európa. Ázsia. Af

rika. 1914. Magy. Földrajzi Intézet R. T.
Kogutowicz: Földrajzi ikolai atlasz, u. a., mint az I. o. 
Sziládi: Kis természetrajz, II. r., középiskolák II. osz

tályának, Földes Ede Nagyenyed, 1911. (1.90)
Lévay Ede: Számtan, u. a., mint az I. oszt.
Zalányi: Rajzoló geometria, II. r., a gimn. II. oszt. szá

mára, 2. kiad. Athenaeum, 1912. (1.40)
Vajda Pál: Szépírási minták, u. a., mint az I. oszt.

III. osztály.

Bereczky A : Kér. egyház rövid története, VII. kiadás. 
Kókai, 1912. (—80)

Balogh Péter: Rendszeres magyar nyelvtan, III. oszt. 
számára, 2. kiad. Singer ás Wolfner, 1907.

Gulyás—Mitrovics : Magyar olvasókönyv, III. o. számára, 
Debrecen, Hegedűs és Sándor, 1908. (3.60)

Pirchala: Latin nyelvtan, u. a., mint az I. oszt. 
Pirchala: Latin olvasókönyv, a gimn. III. és IV. oszt. 

számára I. és II. kötet, 5. kiadás, Athenaeum 1911. (5.40) 
Schuster Alfréd: Német nyelvtan, direkt módszer 

alapján. I. rész, 3. kiadás, Athenaeum, 1911. (2.40)
Szigethy: Magyarország története, I. rész, Singer és 

Wolfner.
Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz, Budapest, Magy. 

Földrajzi Intézet Részvénytársaság (3.—)
Varga Ottó: Földrajz.
Balog Mór: A physikai és mathematikai földrajz alap

ismeretei, Athenaeum, 1900. (1.—)
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Lévay Ede: Számtan, u. a., mint az I. oszt.
Zalányi: Rajzoló geometria, III. rész, a gimn. III. és IV 

oszt. számára, Athenaeum, 1912. (2.—)

IV. osztály.

Bereczky: Keresztyén hit- és erkölcstan, V. kiadás, 
Kókai 1911. (1.—)

Ady—Endrei: Magyar stilisztika, Athenaeum, 1913.,
(3.20)

Arany: Toldi. Magyarázta Lehr Albert. XIV. kiad. 
Franklin (2.40)

Pírchala: Latin nyelvtan, u. a., mint az I. oszt.
Pirchala: Latin olvasókönyv, u. a., mint a III. oszt. 
Schuster Alfréd: Német nyelvtan, u. a., mint a III. o. 
Szigethy: Magyarország története, II. rész, Singer és 

Wolfner.
Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz, u. a., mint a 

III. oszt.
Szilády: Növénytan, a gimn. IV. oszt. számára.
König—Beke: Algebra, 5. kiad., Athenaeum, 1909 (4.80) 
Zalányi: Rajzoló geometria, u. a., mint a III. oszt.

V. osztály.

Batizfalvy—Bereczky: Bibliai ismertetés, Kókai 1910.
(1.60)

Négyesy : Retorika, Franklin, 4. kiad. (3.80)
Pirchala: Latin nyelvtan, u. a., mint az I. oszt.
Cicero: Pro Archia poéta, magyarázta dr. GerébJózsef,

3. kiad. Athenaeum, 1910. (—.70)
Cicero: De imperio Gnaei Pompei, magyarázta dr. Kont 

Ignác, átdolgozta dr. Schmidt József, 3. kiad. Athenaeum, 
1911. (1.—) *

Cserép : Szemelvény Ovidius műveiből, 3. kiad. Lampel 
R. 1909. (2.—)

7
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Köpesdy—Cserép: Stílusgyakorlatok Ciceróhoz és
Ovidius Fastijához, Lampel R. 1912. (1.—)

Cserép: Római régiségek, Franklin, 1912. (3.20)
Dr. Szemák István: Német nyelv-, olvasó- és gyakor

lókönyv, II. r., 2. javított kiad, Lauffer V. 1905. (2.80)
Dóczi: Görög nyelvtan, 4. átdolgozott kiad. Athenaeum, 

1912. (3.60)
Dóczi: Görög olvasókönyv, az V. oszt. számára, I. 

kötet, Athenaeum, 1908. (2.80)
Szterényi: Állattan, 5. kiad. Lampel R. 1911. (4.—) 
Szigethy: Egyetemes világtörténet, I. rész, Singer és 

Wolfner, 1902. (2.40)
Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz, u. a., mint a 

III. oszt.
Köngi—Beke: Algebra, u. a., mint a IV. oszt.
Ábel—Lévay—Polikeit: Mértan, I. rész, 5. kiadás,

Lampel R. 1904. (3.—)

G örögpótló  iroda lm i ta n k ö n y v e k :

Kempf: Homeros Odysseája, 2. kiad. Lempel R. (3.60) 
Kempf: Homeros Iliasa, 3 kiad. Lampl R. (3.20)
Geréb: Herodotos történeti műveiből szemelvények, 4. 

kiad. Franklin, (1.80)
Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv. I. kötet, 7. 

jav. kiad. Athenaeum, (2.80)

VI. osztály.

Bereczky: Az egyetemes keresztyén egyház története, 
Kókai.

Négyesy: Poétika, 3. kiad. Lampel R. 1911. (3.80) 
Pirchala: Latin nyelvtan, u. a., mint az I. oszt.
Kalmár Elek: Szemelvények Titus Livius római törté

netéből, 4. kiad. Franklin 1912. (3.60)
Cserép : Szemelvények P. Vergilius M. Aeneiséből, 4. 

kiad., Franklin, 1911. (2.—)
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Szabó—Kálmán—W irth: Latin stílusgyakorlatok Livius- 
hoz és Vergiliushoz, Franklin, 1906. (1.20)

Cserép: Római régiségek, u. a., mint az V. oszt.
Dóczi: Görög nyelvtan, u. a., mint az V. oszt.
Dóczi: Görög olvasó- és gyakorlókönyv, II. kötet, Athe

naeum, 1912. (3.40)
Szemák István: Német nyelv-, olvasó- és gyakorló

könyv II. rész, u. a., mint az V. oszt.
Szemák—Haitsch: Német olvasókönyv, III. rész, 6. 

kiad. Athenaeum, 1911. (3.80)
Szigethy: Egyetemes világtörténet, II. r., Singer és 

Wolfner.
Kogutovicz: Történelmi iskolai atlasz, u. a,, mint a 

III. oszt.
Szterényi: Ásványtan és Chemia, 5. kiad. Lampel R. 

1907. (2.50)
König—Beke : Algebra, u. a., mint a IV. oszt.
Abel —Lévay —Polikeit: Mértan u. a., mint az V. oszt.
Lutter: Sorszámi táblák, XVI. kiad., Franklin, (2.40)

G örögpótló  iro d a lm i ta n k ö n y v e k :

Aischylos: Agamemnon, ford. Csengery János, 2. kiad., 
Athenaeum, (1.—)

Sophokles: Antigone, ford. Csiky Gergely, 2. kiad., 
Franklin. (1.—)

Euripides: Iphigenia Taurisban, ford. Kcmpf József, 
Franklin, (1.20)

Badics: Magyar irod. olvasókönyv, II. kötet, 6. kiad., 
Athenaeum, (2.20)

VII. osztály.

Bereczky: Az egyetemes egyház története a westfáli 
béke után és a magyar evang. egyház története.

Beöthy : A magyar nemzeti irodalom történeti ismerte
tése, I. kötet, Athenaeum, (5.—)

7*
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Pintér: Irodalomtörténeti olvasókönyv, I. k., Lampel R-
(3.80) (segédkönyvül.)

Szinnyei: A magyar nyelv, 7. kiad., Hornyánszky, (1.—) 
Pirchala: Latin nyelvtan, u. a., mint az I. oszt'
Cserép: Szemelvények P. Vergilius M. Aeneiséből, u. 

a., mint a VI. oszt.
Burián—Kara: Sallustius: De bello Jugurthino liber, 

Lampel (3.—)
Boros: M. Tullii Ciceronis in L. Sergium Catilinam 

orationes quattuor, Athenaeum, (1.80)
Burián—Kara—Székely—Wirth: Latin stílusgyakorlatok 

Sallustiushoz, Ciceróhoz és Vergiliushoz, Franklin (1.50) 
Cserép: Római régiségek, u. a., mint az V. oszt' 
Dóczi: Görög nyelvtan, u. a., mint az V. oszt.
Kempf: Szemelvények az Odysseiából, 2. kiad., 1904

(2.40)
Elischer—Fröhlich: Szótár Homeroshoz, 3 javított kiad., 

Athenaeum (4.40)
Vietorisz: Szemelvények Herodotos történeti munkájá

ból Franklin 1905. (1.50)
Szemák: Német nyelv-, olvasó és gyakorlókköyv, 

u. a., mint az V. oszt.
Szemák: Német olvasókönyv, VI. rész, 5. k.. Athe

naeum 1906. (3.20)
Goethe: Hermann und Dorothea. Magyarázta Veber R., 

8. kiad., Franklin (—.80)
Szele—Oszthie: Német stílusgyakorlatok Lampel

(2.80)
Szigethy: Egyetemes történet, 111. rész, Singer és 

Wolfner, 1903.
Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz, u. a., mint a 

III. oszt.
Dr. Kovács Zoltán: Fizika, 2. kiad., Athenaeum (4.80) 
König—Beke: Algebra, u. a., mint a VI. oszt.
Lutter: Szorszámi táblák, u. a., mint a IV. oszt.
Ábel—Lévay —Polikeit: Mértan, II. rész, 5. kiad,. 

Lampel (3.—)
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VIII. osztály.

Zsilinszky: Hit- és erkölcstan.
Beöthy: A magyar nemzeti irodalom történeti is

mertetése, I. és II. kötet, Athenaeum, (10.—) Eng. sz. 
117295—96, 1913.

Badics: Magyar irod. olvasókönyv, IV. rész, (Segéd
könyvül.)

Szinnyei: A magyar nyelv, u. a., mint a VII. oszt.
Badics: Petőfi válogatott költeményei I. II. (Segéd

könyvül.)
Cicero bölcseleti müveiből szemelvények, kiadta Dr. 

Boros Gábor, Franklin, (1.60). Eng. sz. 3892/1902.
Szemelvények Q. Horatius Flaccus műveiből, kiadta 

Wirth Gyula, 111. kiad., Franklin (3.50) Eng. sz. 2239/1912.
Pirchala: Latin nyelvtan, u. a., mint az I. oszt.
Cserép: Római régiségek, u. a., mint az V. oszt.
Homeros. Szemelvények az Iliasból. Kiadta Kempf 

József, 2. kiad., Franklin, (2.80). Eng. sz. 161779/1911.
Szemelvények Plafonból, dr. Simon Józseftől, 2. kiad., 

Franklin (2.40). Eng. sz. 140693/1911.
Elischer—Fröhlich: Szótár Homeros két eposzához, 

u. a., mint a VII. oszt.
Szemák: Német-, nyelv- és gyakorlókönyv, u. a., mint 

az V. oszt.
Szemák: Német olvasókönyv IV. rész, u. a., mint a 

VII. oszt.
Szele—Oszthie: Német stílusgyakorlatok, u. a., mint 

a VII. oszt.
Schiller: Wilhelm Teli, kiadta Heinrich G, VII. kiad., 

Franklin (1.60). Eng. sz. 583/1912.
Kornis: A pszichológia és logika elemei, 2. kiad., 

Franklin (3 —). Eng. sz. 51000/1914.
Szigethy :A magyar nemzet története, eng. sz. 3329/1904.
Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz, u. a., mint. a 

III. oszt.
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Dr. Kovács Zoltán: Fizika, II. kötet, Athenaeum (4.80) 
Eng. sz. 89777/1910.

König—Beke: Algebra u. a., mint a IV. oszt.
Lutter: Sorszámi táblák, u. a., mint a VI. oszt.
Ábel—Lévag—Polikeit: Mértan, u. a,, mint a VII. oszt.

Segédkönyvek és szótárak a III—VIII. 
osztály számára.

Schmidt: Latin-magyar és magyar-latin szótár. Két 
rész. Athenaeum, (4.40)

Kelemen: Német-magyar és magyar-német zsebszótár- 
Két rész, Athenaeum (5.—)

Elischer—Fröhlich: Szótár Homeroshoz, Athenaeum, 
a VII. és VIII. oszt. számára (4.40)

Hittrich: Görög régiségek, Kókai (3.—)
Lévay—Vida: Görög-magyar és magyar—görög szótár. 

Két rész. Franklin (12,—), a VI—VIII, oszt, számára.

K érjü k  ta n u ló in k  s z ü le i t  é s  m e g b íz o t ta it ,  h o g y  csa k  a z  
e  j e g y z é k b e n  m e g je lö lt  k ö n y v k ia d á s o k a t  v á sá r o ljá k . H a sz n á lt  
k ö n y v e k  v e v é s é n é l  ü g y e lje n e k  arra, h o g y  a z o k  t is z tá k  é s  
é p e k  le g y e n e k .

K ü lö n ö s  n y o m a ték k a i h ív ju k  f e l  it t  e v . v a llá s u  ta u ló in -  
k at, h o g y  a G y ő rö tt k ia d o tt  É n e k e s  k ö n y v e t  s z e r e z z é k  b e  s  
m ár a z  é v m e g n y itö  is t e n t i s z t e le t r e  h o z z á k  m agu k k a l.



Tudnivalók az 1915—16. tanévre.

Ä jövő 1915—16. iskolai évben főgimnáziumunk 
VIII. osztályát m egnyitjuk ; e tanévben az V. osztályú 
görögpótló tanfolyam folytatásaként a VI. osztályban is 
görögpótló tanfolyam ot nyitunk.

V izsgálatok. A javító, pótló, felvételi és magánvizsgá
latokat aug. 30-án tartjuk. A magánvizsgálatok írásbeli 
része 30-án, szóbeli része 31-én történik. Ez időpontokon 
kívül jelentkezéseket el nem fogadunk.

Azok a tanulók, akiknek egy tárgyból van elégtelen 
jegyük, javító vizsgálatra utasittatnak. Azok a tanulók, akik 
két tárgyból érdemeltek elégtelen jegyet, csak akkor tehet
nek javító vizsgálatot, ha erre vonatkozólag m éltóságos  
és főtiszteletü Scholtz Gusztáv bányai ág. h. ev. 
püspök úrtól kértek és nyertek engedélyt. Érdekelt 
tanulók javitóvizsgálati engedélyre vonatkozó kérvényöket 
a fentebb irt címre julius 15-ig tartoznak az igazgaz- 
tósághoz benyújtani.

A javító és pótlóvizsgálatok díjtalanok.
Beiratások. Az új tanév szept. 1-én kezdődik. Szep

tember hó 1—4 napjain d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig tart
juk a beírásokat; a helybeli tanulók beírása szept. 1 nap
ján, a vidéki tanúlök beírása 2-án, 3-án és 4-én történik.

A főgimnázium I. osztályába azokat a tanulókat vesszük 
föl, akik kilencedik életévüket betöltötték, a 12-ik életévü
ket meghaladott korú növendékek fölvétele megtagadható.

Megkívánjuk, hogy a beiratásnál minden tanuló sze-
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mélyesen, a szülők vagy ezek megbízottja kíséretében jelent
kezzék. Ez alkalommal az I. o-ba lépő tanuló köteles ma
gával hozni születési bizonyítványát, iskolai bizonyítványt 
az elemi iskola IV. osztályáról, igazolványt arról, hogy 
himlő ellen sikeresen beoltatott.

Ä magasabb osztályokba lépő tanulók tartoznak ma
gukkal hozni az előző osztályról kiadott bizonyítványukat.

A más intézetből jövő tanulók kötelesek magukkal 
hozni az előző osztályokról nyert bizonyítványokat, születési 
és újraoltási bizonyítványukat is. Kérjük a vidéken lakó szü
lőket vagy megbízottjukat, hogy a tanuló szállásadójának 
nevét a beírásnál jelentsék be. Beírás után mindenik ta
nuló okmányaival az osztályfőnöknél köteles jelentkezni.

T an d íj. A beiratásnál minden tanuló kivétel nélkül 
20 koronát fizet. Ez összegből 12 korona a nyugdíj tör
vény értelmében az országos tanári nyugdíjintézeté, a gim
náziumi bizottság határozata értelmében beirási díj 2 korona 
bizonyítvány, értesítő, könyvtár és orvosi díj 6 korona. E 
20 korona összeg fizetése alól felmentésnek helye nincs.

Tandíjul a helybeli protestáns tanulók 40 koronát, 
a vidéki protestáns tanulók 48 koronát fizetnek. A r. 
kath. és izraelita vallásu tanulók tandija 60 korona.

A tandíj a tandijpénztárnoknál félévi vagy negyedévi 
előleges részletekben fizetendő s postán küldés esetén a 
főgimnázium tandijpénztára cimére küldendő

G ö rö g  nyelv vagy  g ö rö g p ó tló  tan fo lyam  választása .
A V-ik osztályba lépő tanulók szülei vagy megbízott

jai az idevonatkozó 8579—1891 sz. miniszteri rendelet ér- 
talmében tartoznak bejelenteni, hogy fiók vagy gyámolítottjuk 
a görög nyelvet, vagy görögpótló tanfolyamot választja-e. Ez 
Írásbeli nyilatkozat az osztályfőnöknél beadandó.

Ha a tanuló a választott görög nyelvi tanfolyamról 
vagy görögótló tanfolyamról évfolyamán átlépni kíván, a ta
nári karhoz beadott Írásbeli kérelem elfogadása esetén kö
teles az újonnan választott tanfolyam addig végzett anya
gából az idevonatkozó 54833—1894 sz. rendelet értelmében 
felvételi vizsgálatot tenni. A tanfolyam megváltoztatásához
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a szülők Írásbeli engedélye is megkivántatik. A különbözeti 
vizsgálat dija 20 korona.

Á tlépés a p o lg á r i isko lábó l a  g im n áziu m ba .
A po lg á ri fiú isko lából gimnáziumunkba átlépni kívánó 

tanulónak tanárkarunk megállapítása szerint a tatervi külön
bözetnek megfelelően a következő tárgyakból kell felvételi 
illetve különbözeti vizsgálatot tennie.

1. Az I. polgárit végzett tanuló különbözeti vizsgála
tot tett a latin nyelvből.

A II. polgárit v. t. a latinból és Afrika földrajzából.
A III. polgárit v. t. a latinból és a fizikai földrajzból.
A IV. polgárit v. t. a latinból és növénytanból.
Az V. polgárit v. t. a latinból, magyarból, görögből 

vagy görögpótlóból, állattanból és mennyiségtanból.
A VI. polgárit v. t. a VI. o. gimnázium egész tana

nyagából.
A po lgári leán yisko lábó l gimnáziumunkba átlépni kí

vánó tanulók tanárkarunk megállapítása szerint a tantervi 
különbözetnek megfelelően a következő tárgyakból tesz
nek felvételi, illetve különbözeti vizsgálatot.

Az I. polgárit v. t. különbözeti vizsgálatot tesz a latin 
nyelvből és mennyiségtanból, (közönséges törtek.)

A II. polgárit v. t. a latinból, Afrika földrajzából, a 
mennyiségtanból (rövidített számtani miveletek, a követke- 
tetés, a százalékszámítás) és mértanból. (gúla, kúp, henger, 
gömb felszíne és köbtartalma.)

A III. polgárit v. t. a latinból, a fizikai földrajzból és 
mennyiségtanból, (összetett következtetés, kamat, értékpapír, 
váltó-diszkont, láncszabály.)

A IV. polgárit v. t. a latinból, növénytanból és al
gebrából.

A felvételi vizsgálat dija a tárgyak mennyiségére való 
tekintet nélkül 20 korona.

A felvételi vizsgálatra jelentkező tanulók születési és 
oltási bizonyítványukon kívül az addig végzett osztályokról 
szóló bizonyítványaikat is kötelesek bemutatni.

A tanulók e lszá llá so lá sa . Tanulóink szüleinek idejében
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biztos tájékozást óhajtunk nyújtani az elszállásolást illetőleg, 
kérjük azért Aszódon mind azokat, akik tanulóinknak szál
lást és ellátást adni óhajtanak: szíveskedjenek az igazgató
ságnak aug. 1-ig írásban bejelenteni: hány szobájuk áll a 
tanulók befogadására s hány tanulót kívánnak elfogadni 
szállásra vagy teljesellátásra is és mely összegért?

A tanulók elhelyezésénél a lakásokra vonatkozólag 
egészégügyi szempontból iskolaorvosunk véleményét is ki 
fogjuk kérni.

A tanulók elszállásolása csak az igazgatóság, illetőleg 
a tanári kar hozzájárulásával történhetik. Ha a tanuló s az 
iskola érdeke úgy kívánja, a tanuló az igazgató vagy osz
tályfőnök felszólítására köteles lakást változtatni

Különös gonoskodásunk tárgyává óhajtjuk tenni, hogy 
ifjúságunk testi-lelki tisztasága megóvassék. Kérjük azért 
tanulóink szállásadóit, hogy féltő gonddal óvják a nevelés 
és tanítás nagy érdekét; az iskola célját lehetőleg minden
ben mozditsák elő s szükség esetén ifjainkról az igaz
gatóságot s tanári kart idejében értesítsék.

A lnm neum . Az alunmeumban ebédet és vacsorát kap
hatnak a tanulók. Az ebéd és vacsora díja egész évre 150 
korona. A vidékről bejáró tanulók csak ebédre is iratkoz
hatnak, az ebéd évi díja 100 korona. A díjak az eforusnál 
negyedévi vagy havi részletekben fizetendők.

A gimnáziumi bizottság fenntartja magának a jogot, 
hogy amennyiben a fokozódó drágasággal jelentkező kény
szerítő okok megkövetelik, az alumneumi díjakat mérsékel
ten emelje.

N a p k ö z i otthon. Vidékről bejáró tanulóink rendelkezé
sére napközi otthont tartunk fenn, melybe kötelesek bei
ratkozni mindazok, akik maguknak állandó szállást nem fo
gadnak. A napközi otthon havi díja 60 fillér.

A napközi otthon tanári felügyelet alatt áll. A tanulók 
lakóhelyüknek megfelelőleg helyi csoportokba osztatnak be ; 
minden külön csoportnak külön felügyelője van, aki a csoport 
tanulóinak viselkedéséért a napközi otthonban, utcán, állo
máson, vasúton egyaránt felelős. A vasútról jövetelnek s a



vasúthoz vonulásnak katonás rendben kell történnie. S ál
talában a napközi otthon tanulóinak a szabályzatoknak meg- 
felelőleg kell mindenben élnie.

Értesítés. Értesítjük a gimnáziumunk iránt érdeklődő 
szülőket, tanulókat, hogy az elszállásolásra, a helyi viszo
nyokra és intézetünket illető bármely írásbeli kérdésükre 
szívesen ad felvilágosítást

a Pctőfi-főgim názium  igazgatósága.
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