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I. Ferencz József királyunk 
emlékezete.

(Az 1916. november 30-iki gyászünnepélyen tartott beszéd.)

Pompázatos ravatalon, a gyász komor fenségű ragyo
gásában fekszik a koporsó; koronás fők alázattól megha
jolva állják körül.

Királyt temetnek — királyi pompával: I. Ferencz József 
halott.

Szerte az országban millió és millió ember a távolság 
ködén, a könnyek fátyolán át fájdalmas érzéssel keresi a 
koporsóban nyugvó magyar királyt, aki nemzetünk fölött 
hatvannyolc évig uralkodott.

Uralkodásáról a történelem, a jövendő mondhat majd 
biztos ítéletet. Azt azonban e pillanatban is érezzük és tud
juk, hogy e királyi koporsó előtt megnyilatkozó fájdalomnak 
és gyásznak bensősége nemcsak a királyt, de személyében 
az embert is illeti.

S mi keressük az embert, hogy benne találjuk meg a 
királyt.

Ki lehetett ez a férfiú, kinek temetésén a királyi gyász- 
szertartás előirt formaságait egy nemzet őszinte fájdalma 
tölti meg mélységes tartalommal ? Ki volt e felséges ember, 
aki haló poraiban is hódolatot parancsol a maga számára s 
aki előtt önkéntes meghódolással hajlik meg az egész világ ?

Milliók csak akkor érezhetnek így egy ember iránt, ha 
az az egy is viszontérezte millió és millió ember örömét,
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fájdalmát, vágyait, törekvéseit, szenvedéseit. Hogy ide jut
hasson, előbb annak az egynek magának is szenvednie kellett.

Ember volt ő is: sokat szenvedett. Äz ő súlyos meg
próbáltatásokkal teljes hosszú élete a bizonyság, hogy meg 
kellett ismerkednie a fájdalmakkal, amelyektől királyi koro
nája sem óvhatta meg. S mig nagy lelkierővel igyekezett 
elviselni a szenvedéseket, emberi fájdalmain át eszmélt reá 
királyi hivatására, hogy boldogságot nyújtson ott, ahol lehet, 
az emberszeretet nevében, a királyi hatalomtól kitelő mérték 
szerint. Emberi fájdalmain át eszmélt reá királyi hivatására, 
hogy nemzete millióinak boldogításában találja meg azt, amit 
más úton hiába keresett: saját egyéni boldogságát.

Boldogságot adhatni annak, aki azt szomjuhozza; 
népeknek és egyeseknek, királyok gyönyöre! Tettekből 
érezni egy királyi szív jóságát — népek boldogsága!

Ebben a megismerésben közeledett felénk, magya
rokhoz. S mert benne magában meg volt a tökéletesedni 
akarás vágya, meg tudta érteni magyarságunknak a töké
letesebb hemzeti élet iránt élő jogos vágyait is. így 
indúlt el királyi hivatása útjára. Ezen az úton nagy aka
dályok tornyosultak eléje: elődei múltjának tradícióit kel
lett nagy lelki erővel magától elhárítania. Ä király és 
nemzet egyetértő törekvése sikert aratott s e megértésből 
áldás fakadt. Élte nagy műve, hogy szabaddá vált az út a 
magyar nemzet politikai, művelődési, gazdasági megerősö
dése felé.

Feladata királyi feladat volt s amit ő végzett, királyi 
munka volt.

S e feladat teljesitésében elméje és szíve egyaránt segít
ségére volt: megvilágosította előtte azt az igazságot, hogy 
az egyén élete időleges, múlandó, a nemzet élete örök. S 
a múlandó egyén életéből csak az az eszme, érzés, akarat 
lehet halhatatlan, ami a nemzet életének áldásosán javára vált.

Mi képesítette őt arra, hogy uralkodjék nemzetek 
fölött? Ä felelet olyan könnyű, amilyen nehéz volt annak 
értelmében cselekednie: legyőzte önmagát, megtanult önma
gán uralkodni.
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Milyen forrásból merítette az erőt nehéz királyi feladata 
elvégzésére, súlyos megpróbáltatásokkal teljes élete diadal
mas végigküzdésére?

Két mindenható ige: istenfélelem és emberszeretet, ez 
volt reá nézve az energiának kiapadhatatlan forrása, amely 
képessé tette arra, hogy a kötelességteljesités önfeláldozásig 
menő szeretetével mintaképül szolgálhasson királyoknak, 
államfőknek, katonáknak, polgároknak, magasrangúaknak és 
alacsonyrendűeknek, gazdagoknak és szegényeknek egyaránt.

Istenfélelem, emberszeretet, ez igékben rejlő szent 
erők munkája, hogy az uralkodása alatt s életében lejátszódó 
diszharmonikus események dacára élete egészben véve mégis 
megnyugtató harmóniában csendült ki.

Erényei a koporsón is át ragyognak. Az ilyen élet 
nagy tanulságaival közel áll mindenkihez, aki az emberi 
életjelenségeket kellően értékelni tudja. Közel áll hozzátok 
is, kedves fiaim. Eszményképetek lehet a mindennapi munka 
végzésében, ha a már nyolcvanhat éves beteg királynak 
csak egyetlen napjára, az utolsó napjára és szavaira emlé
keztek.

Mikor jött az este, — aludni akarok, — mondotta; 
— kora hajnalban kelek, — szólt, mikor a másnapi munká
jára gondolt.

Bizony mondom nektek, kedves fiaim, e férfiú, ha 
soha nem lett volna király, nagy ember lett volna akkor is, 
mert királyiak voltak emberi erényei.

Személyét nemzetünk már rég szeretetébe fogadta. Alakja 
a katonadalok révén a népköltészeté is. Katonái, a magyar 
katonák, igazi atyjoknak tekintették őt s büszkék voltak rá, 
hogy I. Ferencz József első katonái lehetnek; dalaik is a 
leggyöngédebb szeretet hangján őrzik meg emlékezetét.

Most, hogy búcsúzik tőlünk, fején a bölcseség koro
náját látjuk ragyogni; mert meg tudta szabadítani magát attól, 
ami király és nemzet között évszázadon át annyi félreér
tésnek okozója volt, meg tudta szabadítani magát a legna
gyobb zsarnokság: az előítéletek uralma alól.

Örök érdeme, hogy utódja és nemzete között az egyet
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értés útját nemcsak egyengette, de teljesen előkészítette, 
így most Szent István koronája olyan király fejét érintheti, 
aki előítélet nélkül veszi át ura kezéből az uralkodást s 
vezeti nemzetünket a jövendő felé.

Hálaszó kiséri őt, a távozót: áldás boruljon emlékére! 
Hozsánna annak, aki jött most az Úrnak nevében! 

Hozsánna annak, akiben e nemzetnek eddig is öröme telt! 
Hozsánna IV. Károly magyar királynak!

Rz igazság diadalma, a győzelem és béke boldog 
dicsősége legyen királyunké, nemzetünké!

Ädja Isten, hogy úgy legyen!
Dr. Osváth Gedeon.

Dr. KÖVÉR PÉTER
1 8 8 3 — 1 9 1 6 .

Fájdalmas büszkeséggel emlékezünk meg gimnáziumunk 
ügyészének, dr. Kövér Péter ügyvéd úrnak, az olasz harc
téren történt hősi haláláról. Tiszta jelleme, a kultúráért min
den szellemi és anyagi áldozatra kész lelkűlete, tüzes 
magyarsága és vonzó műveltsége, törhetlen kötelességtudása, 
a férfilélek megannyi erénye s tetterős ifjúságának gazdag 
ígérete — egyenkint külön-külön jelzik azt a veszteséget, 
melyet kora elhúnyta gimnáziumunknak s társadalmunknak 
okozott.

Ily erények birtokában egyéni pályája egyre magasabban 
iveit fölfelé. De vájjon emelkedhetett volna-e magasabbra...?

— Szent az isteni rendelés: meghalni mindeneknagyra- 
becsűlő szeretetétől övezve, a boldogság tetőfokán, azzal a 
hősi halállal, mely érintetlenül hagyja meg elmúlt élete töké
letes szépségét.

Megnyugvásunk, hogy a kötelességteljesítésben felma- 
gasztosúlt lénye nemzetünk halhatatlan életében folytatja 
léteiét. Kiváló emberi erényei ragyogjanak ifjúságunk előtt, 
Emlékezete legyen áldott!



Évi jelentés.

Isten segedelmével a tanévet szeptember 15-én kezd
tük meg s május 26-án fejeztük be.

Intézetünk hadi célokra lefoglalva nem volt, a tanári 
kar tagjai közül senki sem teljesitett katonai szolgálatot.

Ä tanári kar. Dr. Gréb Gyula rendes tanár meggyön
gült egészségi állapotára való tekintettel a gimnáziumi 
bizottságtól e tanévre szabadságot kért és kapott. Helyette
sítésével a gimnáziumi bizottság Soós Tamás egyetemet 
végzett, alapvizsgás helyettes tanárt bízta meg, aki a reábi- 
zott feladatot odaadó buzgósággal, eredményesen végezte el.

így a tanítás munkájához igazgatón kívül 8 rendes és 
1 helyettes tanár állott rendelkezésre, kik közül a katonai 
szolgálat alól felmentést nyertek: Soós Tamás, Haberehrn 
Gusztáv, Nagy Imre, Karádi János, dr. Ponyiczky Zoltán, 
Szabó. Lajos, dr. Osváth Gedeon.

Vallás-erkölcsi és hazafias nevelés. Tanárkarunk 
céltudatos törekvéssel ez évben is azon fáradozott, hogy a 
tanítványok lelkében ápolja a kötelességteljesítés, a fele
lősségtudat gondolatát s így a háborúnak a tanulók erkölcsi 
érzésére, önfegyelmező erejére gyakorolt káros hatását ellen
súlyozhassa. Ezt a célt szolgálták a rendes tanítási munkán 
kivűl egyházi, nemzeti és iskolai ünnepeink is, melyeken az 
ifjúság vallásos és hazafias érzése méltó formában nyilat
kozott meg.
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Különös örömünkre és megnyugvásunkra szolgál, hogy 
a vallásoktatás, igazgató és tanári kar kérelme szerint,— a gim
náziumi bizottság intézkedése folytán — e tanévtől kezdve 
osztály-összevonás nélkül teljes óraszámban történt. A felső 
osztályos ev. és ref. tanulók vallásoktatását Chugyik Pál 
lelkész-tanártársunk, az'alsó osztályos tanulókét Mayer Pál 
ikladi lelkész végezte.

Úrvacsorában a reformáció emlékünnepén s áldozó 
csütörtökön részesültek protestáns tanulóink, akiknek vallá
sos önképzését szolgálták a belmissziói és gyámintézeti 
egyesület gyűlésein végzett gyakorlatok is.

A templomi istentiszteletek látogatása az őszi és tavaszi 
időszakokban, az ifjúsági istenitiszteletek tartása a téli idő
szakban állandóan a tanári kar vezetése alatt történt. A r. k. 
növendékek Tímár Ambrus hitoktató, az izr. növendékek 
Schreiber József izr. lelkész gondos vezetése alatt tettek 
eleget vallásukszabta kötelességüknek.

Iskolai ünnepélyeink voltak: Évnyitó szeptember 15-én; 
I. Ferenc József királyunk elhunyta alkalmából november 
30-án, IV. Károly királyunk koronázása alkalmából január 
4-én, Arany ünnepély március 2-án, nemzeti ünnepély már
cius 15-én és április 12-én, évzáró ünnepély május 26-án, 
melyen a műsor keretében a nagyközönség előtt is ismé
telten áldoztunk Arany János emlékének.

Testi nevelés, egészségügy. A katonás szellemű 
nevelést bevezetni kívánó miniszteri rendeletnek viszonya
inknál fogva csak részben sikerült eleget tennünk, A katonai 
rend-, szabad- és menetgyakorlatokat, a kisebb kirándulá
sokat, a tájékozódási és távbecslési gyakorlatokat Aszód 
vidéke katonai térképének használatával, tanulóink Haberehrn 
Gusztáv tanártársunk vezetése mellett végezték, aki a minisz
térium által a múlt évi szünetben szervezett testnevelési 
tanfolyam elvégzése alapján szerezte meg a tornatanítási 
képesítést s végezte e külön tanári munkát nagy buzga
lommal.

A tanulók egészségi állapota egész év folyamán meg
nyugtató volt. Dr. Gál Adolf intézeti orvos ismételten meg
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vizsgálta tanulóinkat, szükség esetén orvosi tanáccsal látta el 
s gondosan gyógyította őket, a VII. és VIII. o. tanulók 
részére egészségtani előadásokat tartott.

Nyilvános, gyakorlati tanítás, kirándulások, a 
tanulók gazdasági foglalkoztatása. E tanévben a nyil
vános tanítások sorozatát Nagy Imre tanártársunk folytatta, 
aki a tanári kar jelenlétében a IV. osztályos tanulókkal tar
tott a latin nyelvből úgynevezett mintaelőadást; vezetése 
alatt tekintették meg VIII. o. tanulóink a Szépművészeti 
múzeumot s hallgatták meg Bánk bán előadását a Nemzeti 
Színházban. Ugyancsak ő terjesztette tanulóink között az 
Országos Közművelődési Tanács által kiadott Vasárnapi 
könyveket, melyek oly hathatósan szolgálják a gyakorlati 
tanítás ügyét.

Jó szolgálatot tettek a gyakorlati tanítás ügyének a 
dr. Ponyiczky Zoltán tanártársunk vezetése alatt rendezett 
kirándulások is, melyeknek célja Aszód vidéke növényze
tének tanulmányozása volt.

Az aszódi Magyar Lloyd repülőgépgyár által rende
zett repülőversenyt a tanári kar felügyelete alatt tekintették 
meg tanulóink, akiknek ez alkalomból Haberehrn Gusztáv, 
a fizika tanára, tartott aktuális előadást a repülőgépről.

Az Aszódi Takarékpénztár és a községi faiskola által 
az alumneum használatára átengedett termőföldterületet Karádi 
János eforus vezetése alatt művelték meg tanulóink.

Tanulmányi eredmény, fegyelm i állapot. A tanul
mányi eredmény eléggé kedvezőnek mondható, mindenesetre 
kedvezőbb a múlt évi eredménynél. Tanárkarunk nagy 
megértéssel méltányolta a rendkívüli viszonyokat, amelyek
kel szülőnek, tanulónak, meg kell küzdenie, de nem enged
hette meg kellő igazságszolgáltatás nélkül, hogy egyik
másik tanuló a könnyű boldogúlás vágyára bízva magát, 
a mulasztások elnézésének reményében komoly kötelesség
teljesítés nélkül töltse idejét.' Az ily tanulókat elért igazság 
példája az egész tanuló ifjúságra nézve tanulságos volt.

Kedvezőnek mondható a tanulók fegyelmi állapota is,
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eltekintve attól a sajnálatos esettől, hogy egy második osz
tályú tanulót, aki különben jó tanulmányi előmenetele alapján 
tandíjkedvezményben is részesült, ismétlődő lopás vétsége 
és templomlátogatási bizonyítvány hamisítása miatt intéze
tünk fegyelmi székének Micsinay Ernő főgimnáziumi fel
ügyelő úr elnöklete alatt hozott egyhangú határozattal az 
intézetből ki kellett zárnia.

Szolgáljon ez az eset e helyen is intő például ifjainknak!

Állami felügyelet, iskolalátogatás. Dr. Badics 
Ferenc kir. tanácsos, tankerületi főigazgató úr, mint az 
állami főfelügyelettel megbízott miniszteri biztos, intézetünket 
1917. május 16-án látogatta meg. Hálás köszönetét mondunk 
ez alkalommal is azért a nagyértékü jóakaratért, mellyel 
gimnáziumunk anyagi és szellemi ügyei iránt viseltetik és 
bölcs tanácsaiért, amelyeket gimnáziumunk érdekében teljes 
készséggel fogunk megvalósítani. A nm. vallás- és közok
tatásügyi minisztérium intézetünk V—VIII. osztályainak a 
nyilvánossági jogot, úgyszintén az érettségi vizsgálat tartá
sának jogát az 1916/17 tanévre 103.924—1916. sz. rendele
tével adta meg.

Évvégi összefoglaló előadásainkat Micsinay Ernő főgim
náziumi felügyelő úr látogatásával tisztelte meg s ez által 
gimnáziumunk, tanulóifjúságunk munkássága iránt állandóan 
tanúsított érdeklődő szeretetének ez alkalommal is kifejezést 
adott; a gimn. bizottság évzáró gyűlésén igazgató és eforus 
évi jelentésének meghallgatása után a gimn. bizottság nevé
ben méltányló elismerésének adott kifejezést azért az oda
adó munkáért, melyet a gimnázium valamennyi tisztviselője 
s a tanári testület valamennyi tagja a mai súlyos körülmé
nyek között végez a gimnázium, a magyar kultúra érdekében. 
A gimnáziumi bizottság e kitüntető elismerése mindenkor 
becses elégtételünk marad.

Háborús jótékonyság. Tanárkarunk a háborús jóté
konyság szolgálatába állította az ifjúságot, mely a szülők 
áldozatkészsége folytán a következő adományokkal szolgálta 
az országos közérdeket.
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A katonák karácsonyi ajándékára: 108'66 K. A Kárpá
tokban hősi halált halt katonák sírjainak gondozásása: 32 28 K. 
Országos anya- és csecsemővédő egyesületnek: 104'56 K. 
Hadi zászlószög akcióra: 1602 K. „Királyunk imája" ezüst 
gyűrűkért 4 K. Hadi naptáralbum: 5 K. Őfelsége születés
napja a harctéren 1917. a katonáknak: 66 K. Őfelsége arc
képére: 47'88 K. Hadikölcsönrc 100 K. Összesen 484 korona 
40 fillér.

Hadikölcsönjegyzés a következő összegekben történt: 
A gimnázium jegyzése az V. hadikölcsönre a különféle ösz
töndíj alapokból: 8700 korona. A tanári kar jegyzése Lux
emlék címén: 350 korona. Az ifjúság jegyzése: 100 korona. 
A gimnázium jegyzése a VI. hadikölcsönre a dr. Gál Adolf- 
féle ösztöndíjalapból: 6000 korona. A jegyzések összege: 
15.150 korona.

Kötelességszerüleg itt kell felemlítenünk, hogy Bolla 
Lajos és Szabó Lajos kartársaink önkéntes áldozatkészséggel 
vállalták az Aszódon megalakult rekviráló bizottság elnöki 
tisztét s önzetlen fáradozással szolgálták az országos köz
érdeket.

Erdélyi menekült tanulók intézetünkben. Intéze
tünkbe a tanév folyamán 7 erdélyi menekült tanuló iratko
zott be, akik rokon családoknál nyervén elhelyezést, gimná
ziumunk részéről tandíjmentesség kedvezményében és tan
könyvsegélyben részesültek. Az erdélyi háborús viszonyok 
kedvezőbbre változtával valamennyien visszatértek szülő
földjükre. E tanulók a következők: Hadnagy Endre I. o. ref., 
Raffay István II. o. ev., Hadnagy Albert II. o. ref., Stein 
István IV. o. izr., Raffay Irma VI. o. ref., Wittstock Ervin 
VII. o. ev., Cseh Ágoston VIII. o. r. k.

Ä tanév folyamán hadbavonúlt tanulóink:

V. osztály VI. osztály
Csendes István, Acsay Antal,
Krekács Pál, Juhász Mihály,

Udvarhelyi Vilmos mt,
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VII. osztály
Benkó Mátyás, 
Havasy László, 
Martonfalvay László. 
Reiner Sándor.

Gonda Sándor, 
Nagy Béla, 
Riecsánszky Endre, 
Steinberger Imre, 
Weiner Mihály.

VIII. osztály

r

Hősi halált halt tanulóink. Katonatanulóink közül, 
akik közvetlenül az iskola padjai közül indultak el a hadak 
útjára, immár kettőnek emlékezete követeli, hogy az év tör
ténetének lapjaira följegyezzük nevüket. Csörgi János érett
ségizett jeles tanítványunk az orosz harctéren, Vankó Mihály 
szintén érettségizett tanulónk az olasz harctéren halt hősi 
halált. Első helyen említett tanítványunk, aki mindvégig első 
volt a front mögötti feladatok végzésében, első maradt a 
harctéren is; de nem maradt utolsónak a szelidlelkű Vankó 
Mihály sem, aki életével mindenét odaadta az imádott 
magyar hazáért.

Beszéljen áldott emlékezetük az utókor előtt a Petőfi- 
főgimnázium tanulóinak kötelességtudásáról — minden időkre!

Állam segély, adományok, alapítványok. A nm.
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium évi állam
segélye 18.000 kor. Aszód község évi adománya 2.000 kor. 
A pestmegyei ág. h. ev. esperesség adománya 200 kor. Az 
Aszódi Takarékpénztár 200 koronát, az Aszódi Hitelbank és 
Takarékpénztár 200 koronát adományozott.

Az aszódi gimnázium volt növendékeinek iskolaegye
sülete útján a múlt év zárta után az igazgatóság címére 
Fridrik Géza úr Budapestről 4 koronát küldött; ez összeget 
Micsinay Ernő egyesületi elnök úrhoz az Aszódi Takarék- 
pénztárba juttattuk.

A belmissziói és gyámintézeti egylet céljaira Sárkány 
László úr adománya 37'32 kor.; Schuchtár Brúnó úr ado
mánya 25 korona.
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Az évzáró ünnepély közönségének adománya a meg
alakítandó zenekör céljaira 257'40 korona.

Jamriska Lajos péczeli főjegyző úr még a múlt tanév
ben tett 500 koronás alapítványt intézetünk részére; az 
azóta beküldött alapítólevelet egész terjedelmében külön 
közöljük.

Riecsánszky Endre bényei ág. h. ev. lelkész úr 100 
koronát ajánlott fel a tanári kar rendelkezésére a következő 
sorok kíséretében: «Szerencsések, sőt büszkék lehetünk mi 
szülék, hogy esperességi gimnáziumunkban vannak oly ta
nárok, akik a reájuk bízott gimnazistákat nemcsak tanítják, 
hanem atyai szeretettel nevelik is. Köszönetem és hálám jeléül 
küldött 100 korona adományomat méltóztassék vagy mint 
alapítványt kezelni, vagy pedig tetszés szerint más célra 
fordítani.» A tanári kar kérése, illetve javaslata értelmében e 
100 korona a belmissziói és gyámintézeti egylet vagyonához 
csatoltatott, hogy alapítványtevőnek a pestmegyei gyáminté
zetek körül szerzett érdeme ezáltal is megörökíttessék.

Az erre vonatkozó alapítólevelet szintén külön kö
zöljük.

Aszód járás közönsége ez év május 6-án ünnepelte 
tiszti főorvosának, dr. Gál Adolf intézeti orvosnak és egész
ségtan-tanárnak 25 éves szolgálata jubileumát. Ez alkalom
ból ünnepeltet a járás közönsége nevében Micsinay Ernő 
főgimnáziumi felügyelő úr, a Petőfi-főgimnázium nevében 
igazgató üdvözölte. Aszód járás közönsége ünnepelt kartár
sunknak 5000 koronát adományozott azzal az óhajtással, 
hogy ez összeg, mint az ünnepelt szabad rendelkezésére 
bízott alapítvány mindenkor a Dr. Gál Adolf-alapítvány ne
vet viselje. Dr. Gál Adolf, most már Pestvármegye tiszti 
főorvosa, az ünnepségen az üdvözlésekre adott köszönő 
válaszában a felajánlott összeget a maga részéről 1000 ko
ronával toldotta meg s az így 6000 koronára kiegészített 
alapítványt gimnáziumunk részére ajánlotta fel. Az alapító- 
levél nincs még a gimnáziumi bizottság birtokában, de ismer
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jük annak nemes intencióját, mely szerint alapitványtevő 
annak kamataiból 3 kiváló magaviseletű és előmenetelű ta
nulót kíván segélyezni vallásfelekezeti különbségre való te
kintet nélkül. Örömmel adunk számot ez alapítványról addig 
is, míg azzal annak idején érdemlegesebben foglalkozhatunk.

Végül meg kell még említenünk, hogy gimnáziumunk 
tanári kara Lux Sándor tornatanár, hadnagy, századparancs
nok emlékére és nevére 400 koronás alapítványt tett azzal 
a rendeltetéssel, hogy ez alapítvány kamataiból beszer
zendő tornászérem vagy díszoklevél oly VIII. vagy VII. osz
tályos tanulónak adassék ki, aki a tornában a legkiválóbb 
eredményt mutatta föl. Tanári testületünk úgy gondolta, hogy 
ezzel hűségesen szolgálja azt a testnevelési eszményt, amely
nek tornatanártársunk a hivatás rajongó szeretetével élni 
kívánt; úgy érezte, hogy ezzel hűségesen ápolja az ifjúság
ban a magyar haza szeretetét is, amelyért kartársunk ifjú 
életét adta áldozatul.

Fogadják intézetünk jóltevői hálás köszönetünket a 
Petőfi-főgimnázium iránt nyilvánított jóakaratukért és szere- 
tetükért. Gimnáziumunk minden időkre hálával őrzi meg 
emléküket.

Vizsgálatok. A múlt tanévi javító- és magánvizsgála
tokat szept. 9-én és 11-én tartottuk meg. Az egy tárgyból 
bukottak közűi sikerrel tett javítóvizsgálatot 10, a két tárgy
ból bukottak közűi 25 tanuló. Sikerrel tett magánvizsgálatot 
4 tanuló. Äz e tanévi magánvizsgálatokat junius 1-én, 4-én 
és 5-én tartottuk meg. A katonatanulók magánvizsgálata meg
felelő engedély alapján egész évfolyamán jelentkezésük ide
jén történt.

Érettségi vizsgálatok. A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium 8689—1917. sz. rendelete értelmében a tanév 
első felében tanúsított előmenetele alapján Riecsánszky Endre 
1898. évfolyamú besorozott katonatanulónak a VIII. osztály
ról szóló bizonyítványa és érettségi bizonyítványa «érett» fo
kozattal 1917. január 25-én kiadatott.
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Az 1899. évfolyamú besorozott Vili. osztályú tanulók 
a VKM. 2257—1917. sz. rendelete értelmében március 2-án 
tettek szóbeli érettségi vizsgálatot a következő ered
ménnyel :

Gonda Sándor jól érett,
Nagy Béla jelesen érett,
Steinberger Imre jelesen érett,
Weiner Mihály érett.
Az 1899. évfolyamú besorozott VII. osztályú tanulók 

közül a 2257—1917. sz. miniszteri rendelettel szervezett, a 
VIII. osztályra és érettségi vizsgálatra előkészítő tanfolyamot 
végezték:

Benkó Mátyás érett,
Havasy László jól érett,
Reiner Sándor érett eredménnyel.
Ez érettségi vizsgálatokon püspök urunk Öméltósága 

intézkedése szerint igazgató elnökölt.
A rendes érettségi vizsgálatra 
Schreiber Ernő nyilvános és 
László Mártha magántanuló

maradtak. írásbeli vizsgálatuk május 14., 15., 16. napjain, 
szóbeli vizsgálatuk május 30-án történt.

Az egyházi főhatóságunk által kitűzött érettségi írás
beli tételek a következők voltak:

1. A magyar irodalom köréből: A kor eszméi Eötvös 
József báró költészetében.

2. A latin nyelvből fordítás magyarra: Cicero: In L. 
Catilinam oratio IV. cap. 9—10.

3. A mathematikából: a) az algebrai tétel: Egy birtok 
megvételére hárman tesznek ajánlatot; az első 153.000 ko
ronát akar mindjárt fizetni, a másik 4 év múlva 185.000 ko
ronát, a harmadik 7 év múlva 215.000 koronát. Évi 5‘/a %-ot 
számítva, melyik ajánlat a legkedvezőbb és mennyivel külön
böznek egymástól, ha a fizetéseket mind a jelen időre szá
mítjuk át?

b) Mértani tétel: Kassa földrajzi szélessége 48" 42’ 30”, 
hosszúsága 21" 15’48”, Kolozsvár földrajzi szélessége 46" 44’
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8", hosszúsága 23° 35’ 43”. Meg kell határozni a távolságukat 
kilométerekben.

Ä vizsgálat eredménye:
Schreiber Ernő jól érett,
László Mártha jól érett.
Püspök urunk Öméltósága megbízásából rendes érett

ségi vizsgálatunkon Sárkány Béla pestmegyei egyházmegyei 
főesperes úr elnökölt. E helyről is köszönetét mondunk azért 
a meleg elismerésért, mellyel tanulóknak és tanároknak a 
mai háborús időkben kifejtett munkásságát méltányolta.

Ä vonatkozó miniszteri rendelet és külön püspöki en
gedély alapján május 31-én tett érettségi vizsgálatot Mangult 
Ferenc katonatanuló érett eredménnyel.

Ö sszefoglalás: éretté nyilváníttatott 11 tanuló, kik 
közűi jelesen érett: 2, jól: 4, egyszerűen érett: 5 tanuló.



Alapító levelek.

i.

„Minthogy Isten jóságos kegyelméből megérnem ada
tott, hogy az az intézet, melyben 50 évvel ezelőtt alapvető 
ismereteimet nyertem s ahol ez idő szerint fiam is gondos 
továbbnevelésben részesül — nemzetnevelő munkájának 
fokozottabb teljesítésére algimnáziumi zsenge keretéből fő
gimnáziummá emelkedett: hálás szívből eredő megnyilatko
zásra s arra késztet, hogy ezen iskolának, az aszódi ág. It. 
h. ev. Petőfi-főginináziumnak nemzetnevelő építési munkájá
hoz némi segítéssel én is hozzájáruljak.

Hálám és ragaszkodásom tanúságául tehát

500 (ötszáz) koronás
ösztöndíj-alapítványt teszek, mely minden időkre 

«Jamriska Lajos alapítvány» 
elnevezést viseljen.

Az alapítvány évi kamatai évenként ösztöndíjul oly 
V—VIII. osztálybeli ág. h. ev. fiútanulónak adassanak, aki 
jó magaviseleté, szorgalma s legalább általános jó osztály
zata révén erre magát érdemessé tette.

Az alapítványi összeget a főgimnázium elöljárósága 
kezeli, az ösztöndíj odaítélése pedig mindenkor a tanári
testület határozata alapján s a tanév végén történik.

2
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Adja Isten, hogy főiskolánk hagyományos szelleme 
továbbra is erősítse annak a kultúrának erkölcsi elemeit, 
melyektől épsége s tápláló ereje függ.

Kelt Péczelen, 1916. szeptember 15-én.

JAMRISKA LAJOS
főjegyző.“

II.

„Alulírott annak emlékére, hogy Endre fiam gimná
ziumi tanulmányait az aszódi Petőfi-főgimnáziumban elvé
gezte: 100, azaz egyszáz koronát adományozok azon célból, 
hogy ezen összeget a fenti gimnáziumnál létező Ev. gyám
intézeti és belmissziói ifjúsági egyesület kezelje s annak 
kamatait évente a tanári kar ítélete alapján adja ki az arra 
érdemeseknek.

Bénye, 1917. április 12.

RIECSÁNSZKY ENDRE
ev. lelkész,

pcstmegyei ev. esperességi 
gyámintézeti elnök."



Gimnáziumi elöljáróság.

i.

Ä Z  aszódi ág. h. ev. egyház gimnáziumi bizottsága.

Elnök:

ÍTlicsinay Ernő, fögimn. felügyelő.

Tagok :
Hivatalból:

Br. Podmaniczky Gyula, egyházi felügyelő,
Sárkány Ernő, egyházi másodfelügyelő,
Chugyik Pál, lelkész,
Dr Osváth Gedeon, főgimn. igazgató,
Karádi Dános, ephorus, a bizottság jegyzője.

Választás utján:
Bentsok Dános, gimn. pénztáros,
Bolla Lajos,
Haitsch Samu,
Krenko István,
Perényi Rezső,
Br Podmaniczky Géza, v. b. t. t.,
Gr. Ráday Gedeon,
Rausz István,
Sárkány László.

2*
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A tanári kar képviseletében s
Dr. Gréb Gyula,
Szabó bajos.

II.

Fegyelm i szék.

Elnök:

Illicsinay Ernő, főgimn. felügyelő.

Tagok:
Hivatalból:

Chugyik Pál, lelkész,
Dr. Osváth Gedeon, főgimn. igazgató, 
fi főgimnázium tanári kara.

Választás utján a ginm bizottság tagjai sorából
Bentsok Dános,
Sárkány Ernő,
Sárkány bászló,
Perényi Rezső, bizottsági tagok.

Jegyző :
Karádi Dános, a ginin. bizottság jegyzője.
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Tanári testület s az előadott tantárgyak.
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Tantárgyai a lefo lyt 
tanévben

H
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as
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m
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i Dr. Osváth Gedeon
igazgató, r. tanár

11 1906 Magyar 1. 
Latin I.

10

2
Bolla Lajos

r. tanár, a VI. o. főnöke, 
a régiségtani és történelmi 

szertár őre
31 1895 Történelem III—Vili. 

Görögpótló rajz V—VII.
22

3 Chugyik Pál
ág. h. ev. lelkész

16 1901 Vallástan V — VIII. 8

4 Dr. Gréb Gyula
r. tanár

11 1906 Hz 1916—17. tanévben 
szabadságon

_

5

Haberehrn Gusztáv Ädolf
r. tanár, a II. oszt. főnöke, 
a fizikai szertár, a geo
metriai szertár, a torna

szertár és az ifjúsági se
gélykönyvtár őre

3 1915
Muthematika II. V. VII. 
Fizika VII—VIII. 
Rajzoló geometria II. 
Torna I— Vili.

27

6

Karádi János
r. tanár, az V. oszt. főnöke, 
alumneumi ephorus.a gim
náziumibizottság jegyzője, 
tandijpénztáros.a Tanárok 
Özvegyeit és Árváit segítő 
Egyesület fiókelnöke, a ta
nári könyvtár és a filoló
giai gyűjtemény ideigle

nes őre

5 1912 Latin V.
Görög V—VIII.

24

7 Mayer Pál
ikladi ág. h. ev. lelkész 3 1914 Vallástan I—IV. 8

8
Dr. Moór Elemér

r. tanár, a III. oszt. főnöke, 
a napközi otthon fel

ügyelő tanára
2 1915

Magyar III. VI. 
Német III. VII—VIII. 
Görögpótló VI. 
Filozófia VIII.

23
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Tantárgyai a lefolyt 
tanévben
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9

Nagy Imre
r. tanár, okleveles gyors- 
irástanár, a IV. oszt. fő
nöke, a Petőfi-kör tanár
elnöke, az ifjúsági könyv

tár őre

5 1913 Magyar IV. VIII. 
Latin IV. VI. VIII. 22

1 0

Dr. Pongiczky Zoltán
r. tanár, az I. oszt. főnöke, 

a természetrajzi és a 
chémiai szertár őre

5 1912 Term, rajz I. II. IV—VI. 
Földrajz I—III. 21

11
S o o s Tamás

h. tanár, a tanári érte
kezletek jegyzője

1 1916
Magyar V.
Német IV—VI. 
Görögpótló irod. V. VII. 
Szépírás I. II.

20

12 Szabó Lajos
r. tanár, a VIII. o. főnöke,

24 1898 Mathematika 1. III. IV. VI. Vili. 
Rajzoló geom. I. III. IV. 23

13 V alent József
r. tanár, a VI. o. főnöke

4 1915 M agyar II. VII. 
Latin II. III. VII. 24

H I T O K T A T Ó K

14 Schreiber József
rabbi

41 1881 Izr. vallás I—VIII. 8

15 Tímár Ambrus
r. k. hitoktató

15 1915 R. kath. vallás I—VIII. 16

O R V O S

16 Dr. Gál Adolf
járási tiszti orvos

2 1915 Egészségtan VII. VIII. 1



Magyar írásbeli dolgozatok.
V. OSZTÁLY.

1. A Gyulafi testvérek nemes versengése. 2. A román 
hadüzenet. 3. Az öreg Garanvölgyi. 4. A behavazott Aszód 
(leírás). 5. Mikor lesz tanulásunk önmagunknak és hazánknak 
javára ? (Kölcsey: Parainesise és Széchenyi: Hitele alapján) 
6. Búcsú hadbavonult társainktól (beszéd).

VI. OSZTÁLY-

1. Szép Ilonka ( Vörösmarty költeménye elbeszélés alak
jában). 2. Aranynak: «A walesi bárdok» cimű balladája köl
tői alakítás szempontjából. 3. Zrínyi Miklós, a költő egyéni- 
nisége eposzában. 4. Petőfi szatirikus költeményei. 5. Sopho
kles «Antigone» c. drámájának szerkezete. 6. «Dulce et de
corum pro patria móri.»

VII. OSZTÁLY.

1. A magyar katonalélek a mai nagy világháborúban 
2. Mátyás és a renaissance. 3. Balassi egyénisége költemé
nyei alapján. 4. Párhuzam Zrínyi és Gyöngyösi között. 5. A 
testőrírók fellépésének okai és következményei irodalmunk
ban.

VIII. OSZTÁLY.

1. Miért öli meg Bánk bán a királynét? 2. A hazafias 
érzés Vörösmarty lírájában. 3. Hősi halált halt osztálytársunk 
emlékezete. 4. A korszellem Arany eposzaiban. 5. Pályavá
lasztás előtt.



Iskolaszerek gyarapodása.

a) Tanári könyvtár.

1. Ajándék útján:
Kner Izidor könyvnyomdász úr a kiadásában megjelent 

szépirodalmi művekből 40 kötetet, dr. Osváth Gedeon főgimn. 
igazgató úr 1 kötetet adományozott. Rosner Lajos: R hege
dűjáték gyakorlati és elméleti szabályai. (Ä szerző ajándéka.) 
Ä vallás- és közoktatásügyi minisztérium ajándéka 1 kötet, a 
Petőfi-önképzőköré 1 kötet. Hivatalos Közlöny. Néptanítók 
Vörös-Kereszt.

2. Vétel útján:
Gyarapodás: 53 mű 400 korona értékben.

b) Ifjúsági könyvtár.

Gyarapodás: 124 kötet 271 K 86 f értékben.

c) Ifjúsági segélykönyvtár.

Dr. Osváth Gedeon főgimn. igazgató úr 9, Rei
ner Sándor VIII. o. tan. 37, Wittstock Ervin VII. o. tan. 10, 
Gáspár Béla VII. o. tan. 2, Udvarhelyi Vilmos VI. o. tan. 7 
tankönyvet adományozott.

Ez évi gyarapodás ajándék útján 65 tankönyv 159 K 
40 f értékben.
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d) Geometriai szertár.

Gyarapodás vétel útján : 2 vonalzó, 2 szögmérő, 2 há
romszög és 2 körző 81 50 K értékben.

e) Fizikai szertár.

Gyarapodás ajándék útján : Csáder Ede úrtól 1 galva
nometer, 1 kábel és 1 váltakozóáramú dinamógép 200 K 
értékben.

/)  Ä többi szertárak és gyűjtemények
állománya változatlan.

Alumneum.

A lefolyt iskolai év elején felvettünk 45 tanulót, év
közben jelentkezett még 19, összesen tehát 64 növendék ré
szesült ellátásban. Ezek közül a vidékről naponként bejárók 
(22) csak ebédre jártak. Kimaradt 15 tanuló. (Az intézetből 
eltávozott 6, katona lett 5, csak ideiglenesen volt tagja az 
alumneumnak 2, különféle családi okokból kimaradt 2).

A növendékek száma a tanév végén: 49.
Bár rendkívüli nehézségekkel kellett megküzdenünk, a 

növendékek zavartalan, megfelelő ellátása e tanévben is 
biztosítható volt. Csütörtök és vasárnap 3 tál ételből (hús
leves, pecsenye főzelékkel és sült tészta) álló ebédet kaptak, 
a többi napokon 2 tál étel volt — húsleves, főzelék főtt 
hússal, vagy leves és tészta; vacsorára rendszerint leves és 
főzelék.
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Növendékeink jó ellátása elsősorban az alumneum 
vezetőjének, özv. Deér Józsefné úrnőnek köszönhető, kinek 
érdemeiről a múlt évi értesítőben is megemlékeztünk. Körünk
ben eltöltött munkásságának huszonötödik évét felhasználtuk 
az ifjúság erkölcsi nevelésére is. December 20-án — az 
ebédre összegyűlt növendékek előtt — a fenntartó testület 
és tanári kar jelenlétében Micsinag Ernő főgimn. felügyelő 
úr és dr. Osváth Gedeon főgimn. igazgató úr adtak kifeje
zést mindnyájunk elismerésének. A növendékek nevében 
Riecsánszky Endre VIII. oszt. tanuló mondott köszönetét az 
anyai gondoskodásért. Az ifjúság virággal, a fenntartótestület 
ezüst evőkészlettel kedveskedett az ünnepeknek.

Báró Podmaniczky Géza kegyelmes úr a főgimn. fel
ügyelő útján 50 koronát, Micsinay Ernő felügyelő úr 10 
liter bort juttatott a jubileum céljaira.

Bódy Pál tápiószelei lelkész úr e tanévi adománya 
32 korona.

Szuplikáció megváltása címén az elmúlt tanévben a 
felsőpetényi egyház 3, a libetbányai egyház 4, a rákos- 
keresztúri egyház 4, a tiszaföldvári egyház 10 és a zólyom- 
lipcsei egyház 2 koronát küldött, összesen 23 korona. Múlt 
évi értesítőben ilyen címen 325 koronát nyugtázunk.

Bende Gyula földbirtokos úr 150 kgr. lisztet és 4 mm. 
burgonyát, az ikiadi egyházhívek Mayer Pál lelkész úr szi
ves kezdeményezésére ez évben is 3 zsák burgonyát és 50 
kg. babot, Pohánka Ödön igazgató-tanitó úr 5 kg. mézet, 
Beke Gyula kereskedő úr 60 kg. burgonyát, dr. Osváth 
Gedeon igazgató úr 1 nyulat és egy magát megnevezni 
nem akaró jótevőnk 20 kg. babot juttatott az alumneumnak

Az ifjúság mezőgazdasági foglalkoztatása révén az 
alumneum 15 zsák burgonyához jutott.

Amidőn az összes adományokért hálás köszönetét 
mondunk s kérjük jótevőink további nagybecsű pártfogását, 
ez úton is megismételjük az egyházakhoz két év előtt inté
zett kérelmünket s jótékonysági intézményünket további szi
ves áldozatkészségükbe ajánljuk.

A Gimnázinmi Bizottság ephorus indítványára e tanév
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végén kegyes adományok gyűjtésére Pest vármegyébe Tom- 
csányi László VII., Nógrád és Hont vármegyébe Paulinyi 
Árpád VI. oszt. tanulót küldötte ki.

Az 1917—18. tanévi felvételre a beiratások alkalmával 
kell jelentkezni az alumneum ephorusánál. A felvétel 
egész esztendőre szól. Évközben belépni csak kivételesen 
lehetséges. Kilépés is csak megokolt esetben engedhető meg 
s azt mindenkor előre kell kérelmezni. A dij egész évre 
ebédért és vacsoráért 300 korona, csak ébédért — a vidék
ről bejáró tanulók részére — 200 kor. Ennyit fizettek no
vember 1-től kezdődőleg a növendékek ebben a tanévben 
is. Az évi díj negyedévi részletekben előre fizetendő, fizet
hető azonban havi részletekben is, mindenkor az illető 
hónap 10-ig. Az alumneumi díjak közvetlenül az ephorus 
címére küldendők.

Növendékeink által az alumneum javára végzett mező- 
gazdasági munkáról az igazgató számol be évi jelentésében.

Karádi János
ephorus.

Petőfi-önképzőkör.

Körünk alakuló ülését 1916 szeptember 26-án tartotta 
43 rendes és 19 rendkívüli taggal. A tisztikar a következő- 
kép alakult: ifjúsági elnök: Nagy Béla VIII. o. t., titkár: 
Gonda Sándor VIII. o. t., főjegyző: Schönaigner Krieger 
Imre VII. o. t., aljegyző: Szabó Sándor VI. o. t., pénztáros: 
Gáspár Béla VII. o. t., főkönyvtáros: Riecsánszky Endre 
VIII. o. t., alkönyvtárosok: Tomcsányi László és Benkó 
Mátyás VII. o. t., a dolgozatbiráló bizottság tagjai: Nagy 
Béla, .Steinberger Imre, Schreiber Ernő VIII. o. t., Gáspár 
Béla, Benkó Mátyás, Tomcsányi László VII. o. t.
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Ämi a kör 1916—17. évi működését illeti, az alakuló- 
és záróülésen kívül 9 rendes ülést tartott; 1917 március 
2-án Arany János születésének százados évfordulóját dísz
ülés keretében ünnepelte, 1848 március 15-ének s 1848 ápri
lis 11-ének megünneplésére hazafias ünnepélyt rendezett. 
A rendes ülések tárgyát dolgozatok felolvasása, szabad elő
adások, szavalatok, s azok bírálata képezték.

Jutalomban részesültek: Schönaigner Krieger Imre VII.
o. t. március 15-iki ünnepi beszédéért 10 K; Uher József 
VI. o. t. a rendes tagok, Kohut Mihály V. o. t. a rendkívüli 
tagok versenyszavalatán 10—10 K jutalmat kapott. Munkás
ságukért jutalomban részesültek: Nagy Béla Vili. o. t . ; Ha- 
vasy László VII., Keményfi Elemér és Szabó Sándor VI. o. t.

A kör könyvtára gyarapítására (1. az ifjúsági könyvtár
nál) 271'86 K-t fordított a lefolyt tanévben.

Vagyon-m érleg.

Bevétel ___  ___  ___  ___  769 11 K
Kiadás ___  _____ _ ___  413 48 „

Maradék 355'63 K
Hadikölcsönben ___  ___  ___  500'— „
A kör összes vagyona ___  ___  855'63 K

Nagy Imre,
tanár-elnök.



Belmissziói és gyámintézeti ifjúsági 
egyesület.

Alakuló ülését 58 rendes taggal 1916 október 4-én, 
záró ülését pedig 1917 május 26-án tartotta.

Tisztikara Chugyik Pál hitoktató lelkész vezetése alatt 
következőkép alakúit:

Jegyző: Benkó Mátyás VII. o. t., főpénztáros, egyúttal 
a VIII. o. pénztárosa: Turányi János VIII. o. t., VII. o. pénz
tárosa: Tomcsányi László VII. o. t, VI. o. pénztárosa : Cső
vári Dezső VI. o. t, V. o. pénztárosa : Krekács Pál V. o. t., 
IV. o. pénztárosa: Tolvéth Attila IV. o. 1, III. o. pénztárosa: 
Tolvéth Gyula III. o. t., II. o. pénztárosa: Schuchtár László
II. o. t, I. o. pénztárosa: Valent István I. o. tanuló.

Az alakuló ülés tárgya a megalakulás, a tisztikar meg
választása s a belmissziói és gyámintézeti ifjúsági egyesület 
alapszabályainak, főképen az egyesület céljának ismertetése; 
a záró ülésé pedig az évi zárszámadás elkészítése, valamint 
az évi tisztajövedelem felosztása.

Belmissziói célját ez iskolai évben is ifj. istentiszteletek 
és vallásos önképzői ülések révén szolgálta.

Évi számadása a következő:

Bevétel:
1. I. osztály gyűjtése — ... ... „ 16'50 korona

II. „ „ — — 13-50 „
Átvitel: 30'— korona
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Athozat: 3Ö'— korórtá
HI. . n - .............. - ... 13-50 ,,
IV. „ „ ... ... ... ... 15'00 „
V. „ ... ... ... 800 „

VI. „ „ ... ... ... ... 900 „
VII. „ „ ... ... . . ... 750 „

VIII. „• „ ... ... ... ... 4-50 „
2. Sárkány László gimn. biz. tag adománya 37-32 „
3. Schuchtár Brúnó dornonyi fjző adom. 2500 „

Összesen: 149 82 korona.

Kiadás:
1. Az egyetemes gyámintézetnek 3746 korona
2. Az aszódi ev. szeretetháznak... ... 1000 n
3. Eperjesi theol. otthonnak ... ... 1000 >»
4. Torzsai árvaháznak ... ... ... _ _ 1000 n
5. Gyöngyösi tűzkárosúltaknak _ ... ... ío-oo n
6. Motaj Imre VI. o. tanulónak segély 1000 n
7. Paulinyi Árpád VI. o. „ „ 5-00 n
8. Bodiczky Mojmir III. o. „ „ 500 n
9. Csákó Gyula III. o. „ . „ 500 n

10. Rausz József I. o. „ „ 1000 Jt
11. Szlobodnyik Józsefi, o. „ ío-oo n
12. Evang. egyetemes szeretetházra 1500 »

Összesen: 13746 korona
13. 1916—17. évi maradvány, mint egyenleg 12-36 »1

Összesen: 14982 korona

V aggon-m érleg.

1. Tőke 1916. dec. 31-én kötvényekben ... 200"— korona
2. „ „ „ „ tak. betétben 187-24 „
3. 1916/17. évi pénztári maradvány ... ... 12-36 „

Összesen: 39960 korona
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Kiegészítés. Hálás szívvel emlékezünk meg e helyen is 
nagytiszt. Riecsánszky Endre pestmegyei esperességi gyámint. 
elnök úrnak 100 koronás alapítványáról, melyet azért muta
tunk ki egyesületünk vagyonánál, mert az alapító intézke
désére ez alapítvány egyesületünk kezelése alatt áll. Ez 
összeggel s ennek 1917 febr. 17-ike óta számított kamatai
val, egyesületünk vagyona meghaladja az 500 koronát. Meg
jegyezzük még, hogy úgy ezen alapítványt, valamint az 
itteni vagyonmérleg szerint takarékpénztári betétben elhelye
zett tőkét hadikölcsönkötvényekbe fektettük.

Chugyik Pál
elnök.

Jutalmazások.

1. Ä bányai ág. h. ev. egyházkerület 400 K ösztöndíjá
ból 100—100 K jutalomban részesültek Paulinyi Árpád és 
Szabó Sándor VI. o. tanulók; 50—50 K-t kaptak Szabó Ló
ránt IV., Csákó Gyula III., Perényi Miklós III., Szlobodnyik 
József I. o. tanulók.

2. A Csernyánszky-féle 40 koronás jutalom odaítélése 
a pestmegyei ág. h. ev. esperességi közgyűlés joga. E 40 
koronás jutalomra Perényi Miklós III. o. tanulót terjesztettük 
elő. A múlt évi közgyűlés a 40 K jutalommal Perényi Miklós
III. o. tanulót tüntette ki.

3. A Sárkány Sámuel püspök nevét viselő alapítvány 
kamataiból való jutalmazásra — ha azok már ez évben kiad
hatók lennének — Perényi Miklós III. o. tanulót ajánlottuk az 
esperességi közgyűlésnek.
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4. A gróf Teleki Róth Johanna-féle 70 koronás ösztön
díjat az ág. h. ev. egyetemes ösztöndíj osztó bizottságnak 
határozata értelmében Tomcsányi László VII. o. t. kapta.

5. A Luther-emlékalap kamataiból Drenyovszky János V. o. 
t. jutalma 12 korona.

6. Ä Jamriska Lajos-féle alapítvány kamataiból Tomcsányi 
László VII. o. t. 30 K jutalmat érdemelt.

7. A Kruttschnitt-Belohorszky-féle alap kamataiból 
Schönaigner Krieger Imre VII. o. t. 12 K. jutalmat kapott.

8. A Masznyik-féle jutalom alap kamataiból Tóth 
Mátyás IV. o. t. jutalma 48 K.

9. A Földváry Gábor-féle alap kamataiból Miklián 
Géza II. o. t. 12 K jutalomban részesült.

10. A Deutsch Fülöp-féle alap kamataiból László Imre
IV. o. t. jutalma 24 K.

11. Az aszódi főgimn. 1914—15. évi VII. oszt. növen
dékei által tett alapítvány kamataiból Nagy Béla VIII. o. t. 
12 K jutalmat nyert.

12. Az aszódvidéki tanítói kar jutalomalapjának kamatait 
az idén nem adtuk ki.

13. A Kossuth-féle jutalomalap kamataiból Drenyovszky 
János V. o. t. 10 koronát kapott.

14. A Petőfi'Podmaniczky alap kamataiból Gáspár 
Béla VII. o. t. 25 koronát kapott; Schreiber Ernő VIII., Stein- 
berger Jenő VI., Nemes László V., Benedek László IV., 
Balázs Béla II., Nikiss Zoltán II., Komár Gyula I. o. t. 
10—10 korona jutalmat nyertek.

15. Tandíjelengedés kedvezményében az I. félévben a 
következő tanulók részesültek: Kollár István II., Nikiss 
Zoltán II., Paraszkay Ernő II., Steinberger Vilmos II., Bodicky 
Mojmir III., Csákó Gyula III., Perényi Miklós III., Tímár József
III., Zalavári Lajos III., László Imre IV, Miklián Gyula IV., 
Szabó Lóránt IV., Tóth Mátyás IV, Csendes István V, 
Krekács Pál V., Főző Frigyes VI., Steinberger Jenő VI., 
Szabó Sándor VI., Gáspár Béla VII., Havasy László VII., 
Kottász Emil VII., Tomcsányi László VII., Nagy Béla VIII.,
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Schreiber Ernő VIII. és Steinberger Imre VIII. oszt. tanulók. 
Az elengedett tandíj összege: 457 K.

16. A II. félévi egész vagy fél tandijuk lefizetésére 
a tanári kar javaslata alapján a Gimnáziumi Bizottság a 
Petőfi-Podmaniczky alap kamataiból ösztöndíjban a követ
kező tanulókat részesítette : Nikiss Zoltán II, Csákó Gyula III., 
Perényi Miklós III., László Imre IV, Tóth Mátyás IV., Csen
des István V., Krekács Pá! V., Paulinyi Árpád VI., Schreiber 
Fülöp VI., Steinberger Jenő VI., Gáspár Béla VII., Havasy 
László VII., Kottász Emil VII., Tomcsányi László VII., Nagy 
Béla VIII., Schreiber Ernő VIII. és Steinberger Imre VIII o. 
tanulót. Az így kifizetett tandíj összege: 323 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.

3



Ä tanulók névsora
a vallás és szü letési hely feltüntetésével.

I. OSZTÁLY.

1 Adamovits László ág. h. ev. Felsőzsember 
Balás Zoltán r. k. Győrszentiván 
Bencze István ref. Mezőhegyes 
Bleier Miklós izr. Aszód 

5 Brandstädter Ferenc ism. r. k. Jobbágyi 
Brandstädter Lajos ism. r. k. Jobbágyi 
Csorba György ref. Fenyőharaszt 
Farkas Imre r. k. Túra 
Fazekas Lajos izr. Debrecen 

10 Geötz Aladár ism. r. k. Mátranovák 
Hartmann Mihály r. k. Hévizgyörk 
Havasy Ernő r. k. Szentsimon 
Herczeg István r. k. Aszód 
Juhász Zoltán r. k. Barcs 

15 Kálmán Imre r. k. Aszód 
Kohl Róbert r. k. Wien 
Koltay József r. k. Domony 
Komár Gyula r. k. Aszód 
Krajcsovics Alajos r. k. Bukarest 

20 Kubicsár László r. k. Galgamácsa 
Kubik József r. k. Aszód 
Kurz Béla ism. ág. h. ev. Budapest 
Kurz László ág. h. ev. Budapest 
Lanczinger Ferencz ism. r. k. Ácsa 

25 Lévai György izr. Perbete



Mátékovícs Gyula r. k. Lőrinczi 
Martonics Kálmán ism. r. k. Túra 
Mayer Béla ág. h. ev. Börzsöny 
Némedy József ág. h. ev. Aszód 

30 Rausz József ág. h. ev. Domony
Rechtzügel Vilmos ág. h. ev. Galgagyörk 
Sándor István r. k. Túra 
Scholtz Imre ism. r. k. Galgamácsa 
Stern Gyula ism. izr. Galgamácsa 

35 Szipszer Endre izr. Budapest
Szlobodnyik József ág. h. ev. Domony 
Uher Ágoston r. k. Felsőszemeréd 
Újlaki Zoltán izr. Verseg 
Üsztöke András r. k. Hatvan 

40 Valent István ág. h. ev. Felsőaradi 
Vas Lajos r. k. Ácsa

Magántanulók:

Hartyánszky Bianka r. k. Aszód 
Kárándi Erzsébet ref. Zsadány 
Konkoly Ottilia ág. h. ev. Aszód 

45 Ludszky Valéria r. k. Aszód
Papp István ág. h. ev. Pusztazámor 
Prokopovitsch Lidia r. k. Győr 
Stekler Endre izr. Túra 
Suba Györgyi r. k. Aszód 

50 Szádeczky Erzsébet ref. Kassa 
Szádeczky Valéria ref. Kassa 
Úti Nándor r. k. Aszód 
Varga Juliánná r. k. Szeged 
Varga Mária r. k. Szeged

Kimaradt:

55 Csáder Béla ref. Pásztó
Hadnagy Endre ref. Csernátfalu.
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II. OSZTÁLY.
Balás Béla r. k. Győrszentiván 
Bodó Kálmán r. k. Hatvan 
Csővári Endre ág. h. ev. Kétbodony 
Gyebnár Gyula r. k. Nagyszécsény 

5 Juhász Jenő ism. r. k. Erzsébetfalva 
Kárándi Dezső ref. Kőrösszegapáti 
Kollár István r. k. Zsámbék 
Krenkó József ág. h. ev. Legénd 
Lanczinger János r. k. Ácsa '

10 Miklián Géza ág. h. ev. .Aszód 
Molnár István r. k. Verseg 
Nikiss Zoltán r. k. Cserhátsurány 
Oláh Lajos ism. r. k. Csongrád 
Paraszkay Ernő ág. h. ev. Aszód 

15 Pohánka Sándor ág. h. ev. Csővár 
Ruzsin Pál r. k. Szalóc 
Salgó Sándor izr. Zsámbok 
Sax Aladár ref. Cinkota 
Schuchtár László ág. h. ev. Rákoskeresztúr 

20 Steinberger Vilmos izr. Hévizgyörk 
Tóth Miklós István r. k. Túra 
Vas Miklós izr. Gyoma 
Végh László ref. Kispest

Magántanulók:

Berkes Ilona izr. Dés 
25 Margócsy István ág. h. ev. Ácsa 

Reiner György izr. Aszód 
Reiner Irma izr. Domony

Kimaradt:

Hadnagy Albert ref. Hosszúfalu 
Raffay István ág. h. ev. Homoródoklánd

Kizáratott:
30 Kozma János r. k. Bag.



III. OSZTÁLY.

Adorján Ferenc ág. h. ev. Dunaföldvár 
Becska Nándor r. k. Hatvan 
Bencze Ferenc r. k. Budapest 
Bodiczky Mojmir ág. h. ev. Bácsujfalu 

5 Csákó Gyula ág. h. ev. Farmos 
Filo János r. k. Galgamácsa 
Hanty Ferenc r. k. Dunavecse 
Hartmann Ferenc r. k. Hévizgyörk 
Kálmán Bertalan r. k. Szécsény 

10 Kálmán István r. k. Szécsény 
Kárándi István ref. Nagyvárad 
Kottász Jenő ág. h. ev. Bénye 
Legéndi Mihály ism. ág. h. ev. Zsidó 
Lővy István izr. Aszód 

15 Lővy Pál izr. Aszód
Mikó Ferenc r. k. Tapsony 
Muri Mihály r. k. Aszód 
Nigrinyi Zoltán r. k. Szarvas 
Papp Gyula ág. h. ev. Pusztazámor 

20 Perényi Miklós ág. h. ev. Aszód 
Pitzl György r. k. Budapest 
Réz László r. k. Galgahéviz 
Rozner Lajos r. k. Sopron 
Schönfeld Gábor izr. Penc 

25 Spierer Ferenc izr. Túra 
Tábori Jenő izr. Kunhegyes 
Tímár József r. k. Vácz 
Tolvéth Gyula ág. h. ev. Balassagyarmat 
Vas Antal izr. Gyoma 

30 Waldmann Imre ism. izr. Aszód 
Zalavári Lajos r. k. Szilasbalhás

Magántanulók:

Dobossy Sándor r. k. Tóalmás 
Margócsy József ág h. ev, Besztercebánya



Kimaradt:

Erdős Pál izr. Äszöd 
35 Garay István r. k. Vajta

Micsinay Péter ág. h. ev. Äszöd 
Raffay István ág. h. ev. Homoródoklánd 
Szegő Imre izr. Hatvan 
Szuchovszky Béla ág. h. ev. Váczkisujfal

IV. OSZTÁLY.

Benedek János r. k. Galgahévíz 
Diamant Mátyás izr. Aszód 
Fischer László izr. Aszód 
Glasner Ernő ism. izr. Aszód 

5 Herdovics Gyula r. k. Zsámbok 
Kertész Elemér ref. Bodrogkeresztúr 
Kmety János ág. h. ev. Domony 
Kovács Gyula r. k. Tokod 
Kurilla János ism. r. k. Túra 

10 Lagmár Pál r. k. Medveshidegkút 
László Imre izr. Vecsés 
Macska János r. k. Hatvan 
Miklián Gyula ág. h. ev. Aszód 
Nagy Géza ref. Zsarnócza 

15 Némedy Béla ág. h. ev. Aszód 
Neuwirth Aladár ism. izr. Aszód 
Oberth Károly r. k. Tát 
Palya Mihály r. k. Bag 
Sándor László r. k. Túra 

20 Solti Kálmán ref. Bérezel 
Solti László ref. Feled 
Steinberger Jenő izr. Túra
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Szabó Lóránt ág. h. ev. Aszód 
Szalag István r. k. Apcz

25 Teichengräber Vilmos ism. ág. h. ev. Késmárk 
Tolvéth Attila ág. h. ev. Balásfalva 
Tóth Mátyás r. k. Zsámbok 
Vas István izr. Aszód 
Walla Ákos ism. r. k. Aszód

Magántanulók:

30 Berkes György izr. Dés
Dörgey László ism. ref. Aszód 
Juhász Ilona ág. h. ev. Erzsébetfalva 
Kaufmann Matild izr. Aszód 
Proksza Gyula ág. h. ev. Erdőkürt.

Kimaradt:

35 Frizsáf József r. k. Hatvan
Stein István izr. Marosvásárhely. •

V. OSZTÁLY.

Balás Vilmos r. k. Budapest 
Balogh Barnabás ref. Budapest 
Bozlék János r. k. Galgahévíz 
Bugár István r. k. Püspökszilágyi 

5 Csendes István r. k. Nógrádkálló 
Drenyovszky János ág. h. ev. Zsidó 
Fischer Imre izr. Aszód 
Hacker Imre izr. Aszód 
Kaszás József ism. r. k. Hatvan 

10 Kohut Mihály r. k. Zsidó 
Krekács Pál ág. h. ev. Bér
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Lövey Mihály r. k. Galgaguta 
Micsinay László ág. h. ev. Aszód 
Nemes László izr. Aszód 

15 Nikiss Lajos r. k. Cserhátsurány 
Pohánka Ödön ág. h. ev. Csővár 
Vallovits Alajos r. k. Hatvan 
Vantsay Sándor r. k. Budapest 
Vas Alajos izr. Budapest

Magántanulók:

20 Ádler Mártha izr. Hatvan
Glässer György ág. h. ev. Cservenka 
Hajdú István r. k. Bag 
Neuberger Margit r. k. Budapest 
Neumann Margit izr. Bag 

25 Sebők Anna izr. Hatvan 
Vass Erzsébet r. k. Hatvan

VI. OSZTÁLY.

Acsay Antal ism. r. k. Verseg 
Csővári Dezső ág. h. ev. Etrefalva 
Fazekas Sándor izr. Debrecen 
Főző Frigyes r. k. Wien 

5 Jankó Béla r. k. Aszód 
Jónás Pál ág. h. ev. Domony 
Kálmán Sándor r. k. Szécsény 
Keményfi Elemér r. k. Kartal 
Kovács István r. k. Galgamácsa 

10 Motaj Imre ág. h. ev. Aszód 
Paulinyi Árpád ág. h. ev. Kutasó 
Sándor János r. k. Túra 
Schreiber Fülöp izr. Aszód



Sebestyén Zoltán ref. Törökszentmiklós 
15 Steinberger Jenő izr. Aszód 

Szabó Sándor ág. h. ev. Aszód 
Uher József r. k. Magyarad 
Vas László izr. Aszód 
Wahl István izr. Aszód.

Magántanulók:

20 Békési Rudolf r. k. Budapest
Hannover Miklós ism. izr. Balassagyarmat 
Jeszenszky Barna ág- h. ev. Balassagyarmat 
Kakó József ág. h. ev. Galgamácsa 
Krenedics Imre ism. r. k. Vác 

25 Lehoczky Jolán r. k. Aszód 
Raffay Irma ref. Csíkszépviz

Katonamagántanuló:

Udvarhelyi Vilmos r. k. Budapest

Kimaradt:

Juhász Mihály r. k. Párkánynána.

VII. OSZTÁLY.

Benkó Mátyás ág. h. ev. Aszód 
Gáspár Béla izr. Hatvan 
Havasy László r. k. Máié 
Jamriska Lajos ág. h. ev. Péczel 

5 Karácsony Dezső r. k. Hatvan 
Kocsis Albert r. k. Hatvan 
Kottász Emil ág. h. ev. Bénye
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László István izr. Buják 
Martonfalvay László r. k. Isaszeg 

10 Micsinay Elek ág. h. ev. Aszód 
Reiner Sándor izr. Aszód 
Sándor József r. k. Túra 
Schönaigner-Krieger Imre r. k. Bérezel 
Sebők Imre izr. Hatvan 

15 Tomcsányi László ág. h. ev. Lajosmizse

Magántanulók :

Diamant Márta izr. Aszód 
Jeszenszky István ág. h. ev. Szirák 
Schönfeld Rózsi izr. Pencz 
Sípos János r. k. Dunaföldvár

Katonamagántanulók:

20 Bódi István r. k. Rimaszombat 
Korpás János ref. Vámosladány

Kimaradtak:

Vadász Tibor izr. Gádoros 
Wittstock Ervin ág. h. ev. Nagyszeben

VIII. OSZTÁLY.

Gonda Sándor ref. Kúncsorba 
Nagy Béla ref. Zsarnócza 
Riecsánszky Endre ág. h. ev. Bénye 
Schreiber Ernő izr. Aszód 

5 Steinberger Imre izr. Aszód 
Weiner Mihály izr. Aszód



Előkészítő tanfolyamos katonatanulók

Benkó Mátyás ág h. ev. Aszód 
Havasy László r. k. Máié 
Reiner Sándor izr. Aszód

Katonamagántanulók:

10 Bódi István ág. h. ev. Rimaszombat 
Lővey István r. k. Zaránk 
Mangult Ferenc r. k. Vácz

Magántanuló:

László Mártha izr. Buják

Kimaradt:

Cseh Ágoston r. k. Segesvár 
15 Turányi János ág. h. ev. Aszód.



4 4

Ä tanulók statisztikája.

s > > > > > I—VIII

Ä tanulók számának alakulása az iskolai év folyamán

Felvétetett összesen . . . . '56 30 39 36 26 28 23 15 253
Felvétetett nyilvános tanuló . . 143i27 38 32 19Í20!l7 n 207
Felvétetett magántanuló . . . 13 3 1 4 7 8 6 4 46
Ág. hitv. evangélikus . . . . ill 8 12! 8 5 7í 7 i  5 63
Református................................. 7 4 1 5 1 2 1 2 23
Római katholikus........................ 31 12 17 13113 13 8 3 110
Izraelita ...................................... 7 6 9 10 7 6 7 5 57
Magántanuló le tt........................ _ ! i 1 1 — — — — 3
Önként kimaradt........................ 2 2 6 2 — 1 2 2 17
Tanács folytán távozott . . . 
K iz á ra to tt................................. 1 _ 1
M eghalt...................................... — — —

Äz osztályvizsgálatról elmaradt. — — 1 — — 1 — — 2
Osztályvizsg. tett nyilvános tanuló 41 23 30 29 19 18 15 9 184
Osztályvizsg. tett magántanuló . 11 4 1 4 2 4 4 3 33
Osztály vizsgálatot tett összesen . 52 27 31 33 21 22 19 12 217

Pí z  osztályvizsg. tett nyilvános és magántanulók megoszlása :

1906-ban 17 17
1905-ben 18 11 2 — — — — 31
1904-ben 11 8 1 2 31
1903-ban ~ 5 4 6 8 2 — — - - - - - - - j 25
1902-ben w 1 4 8 10 3 1 — — 27
1901-ben — — — 3 10 7 7 1 — 28
1900-ban o — — — 4 4 8 7 1 24
1899-ben — — — — 1 5 5 8 8 27
1898-ban :3 — — — — — 1 3 2i 6
1897-ben N _ _ _ _ _ _ _ _

1896-ban I —

1895-ben _ _ _ _

1894-ben 1 1
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R nyilvános és magántanulók illetősége

Helybeli tanuló . . . . . . 16 9 12 15 8 10 5 4 79
Megyebeli tanuló . . . . . 23 13 10 10 6 9 8 7 86
Más megyebeli tanuló . . . . 13 5 9 8 7 3 6 1 52

Az osztályvizsgálatot te’t nyilvános és magántanulók 
megoszlása a szülök foglalkozása szerint

Nagybirtokos, nagybérlő . . . 
Középbirtokos és bérlő . . .
Kisbirtokos, kisbérlő...................
Kisbirtokos (bérlő) napszámos .
Egyéb őstermelő........................
Gazdasági tisztviselő . . . .  
Egyéb gazdasági segédszemély
N agykereskedő........................
K iskereskedő............................
Kereskedelmi v. közlekedési tisztv. 
Egyéb keresk. v. közi. segédsz.
Nagyiparos.................................
K is ip a ro s .................................
Ipari vagy bányászati tisztviselő 
Ipari vagy bányászati segédsz..
Köztisztviselő............................
Pap, tanár, t a n í t ó ...................
Másféle értelmiségi...................
Közhiv.-ban alk. altiszt v. szolga
Katonatiszt.................................
Katona altiszt.............................
Különböző napszámos . . . .  
Tőkés, háztulajdonos . . . .  
Nyugdíjas tisztviselő vagy az 

érteim, körébe tartozó nyugd. 
Nyugdíjas altiszt vagy munkás .
Magánzó eltartásos...................

Összesen :

I _
— — 2 1 1 — 1 5

— — 4 3 3 1 2 13
1 1 2 — — — — 4

— — — 1 — — — — 1
4 1 3 — — 1 1 1 11
5 3 — — 1 — — — 9

— — — 6 — 1 2 — 9
6 3 6 — 2 2 1 2 22

— 1 — 2 1 2 3 9
6 3 3 2 — 1 1 16
1 — 2 — — 1 — — 4

17 4 2 10 2 2 1 — 38
— — — — 1 2 — 1 4

1 — 4 — — 1 — — 6
2 1 1 — 1 1 1 1 8
6 6 5 4 3 5 3 2 34
3 2 2 — 2 ____ 2 — 11

—

— —

— — 1 — — — — — 1
— — — — — — 1 — 1

—

1 1 2 4
— 1 1 1 — — — — 3
— 1 — 1 2 — — — 4

217
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A z c
n  vizsgalatot tett 00
nyilv. és magán- I. ii. III. IV. V. VI. VII. VIII. N

tanulók 00
o s z t á 1 y b a n o

ca ág. hitv. ev. 11 7 9 8 4 6 5 3 53cn *ca református. . 5 3 1 5 1 1 1 2 19
la római kath. 29 11 14 12 10 9 7 2 94> izraelita. . . 7 6 7 8 6 6 6 5 51

nyilvános . . 41 23 30 29 19 18 15 9 184
s magán . . . 11 4 1 4 2 4 4 3 33*caN haladó . . . 44 25 29 27 20 20 19 12 196

ismétlő . . . 8 2 2 6 1 2 — — 21

CJ>
magyar . . . 52 27 30 32 21 22 19 12 215

c német . . . — — 1 — — — — 1
Z5)Cca

tót . . . . — — 1 — — — — — 1

CJ
QJ csak niagy. beszél 51 27 27 27 16 18 13 10 189
CJ magy. és tótul — — 4 1 4 2 — 2 13C00 magy.és németül — — — 5 1 2 5 — 13
j> magy. és románul 1 — — — — — — — 1CJ=n magy.és horvátul

r
1 1

Ä  v i z s g á l a to t  t e t t  
n y i lv á n o s  é s  m a g á n ta n u ló k

Ä z

Ö
ss

ze
se

n

I. II. III. IV. V. V I. V11. V11I

0 s z t  á 1 9 b  a n

*3i* k ö n n y ű  b e te g s é g i  e s e t . . . 29 74 69 17 29 84 87 12 401
C/3
N O s ú ly o s  „ „ ... — 2 1 3 2 3 1 — 12
l A Q_

ca já r v á n y o s  „ — — — — — — — — —

W *ca m e g h a l t  „ „ —

*C/J e g y  ó r á t  se m  m u la s z to t t 13 1 3 4 3 _ _ 4 28
‘ca c s a k  ig a z o l ta n  m u la s z to t t 26 22 26 23 16 18 14 5 150
C/i ig a z o la t la n u l  m u la s z to t t . .. 2 — 1 2 — — 1 — 6

ig a z o l t  ó r á k  s z á m a  __ 748 1056 851 758 539 702 720 205 5579
1 ig a z o la t la n  ó r á k  s z á m a . . . 6 — 2 5 — — 10 — 23
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Ä vizsgálatot tett 
nyilvános és magántanulók

A z

Ö
ss

ze
se

n

i. U. 111. IV. V. VI. VII. Vili

O z t á i y b a n

* jó... ............ .. ... 35 21 22 21 17 15 13 9 153
CO -Jrf szabályszerű ... ... ... 6 2 8 7 2 3 2 — 30
ca <y kevésbé szabályszerű — — — 1 — — — — 1
s  > rossz ... ..........................

E , igazgatói megrovás _ 3 1 _ 1 _ 5
oj a> tanárkari „ . . . . . . 2 1 2 — — — 2 — 7
rrí & eltanácsolás ... ... ... —
cyUh kizárás ... ... ... ... — 1 — — — — 1

•3," minden tantárgyból jeles 2 2 3 1 3 ! 2 14
minden tantárgyból jó 7 4 3 4 6 2 3 4 33

E n minden tantárgyból elégs. 30 19 18 17 9 12 11 5 121
— QJ3 P egy tantárgyból elégtelen 1 2 — 2 3 2 — — 10
§ 2 két tantárgyból elégtelen 9 2 3 3 1 2 — 20
H o több tantárgyból elégtelen 3 2 5 2 1 3 2 1 19

Görögpótló tantárgyat tanult ... ! — — — — 10 12 17 1 40

* E rovatban magántanulók nem szerepelnek.

Kimutatás az érettségi vizsgálatokról.
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Rz  1917—18. tanévben használandó 
tankönyvek.

Nem lesz változás. Ä tan- és segédkönyvek jegyzéke 
a múlt évi Értesítőben megtalálható.

Ä jövő évi VHI. oszt. görögpótló tanfolyamon a kö
vetkező tankönyveket fogjuk használni:

Alexander B.: Platon és Aristoteles, 5. kiad., Franklin 
Társulat.

Zsámboki Gy.: A görög művészet kiválóbb alkotásai
nak ismertetése, 2. kiadás, Franklin Társulat.

Schill S.: A régi görög irodalom története, 4. jav. kiad., 
Franklin Társulat.

R z  ö sszes  tankönyvek Vas József Petőfi 
könyvkereskedésébenH szódon kaphatók.



Tudnivalók az 1917—18. tanévre.

A jövő 1917—18. iskolai évben a már bevezetett V—VII. 
osztályú görögpótló tanfolyam folytatásaként a Vili. osztály
ban is görögpótló tanfolyamot nyitunk.

Vizsgálatok. A javító, pótló, felvételi és magánvizsgála
tokat aug. 30-án és 31-én tartjuk. A magánvizsgálatok írás
beli része 30-án, szóbeli része 31-én történik. Ez időpon
tokon kívül jelentkezéseket el nem fogadunk.

Azok a tanulók, akiknek egy tárgyból van elégtelen je
gyük, javító vizsgálatot tehetnek minden külön kérvényezés 
nélkül. Azoknak a tanulóknak, akik két tantárgyból érde
meltek elégtelen jegyet, mélióságos és főtiszielendö Sclwltz 
Gusztáv bányai ág. Ii. ev. püspök úr a tanári kar javaslata 
alapján megengedte, hogy javító vizsgálatot tehessenek.

A javító és pótvizsgálatok díjtalanok.
Beiratások. Rz új tanév szeptember 1-én kezdődik. 

Szeptember hó 1., 3., 4. és 5. napjain d. e. 9—12-ig, d. u. 
3 —5-ig tartjuk a beiratásokat; a helybeli tanulók beírása 
szept. 1. napján, a vidéki tanulók beírása 3-án, 4-én és 5-én 
történik. A tanévet szept. 6-án d. e. 9 órakor istentisztelet
tel és ünnepéllyel kezdjük ; a rendes tanitás 7-én reggel 8 
órakor kezdődik.

A főgimnázium I. osztályába azokat a tanulókat vesz- 
szük föl, akik kilencedik életévüket betöltötték; a 12-ik 
életévüket meghaladott korú növendékek fölvétele megta
gadható.

Megkívánjuk, hogy a beiratásnál minden tanuló szemé
lyesen, a szülők vagy ezek megbízottja kíséretében jelent

et
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kezzék. Ez alkalommal az I. o.-ba lépő tanuló köteies 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 bizonyítványaikat, születési 
és ujraoltási bizonyítványukat is. Kérjük a vidéken lakó szü
lőket vagy megbízottjukat, hogy a tanuló szállásadójának 
nevét a beírásnál jelentsék be. Beírás után mindenik tanuló 
okmányaival az osztályfőnöknél köteles jelentkezni.

Tandíj. A beiratásnál minden tanuló kivétel nél
kül 22 K -t fizet. Ez összegből 12 K a nyugdíj törvény 
értelmében az országos tanári nyugdíjintézeté, a gimnáziumi 
bizottság határozata értelmében beiratási díj 2 K, bizonyítvány 
értesítő, könyvtár és orvosi díj 6 K, gimnáziumi alapra 2 K. 
E 22 K összeg fizetése alól felmentésnek helye nincs.

Tandíjul a helybeli protestáns tanulók 52 K-t a 
vidéki protestáns tanulók 60 K-t fizetnek. A r. k. és 
izr. vallású tanulók tandíja 72 K. A befizetett tandíj vissza 
nem adatik.

A magántanulók e díjakon kívül 80 K vizsgadijat fi
zetnek; és pedig már a beiratkozásnál kötelesek a 22 K 
díjon kivűl a tandíj és magánvízsgadíj felét lefizetni. Ez 
összegek a vizsgálattól való visszalépés esetén sem adatnak 
vissza.

A tandíj a tandíjpénztárnoknál félévi vagy 
negyedévi elő leges részletekben fizetendő s postán 
küldés esetén  „a főgimnázium tandíjpénztára“ címére 
küldendő.

Tanulóinknak irodalmi érdeklődésük felköltésére, tanul
mányaiknak mélyítésére, lelkök felüdítésére ifjúsági könyvtárat 
tartunk fenn; e könyvtár használata, valamint a könyvtár 
használatáért megállapított 2 korona díj fizetése is kötelező; 
ez összeg az ifjúsági pénztár pénztárnokánál fél-évenként 
1 — 1 koronával törlesztendő.
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Görög nyelv, vagy görögpótló tanfolyam választása.
J\z V-ik osztályba lépő tanulók szülei vagy meg

bízottjai az idevonatkozó 8589 — 1891. sz. miniszteri rendelet 
értelmében tartoznak bejelenteni, hogy fiók vagy gyámolí
tottjuk a görög nyelvet, vagy görögpótló tanfolyamot 
választja-e. Ez írásbeli nyilatkozat az osztályfőnöknél 
beadandó.

Ha a tanuló a választott görög nyelvi tanfolyamról 
vagy görögpótló tanfolyamról év folyamán átlépni kíván, a 
tanári karhoz beadott írásbeli kérelem elfogadása esetén 
köteles az újonnan választott tanfolyam addig végzett anya
gából az idevonatkozó 54834 — 1894. sz. rendelet értelmében 
felvételi vizsgálatot tenni. A tanfolyam megváltoztatásához 
a szülők írásbeli engedélye is megkívántatik. A különbözeti 
vizsgálat díja 20 korona.

Átlépés a polgári iskolából a gimnáziumba.
A polgári fiúiskolából gimnáziumunkba átlépni kívánó 

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

1. Az I. polgárit végzett tanuló különbözeti vizsgálatot 
tesz 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 a növénytanból.
Az V. polgárit v. t. a latinból, magyarból, görögből 

vagy görögpótlóból, állattanból és mennyiségtanból.
A VI. polgárit v. t. a VI. o. gimn. egész tananyagából.
A polgári leányiskolából gimnáziumunka átlépni kívánó 

tanulók tanárkarunk megállapítása szerint a tantervi külön
bözetnek megfelelően a következő tárgyakból tesznek fel
vételi, 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 következ

el*
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tetés, a százalékszámítás) és mértanból. (Gúla, kúp, henger, 
gömb felszíne és köbtartalma.)

Ä 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 algeb
rából.

Ä felvételi illetve különbözeti vizsga díja tantárgyanként 
20 korona. Ä díjösszeg előre fizetendő.

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

A tanulók elszállásolása. Tanulóink szüleinek idejében 
biztos tájékozást óhajtunk nyújtani az elszállásolást illetőleg, 
kérjük azért Aszódon mindazokat, akik tanulóinknak szállást 
és ellátást adni óhajtanak, szíveskedjenek az igazgatóságnak 
aug. 1-ig írásban bejelenteni: hány szobájuk áll a 
tanulók befogadására s hány tanulót kívánnak elfogadni 
szállásra vagy teljes ellátásra s mely összegért?

A tanulók elhelyezésénél a lakásokra vonatkozólag 
egészségügyi 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 felszólitására köteles lakást változtatni.

Különös gondoskodásunk 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 mozdítsák elő s szükség esetén ifjainkról az igazgató
ságot s tanári kart idejében értesítsék.

Alumneum. Az alumneumban ebédet és vacsorát kap
hatnak a tanulók. Az ebéd és vacsora díja egész évre 
300 korona. A vidékről bejáró tanulók csak ebédre is irat
kozhatnak. Az ebéd évi díja 200 korona. A díjak az efo- 
rusnál negyedévi vagy havi részletekben fizetendők.
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A gimnáziumi bizottság fenntartja magának a jogot, 
hogy amennyiben a fokozódó drágasággal jelentkező kény
szerítő okok megkövetelik, az alumneumi díjakat mérsékel
ten emelje.

Napközi otthon. Vidékről bejáró tanulóink rendelkezé
sére napközi otthont tartunk fenn, melybe kötelesek beirat
kozni mindazok, akik maguknak állandó szállást nem fogad
nak. 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 cso
port tanulóinak viselkedéséért a napközi otthonban, utcán, 
állomáson, vasúton egyaránt felelős. A vasútról jövetelnek 
s a vasúthoz vonulásnak katonás rendben kell történnie. S 
általában a napközi otthon tanulóinak a szabályzatoknak 
megfelelőleg kell 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 Petőfi-főgim názium  
igazgatósága.
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