E

\0

03
AZ ASZÓDI ÁG. H1TV. EV.

PETŐFl-FŐGIMNÁZIUM

ÉRTESÍTŐJE
AZ 1917-18. ISKOLAI ÉVRŐL.

KÖZLI

D r. OSVÁTH GEDEON
IGAZGATÓ

ASZÓD, 1918.
KIADJA AZ ASZÓDI ÁG. HITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM.

AZ ASZÓDI ÁG. HITV. EV.

PETŐFLFŐGIMNÁZIUM

ÉRTESÍTŐJE
AZ 1917-18. ISKOLAI ÉVRŐL.

KÖZLI

D r. OSVÁTH GEDEON
IGAZGATÓ

ASZÓD, 1918. 49225
KIADJA AZ ASZÓDI ÁG. HITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM.

REV 2 0 1 A

1918—49225.
NYOMATOTT KNER IZIDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN GYOMÁN.

B úcsú b eszéd .
A hősi halált halt dr. Kövér Péter főgimnáziumi ügyész ravatalánál elmon
dotta Micsinay Ernő főgimnáziumi felügyelő.

Dr. Kövér Péter, tehát hazajöttél . . . Isten hozott! Vár
tunk, de nem igy . . . Más érzelmekkel, más szavakkal, más
körülmények között reméltünk, óhajtottunk fogadni és üdvözölni
Téged.
Virágot, ime, sok virágot hoztunk Neked, hisz oly nagyon
szeretted őket! De ezek itt most nem az öröm virágai, amikkel
a harcból hazatérő hős útját reméltük behinteni. Ezek a virágok
a halódó természet s a Téged szerető szivek utolsó bús áldo
zatai ; hervadó szimbólumai az elmúlásnak.
Hazajöttél, hogy az édes anyaföld, ahol bölcsőd ringott,
adjon Neked örök pihenőhelyet. Hazajöttél, hogy örökre elfog
lalj magadnak egy szerény darabkát abból a sokszor szentelt
hazai földből, amihez a vértanuk halálával szereztél magadnak
igaz jogot.
De mielőtt végleg egyesülnél ezzel a drága hazai röggel,
aminek boldogságáért nemes életedet adtad oda, megállítunk
egy rövid pillanatra, hogy azok a társadalmi körök, közintézmé
nyek és egyesületek, amelyeknek tagja, vezetője és elöljárója
voltál, Pestvármegye és Aszód község közönsége, a Takarékpénztár, a Petőfi főgimnázium, az egyház, a társaskör, jóbará
taid és tisztelőid egy utolsó Istenhozzádot mondjanak Neked.
Nekem jutott a fájdalmas kötelesség, hogy a sok Utánad
fájó szív néma búcsújának szószólója legyek, pedig mindenek
között talán épen én vagyok legkevésbbé képes a Te koporsód
felett ezt teljesíteni.
Egy sokat ígérő nemes lélek elmúlásánál, egy hazáért halt
nemes hős ravatalánál a bölcs gyönyörű, magasztos eszméi gaz
dag tárházából merit vigasztalást a fájdalom elviselésére. A hivő
a vallásban, a Mindenható bölcs akaratán való megnyugvásban

4

találja meg lelki békességét. A fatalista az elkerülhetetlen vég
zet tudatában szemléli a halál megmásíthatatlan igazságát. Én,
a Te megtört barátod, nem értek és nem érzek most semmit
ezekből e koporsó előtt, én csak sírni szeretnék, mert Dr. Kö
vér Péter, ami szelíd, nemeslelkű Péterünk, a leghívebb fiú,
legodaadóbb hitves, a legszeretőbb apa, a legjobb testvér és
barát nincs többé . . .
De hát miért kellett ennek Így történni? Mi az a csodás
erkölcsi erő, mi az a magas eszmény, ami legjobbjainkat, a leg
értékesebbeket követeli áldozatul? A haza, a kötelesség, a becsü
let! A honszerelem az, aminek csak megemlítése is sok száz
ezer nemes szivet hoz gyorsabb dobogásba s visz oda, hol a
halál vérrózsái teremnek, s amely eszmény nekik a vértanuk
nak végül mégis nem több, mint az a kis négyzetölnyi tér, amit
a koporsó elfoglal. S az eszmény sírba nem hullhat mégsem,
mert a haza megmentése, a haza boldogsága, a haza virágzása
mindenek fölött való! Az volt az ő nemes törekvése, küzdel
mének célja: a naggyá, szabaddá lett Magyarország! S ezen
a naggyá, szabaddá lett magyar földön van joga valakinek,
hogy boldog legyen? S ha van, ki támaszthat több jogot ahoz,
hogy éljen és boldoguljon, mint a Dr. Kövér Péter hátramaradt
kis családja, a hőn szeretett hitves és bálványozott két kis gyer
meke? Ha valakinek, úgy nekik van joguk a nemzet hálájára,
nekik van joguk részt kérni a győzelmes háború után a haza
boldogságából, a hon minden üdvéből . . .
Kell, hogy a hős apa kiömlött vére nyomán tenyészetnek
indult szebb jövő fája nekik teremjen gyümölcsöket.
Adja Isten, hogy úgy legyen !
S ez lesz a mi vigasztalásunk, megnyugvásunk !
Mélyen tisztelt gyászoló közönség! Ebben a szomorú búcsúpillanatban hassa át lelkünket egy erős elhatározás, tegyünk
erős fogadalmat arra, hogy ha ez a két kicsi gyermek kilép az
életbe, tartsa szent kötelességének mindannyiunk: egyengetni
előttük az élet nehéz, rögös útját. Ez a szent fogadalom legyen
egyszersmind búcsúszavunk.
Neked pedig, hős barátunk, ez adjon nyugodalmat és
pihenést !
Kövér Péter, Péterünk, Isted veled !

Megnyitó beszéd.
A reformáció négyszázados évfordulóján elmondotta Dr. Osváth G edeon
főgimnáziumi igazgató.

Ódon épület szüktermében vagyunk s egy férfiút látunk
egy láncravert könyv fölé hajolva.
Lelke annyira elmerült e műben, hogy nem vesz tudomást
a körülötte rohanó élet zajáról. Csodás erő vonzza buzgó
elmélkedésre. Elmélyedéséből nem tudja felrázni az egyházi és
világi hatalmasok szava sem.
Mit mond e könyv neki?
Mi történik itt?
Isten találkozik az emberrel e könyv lapjain. Az Ur lelke
alászállott az égből a földre, hogy végtelen kegyelmével átte
kintse az arasznyi létü ember életét.
Isten találkozik itt a bünbeesett ember égő gyötrelmével,
hogy megszüntesse azt. Isten találkozik a megtérő ember bünbánatának omló könnyeivel, hogy letörölje azokat.
Isten találkozik a bűneitől szabadulni vágyó ember esdeklő
fohászával, hogy meghallgassa azt.
Isten találkozik a megigazult ember örömének boldog ujjongásával, hogy üdvösséget adjon neki.
S a férfiú olvassa e könyvet. Lelkében eleven valósággá
lesz annak tartalma: mindaz, amit az emberi lélek isteni sugal
lat folytán magába fogadni képes volt s isteni ihlet folytán
magából kiárasztani tudott.
Fölnéz a könyvből. Föltekint az égre meglátja az Istent . .
Mélységes alázattal borúi térdre előtte s kéri nagy elhatározá
sához a megszentelő és megsegítő kegyelmet.
Elvégeztetett.
Főikéi. Leoldja a könyvet láncáról, megindul. Kilép az ódon
épület szűk terméből s az isteni igazság fényével keresi s
megtalálja az utat ki a nagy, a szabad világba, az emberek közé.
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Teljesíti hivatását: elmegy, tanítani minden népeket . . . Kézében magasra tartja a könyvet s szól : Olvassátok ti is . . . !
Ki ez a férfiú? S mi e könyv neve?
A férfiú : Luther. E könyv : a Biblia.
Verbum caro factum est. Az Ige testté lön. A reformáció
megszületett. Négyszáz éve ma. Ezt ünnepli most az aszódi ág.
h. ev. Petőfi főgimnázium.
S mi üdvözöljük a szellemet, mely fáradhatatlan volt az igaz
ság keresésében s legyőzhetetlen a lelki szabadság kivívásában.
Üdvözöljük a szellemet, mely az újjászületés üdvözítő bol
dogságát s az emberszeretet menyországát hirdeti e földön ma
is nekünk a megváltó jézus Krisztus érdeme szerint.
E nap a hálaadás napja: dicsőítsük az Urat. E nap az
emlékezés napja: emlékezzünk. Ünnepnap ez: ünnepeljünk!

A reformáció jelentősége.
(Felolvastatott a reformáció négyszázados emlékünnepén.)

Még csak néhány esztendeje, hogy az emberiség legdicsőbb,
leghatalmasabb, legtehetségesebb tagjai dühös vadként állanak
egymással szemben ; mielőttünk, akik ennek a szörnyű testvérharcnak a korában élünk, mégis úgy tűnik fel az a véres küz
delem, mintha már évtizedek óta folynék, mintha már soha vége
lenni nem akarna. Néha-néha felmerül a béke gondolata, hogy
aztán annál ádázabbúl folyjék tovább a küzdelem. A háborúnak
már az első napjaiban feloldódtak majdnem mind azok a szálak,
melyek a nemzeteket egymáshoz fűzték . . . A szocializmus,
melytől sokan az emberiségnek szebb korát remélték, egyes
országokban a háborús uszítóknak állott szolgálatába. Még
tudósok, írók is beálltak mindkét részen a gyűlölködők sorába
és képességeiket az ellenség piszkolására és gyalázására hasz
nálták fel. Mintha az emberiség egy pillanatnyi őrületében el
feledkezett volna arról, hogy e parányi sártekén az arasznyi
lét egészen más célra van az egyesnek kimérve, mint hogy
egymást ölje és pusztítsa. De büszkék lehetünk arra, hogy
ebben az általános gyűlölködésben talán csak egyedül a magyar
nemzet nem vett részt, csak a mi nemzetünk tudta ebben a
legvéresebb háborúban is megbecsülni az ellenségben azt, amit
az nagyot, nemeset és szépet alkotott a béke napjaiban, pedig
létünk is kockán forgott. De talán már másutt is múlófélben
vannak e gyűlölködésnek napjai.
Talán a mai nap okt. 31-ike is arra készteti a szemben
állókat, hogy ráeszméljenek arra, hogy mindnyájan egy testvéri
közösségnek vagyunk tagjai. A mult belenyulik a jelenbe. Azok a
kalapácsütések, amelyekkel Luther Márton, az egyszerű barát Wittenbergben, az eldugott kis németországi városkában kiszegezte
tételeit a vártemplom kapujára, tulharsogják e mai nap az
ágyuk dörgését. Hangzani fognak a mai napon ezek a kalapács-
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ütések szerte az öt világrészben, ahol csak protestánsok vannak!
A világtörténelemben ritkán azok az események a messzi
századokra kihatók, amelyek a kortársaknak is annak tűnnek
fel. „Kicsiny vagy Juda városai között“ — mondta Betlehemről
az ószövetségi próféta és mégis Betlehemben gyulladt ki az a
fény, amely már két évezred óta az egész világot beragyogja.
A jó barátoknak és bámészkodó kiváncsiaknak a tömege, amely
Luthert 400 év előtt a vártemplom előtt körülvette, sem sejtette,
hogy egy világtörténelmi eseménynek tanúja.
Hogy miért volt oly nagy fontosságú esemény Luthernek
ez a tette, arra mindenki könnyen megadná a feleletet. Mert ez
volt az első nevezetesebb lépés, mellyel Luther az egyház
megreformálásának útján elindult és amely végül a protestáns
egyházak kialakulására vezetett. De amint látjuk, az idő gyak
ran megváltoztatja az események arányait, a jelen meghami
sítja a kortársak Ítéletét. Azért itt is felvethetjük a kérdést,
hogy az-e Luther működésében az örökkévaló, ami az ő korá
nak és az után következő kornak is annak tűnt fel, vagy pedig
valami más.
Minek tűnt fel a kortársak előtt a reformáció és minek
tartják sokan még napjainkban is? Semminek másnak, mint
az egyház akkori züllött állapotai rendbehozatalának és az
egyház tanai közé az idők folyamán belekerült hamis tanítá
sok eltávolításának, vagyis a régihez való visszatérésének. Való
színűleg Luther előtt szintén működésének ez az oldala lát
szott a legfontosabbnak.
Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy azok a korrupt
viszonyok, melyek felidézték a reformációt, már nincsenek meg
a római kath. egyházban, már nem árulnak bűnbocsátó cédu
lákat, hogy a pompakedvelő pápa fedezhesse építkezéseinek
költségeit. Az elszakadás pedig Luthernek sem volt célja, ő is
átértette azt, hogy mennyit veszít a művelt emberiség azzal,
ha a közös vallásnak egyesitő kötelékei megszakadnak. Csak
mikor tapasztalnia kellett, hogy a belső reform lehetetlen, ak
kor lépett rá, nagy lelki küzdelmek után az elszakadás vég
zetes útjára. És hogy a katholikus egyház jelenlegi belső
állapotai mellett Luther megtenné-e ezt, legalább is kérdésesnek
tűnhetik fel előttünk. Egyfelől nincsenek meg jórészt azok a
visszás állapotok, melyeket Luther ostorozott, másfelől meg
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vannak jórészben azok az intézkedések is, melyeket Luther
a hivőkre nézve sürgetett: a bibliát nemzeti nyelven olvashatja
a kath. hivő is, az istentiszteletben a kath.-oknál is nevezetes
helyet foglal el az igehirdetés és közének. Hogy ezeket az
intézkedéseket közvetve Luthernek a működése eredményezte,
azt tagadni alig lehet. Ennek a körülménynek a belátása adja
meg számunkra Luther művének, a reformációnak egyetemes
jelentőségét. Azonban az csak esetleges, hogy az ő működésé
nek köszönhető ez, hisz hasonló célra törekedtek Húsz, Wiclef,
Wald és társaik és hogy Luthernek sikerült, ami nekik nem,
az csak a szerencsés viszonyoknak tulajdonítható, melyek Lu
thert munkájában támogatták. Ez tehát esetleges Luther műkö
désében, mi pedig az örökkévalót, az egyetemest keressük.
Talán a tanítások terén találjuk meg azt? Luther az evan
gélium alapján átvizsgálta az egyház dogmáit, egyeseket meg
tartott, másokat elvetett, másokat megváltoztatott. A régit, az
eredetit igyekezett visszaállítani, a hit egyedül igaz kútfejének
tekintve a kereszténység Írásos hagyományát: a bibliát. Azon
ban tekintve, hogy a biblia nem egy kész rendszeres dogmatika,
neki értelmeznie kelleti a bibliát. De megvan-e próbaköve an
nak, hogy az ő értelmezése a teljes igazság? Alig! Hisz a
biblia olyan mű, mint a nagy művészi alkotások; minden kor
és nemzedék más szemmel látja; mást és mást olvas ki belőle.
A legkülönbözőbb tanításokra hoztak fel és hoznak fel érveket
a bibliából. Mindenki a maga barlangjából látja a világot, Lut
her sem függetleníthette magát korától. Neki például még sok
baja volt a testileg megjelenő ördög kisértéseivel, mindenki
előtt ismeretes a wartburgi tintafoltról szóló adoma. így tehát
ő egészen más szemmel olvasta a bibliának ördögűzési törté
neteit, mint mi, akik azokban neuraszthéniás, epilepsziás beteg
ségi eseteket látunk, melyeket lehet is szugesztiv utón gyó
gyítani.
„De mi az igazság?“ — sóhajtott már fel Rómának szkeptikus
gondolkozású helytartója. Ha a formalisztikus tudományokat
nem tekintjük, a teljes igazság ideál, amelyet csak megközelít
het hosszú századok szellemi munkája. Luther szelleme iránt
lennénk csak igazságtalanok, ha az ő tanításainak betűjére
esküdnénk, ha az ő tanait örökérvényüeknek tekintenénk.
Luther tanait az igazi protestáns gondolkodásmód nem is
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tekintheti másnak, mint egy állomásnak a Jézus megismerésé
hez vezető utón, amely út végcélja: millió hívő sóvárgó imájá
nak: „jöjjön el a te országod!“ A reformáció nem befejezettsé
get, hanem folyamatot jelent.
Mi tehát Luther művében az örökkévaló, a minden időkre
szóló? Az a szellem, mely Luthert minden művében irányította
és amelynek ő leghatalmasabb erővel kifejezést is adott.
Hogy világosabban láthassuk, milyen uj világfelfogásnak,
milyen uj életelvnek volt Luther a leghatalmasabb szavú kife
jezője, vissza kell mennünk a reformáció korától néhány évti
zeddel, Wittenbergről Budára kell irányítanunk tekintetünket.
1500 körül itt dolgozott az agg Temesvári Pelbárt az utolsó
művén, az Aureum Rosariumon. Az a Temesvári Pelbárt, aki
a középkor végén a középkor szellemét a leghatásosabban fe
jezte ki műveiben és aki így az első világhírre szert tett ma
gyar iró volt. Utolsó művében össze akarta foglalni a kath.
egyház tanításait Petrus Lombardusnak Sententiái alapján. Művé
nek előszavában azonban szükségesnek tartja hangsúlyozni,
hogy semmit sem ir az anyaszentegyház igazságai ellen, egye
dül a doktorok tanítását fejtegeti szkolasztikus szokás szerint.
„De ha valakinek mégis úgy látszanék — folytatja — hogy az
igazságtól valamit eltértem volna: minden ilyet egyszer és
mindenkorra visszavonok, semmisnek nyilvánítok és magam a
józanabb Ítélet helyreigazításának az igazság iránt való szeré
téiből alávetem és az affélét olybá tekintem, mintha sohasem
mondtam volna“. A szerzetesi alázatosság és feltétlen engedel
messég, s korlátlan tekintélytisztelet jellemző kifejezői e szavak.
Egy más világból hangzanak felénk ez igék, ahol nem bíznak
még az emberi gondolat általános érvényében, ahol az egyéni
ség semmi.
Lehetetlen, hogy a jámbor szerzetes szavai fel ne idézzék
lelkűnkben azokat a szavakat, amelyeket Luther mondott a
wormsi birodalmi gyűlés előtt, mikor tanításai visszavoná
sára szólították fel: „Ha csak a Szentirás bizonyságai, vagy
más világos érvek által meg nem győzetem, mert én sem a
pápának, sem a zsinatoknak nem hiszek, mivel nyilvánvaló
dolog, hogy azok nem egyszer tévedtek, én pedig az általam
felhozott Szentirás által vagyok meggyőződve, s lelkiísmeretemet Isten igéje tartja fogva: semmit vissza nem vonhatok

és nem is akarok, mivel nem jó, nem tanácsos dolog, bármit
is a lelkiismeret ellen cselekedni; itt állok, másként nem tehe
tek, Isten engem úgy segéljen."
Itt szinte minden kommentár fölösleges. Csupaszon egy
másmellé állítva ezt a két nyilatkozatot, érezzük, hogy Luthert
egy világ választja el Pelbárttól; egyúttal világosan tudatára
ébredünk annak, hogy mi az új abban a világnézetben s erkölcsi
felfogásban, ami Luther szavaiból cseng. Forradalmár beszédé
nek érezzük Pelbárt szavai mellett Lutherét. És valóban Luther
forradalmár volt. Az emberi szellem lázadt fel benne azok
ellen a békók ellen, melyek lenyűgözve tartották, az emberi észnek
autonómiáját hirdetik ezek a szavak. Sem egyesek tekintélye,
sem az átlagembert annyira lenyűgöző consensus omnium nem
fogadhatók el az értelem kritikája nélkül, még vallási dolgok
ban sem.
A gondolatszabadságnak első bajnoka Luther. Nyilvánvaló,
hogy a protestantizmus, amely vallási téren szabaddá tette a
gondolatot, nem köthette meg a tudományok terén sem. A közép
korban két feltétlen tekintély uralkodott a szellemi életben: val
lási téren az egyház, a tudományok és filozófia terén a szkolasztikusok által az egyház tanaihoz átformált Aristoteles. Aki
bármely téren olyasmit mert állítani, ami ezeknek a tekinté
lyeknek a szavába ütközött, azt lázadónak és az emberiség ellen
ségének tekintették. A filozófia, a tudomány ancilla theologiae volt, vagyis a tudományt csak annyiban tekintették érté
kesnek, amennyiben az egyház tanításainak igazolására szol
gálhatott.
A vallási gondolat felszabadulása maga után vonta a tudo
mányos gondolat felszabadítását is. És nem véletlen, hogy a
következő századok folyamán Németország lett a tudomány
igazi hazája, ahová a világ minden részéről sereglettek a tudo
mányra szomjuhozók. Miért félt a kath. egyház annyira a tudo
mánytól ? Mert tanításainak érvényét féltette a tudománytól.
Azonban kerülhet-e a tudás és a hit ellenmondásba egymással,
a szellemi életnek nem két lényegében külömböző területe ez?
Németországban élt és tanított a legnagyobb filozófus,
Kant is, akinek filozófiája a prot. vílágfelfogásnak hatalmas
rendszerbe öntött kifejezője. Neki sikerült a tudomány terüle
tét teljesen elhatárolnia a vallás területétől, úgyhogy a tudó-

12

mänyos gondolat ezek után nem is kerülhet ellentétbe a vallás
sal. Megszabta Kant a spekulativ emberi ész számára a hatá
rokat, amely érvényes igazságokra csak a tapasztalhatónak körén
belül juthat. A vallás eszméi, amilyen Isten létének, a lélek
halhatatlanságának eszméje kívül esik ezen a körön, ezért
•ezekre nézve a tudomány semmit sem állíthat és tagadhat, de
nem is szorulnak rá ezek az eszmék a tudományos igazo
lásra, mert ezek az érzelmi és akarati életet élő ember számára
•észkövetelmények. Ez a tanítás tette csak igazán lehetővé a
tudományok szabad fejlődését, tudás és hit ennek a világnézet
nek alapján már nem kerülhet kibékíthetetlen ellenmondásba
■egymással. Kant csak kifejtette azokat az eszméket, amelyek
•csirájában már Luthernál megvannak, amikor annyira hangsú
lyozza, hogy Krisztust az egyénnek át kell élnie, hogy megigazulhasson. A protestantizmusnak ezt az alaptanát a hit által
való megigazulásról gyakran félreértik és úgy magyarázzák,
mintha a protestantizmus a jó cselekedetet, teljesen értéktelen
nek tekintené és az üdvözülésre teljesen elégségesnek tartaná a
puszta hitet. Azonban a prot. felfogás szerint a cselekedet ön
magában sem nem jó, sem nem rossz, csak a cselekedetet létre
hozó érzület teszi azzá; ez természetesen előttünk gyakran
ismeretlen marad.
Az egyéniségnek a hitélet terén való hangsúlyozása e
nagy és uj eszme Luthernál. Az egyéni hit büszkesége és fér
fiassága cseng ki azokból a szavakból is, melyeket Luther az
emlékezetes birodalmi gyűlésen elmondott. „A hit élő vakmerő
'bizakodás Isten kegyelmében — mondja más helyütt— oly bizonyos
ság, hogy életét, akár ezerszer felteszi rá. Az Isten kegyelmébe
vetett bizalom és a hozzá való ragaszkodás jókedvűvé, dacossá
és vidámmá teszi az embert Istennel és az egész világgal szem
ben.“ A lelkiismeret szavát hungsulyozza Luther mindenütt;
•ez is az individualizmus elvének következménye. Ez Kant filo
zófiájának hires kategorikus imperativusa.
Más vallásúak gyakran csodálkoznak, a dogmának, ennek
a történeti fejleménynek, emberi megállapodásnak betűjére
•esküvő álprotestánsok pedig néha megbotránkoznak azon, hogy
a hittételekre nézve sokszor nagyon külömböző felfogást valló
•emberek tartják magukat büszkén protestánsoknak. Ezek a csu•dálkozók és megbotránkozók azonban megfeledkeznek az egyé

niség elvéről: nem élhetjük át egyformán mindnyájan Krisztust!'
Igaz protestáns nem lehet bigott és türelmetlen! .
Az egyéniség elvének érvényesülését a protestáns egyhá
zaknak még külsőségeiben is tapasztalhatjuk: az istentiszteleten
nem egységes a liturgia.
Az uj kort a középkortól a gondolat szabadságának elvén
kívül leginkább az egyéniség jogának az elismerése, az indi
vidualizmus szelleme külömbözteti meg. A két elv lényegében
azonos, helyesebben a gondolat szabadságának elve már benn
foglaltatik az egyéniség elvében. A középkor kasztokban élő'
társadalma mindenkép útját vágta az egyéniség érvényesülésé
nek, úgyhogy a középkor hite, irodalma, művészete, tudománya
végre is csak sablonokat eredményezett. így tehát Luther itt
is egy egyetemes elvnek a hirdetője a vallási élet terén, az
újkornak előhírnöke, prófétája. Az individualizmus szelleme az
egyéniség megbecsülését is jelenti, ennek pediggyakorlati követ
kezménye a jogegyenlőség elve. Hogy Luthert mennyire átha
totta ez az eszme, kitűnik abból is, hogy a német nemzet nemes
ségéhez intézett esdő szózatában a törvényelőtti egyenlősé
get hirdeti. Mi, a XX. század gyermekei alig tudjuk átérteni,,
milyen hallatlan kívánság volt ez a XVI. században !
Azt mondhatná mindezekre valaki, hogy maga Luther sem
tűrte a szabad gondolatot másoknál és maga sem becsülte
meg az egyéniséget másokban, gondoljunk csak a Zvingliveí
szemben követett rideg és szeretetlen magatartásra, aki iránt olyszeretetet akar csak tanúsítani minő szeretetet az evangélium ellensé
geink iránt parancsol azért, mert az úrvacsora tanára nézve más vé
leményen volt, mint Luther. Előttünk ez a ridegség szinte érthetet
lennek látszik. Azonban ne felejtsük el azt, amit Luther a
wormsi birodalmi gyűlésen mondott tanaira nézve: „Lelkiisme
retemet Isten szabad igéje tartja fogva“ így tehát előtte képte
lenségnek látszott, hogy Isten igéjére nézve alkudozásokba
bocsájtkozzék. Ezenkívül Luther harcias természet volt — hisz
csak így győzedelmeskedhetett a reformáció, — indulatosságát
pedig ezernyi küzdelme csak növelte; ember volt Luther is. Hogy
Luther megtűrt más véleményt is, annak tanújelét adta a
schmalkaldeni cikkek szerkesztésekor, ahol tért engedett a
Melanchtonnak a pápa felsőbbségére vonatkozó, az övétől
eltérő, nézetének is.
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Az sem tagadható, hogy a reformációt követő századok
ban olyan lélektelen merev ortodoxia hatalmasodott el a protes
táns egyházakban, amely az imént meghaladott álláspontnál
alig volt különb. Az emberiségnek azonban mindég az volt a
szerencsétlensége, hogy a lényegtelent és esetlegest hajlandó
volt főfontosságunak tekinteni és arra esküdni. De legalább
meg volt a protestantizmusban a továbbfejlődés lehetősége, úgy,
hogy ezt a visszaesést talán még majd sikerül véglegesen legyőz
nünk. Az emberiség haladása többnyire nem egyenesirányú;
alighogy valamely téren három lépést előre teszünk, közvetlen
kettőt vissza is lépünk.
A középkor embere szinteelvesztette Istent.Himnuszaiban, fo
hászaiban, többnyire Máriához és a szentekhez fordult, a legendák
Máriáról és a szentekről szólnak. Olyan végtelen távolságban álló
nak tekintette magától a középkor embere Istent, hogy hozzá
fordulni sem mert és gyermeki, naiv fantáziája is jobban von
zotta őt a konkrét felé. A reformáció ismét közelebb hozta, fel
emelte az embert az Istenhez.
A gyarló ember minden korban igyekezett magának valami
fogalmat szerezni az elképzelhetetlenről, a felfoghatatlanról:
Istenről. Nem hiú vállalkozás-e ez? Állítani valamit Istenről, kit
— nagy költőnk szavai szerint — a bölcs lángesze fel nem ér, csak
titkon érző lelke óhajtva sejt, s akinek léte világít mint az égő
nap, de szivünk bele nem tekinthet. Elkerülhető-e, hogy eköz
ben Istent emberi vonásokkal fel ne ruházzuk, mert hisz csak
magunkból indulhatunk ki, akik az írás szavai szerint, az ő ké
pére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Azt tapasztaljuk a
történelem folyamán, hogy Isten eszméje azon mértékben töké
letesedik, azon mértékben maradnak el a durva emberi voná
sok, amilyen mértékben haladt az ember erkölcsileg. Homeros
istenei vidám, jókedvű istenek, hatalmasabbak mint az ember
de bosszúállók, hiúk, civakodók. Sokrates már istenkáromlást
lát abban a feltevésben is, hogy isten képes volna rosszat, igaz
ságtalant cselekedni. A zsidók (ehovája kegyetlen Isten, aki hetediziglen büntet, a kereszténység Istene jóságos atya, aki megbocsájt a megtérő bűnösnek. A középkor embere is csak a maga
világa alapján tudott magának Istenről fogalmat alkotni. Isten
az ő szemében egy mérhetetlenül hatalmas úr és király, akinek
az emberek az alattvalói; akinek szolgálatában állanak. Amint
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a királyokhoz is csak a környezetükön keresztül vezetett az
út, úgy Istenhez sem járulhatott közvetlenül a hivő. Amint hasz
nos volt a földi hatalmasoknak kegyét keresni ajándékokkal és
dicsőítésekkel, úgy feltételezték ezt Istenről is. A reformáció kitö
rölte Isten eszményéből ezeket az emberi vonásokat és Jézus
tanításaihoz visszatérve, a szerető mennyei atyának képzetét állí
totta az emberiség elé. Ez által megszűnt Isten és ember közt
e megalázó, szolgai viszony, amit az előző századok tételeztek
fel. Isten nem hízelgő dicsőítéseket kíván az embertől, hanem
azt, amit a Mester tanított: „Nem azok, akik itt azt mondják:
Uram! Uram! hanem azok, akik Isten akaratát teljesítik“. Mi
Isten akarata, arra nézve mindnyájan megegyezünk abban: a
becsületes, erkölcsös életmód ! Ez az igazi istentisztelet !
Ha pedig Krisztust valóban magunkévá tesszük, ha tanításai
vérünkké válnak, akkor az ő parancsolatai valóban nem nehezek;
míg ha hiányzik a nemes érzület, akkor ezek minden parancsol
hatok között a legnehezebbek.
Az itt kifejezett elvek képezik az örökkévalót Luther művé
ben, a reformációban. Ezek az elvek nemcsak a vallási élet
terére korlátozódnak, hanem kiterjednek a szellemi élet minden
formájára, szóval egyetemes életelvek. A reformációnak tehát
— mindeneket összefoglalva — az a jelentősége az emberiség törté
netében, hogy ez a mozgalom adott a szellemi élet egyik ágá
ban, a vallási életben először kifejezést és ezen a téren juttatta
először uralomra azokat az elveket, amelyek az uj kor szelle
mét minden téren jellemzik. A protestantizmus haladást jelent;
így tehát nem tekinthetjük véletlennek azt, hogy az új korban
azok a népek kerültek a civilizáció élére, amelyeket nem hagyott
érintetlenül a protestantizmus.
Hogy a világ külső történelmében milyen változásokat idé
zett fel a protestantizmus, azzal a jelen alkalommal nem kívá
nunk foglalkozni. Csupán arra akarunk még kiterjeszkedni, hogy
a magyar nemzetre nézve micsoda jelentőséggel birt a refor
máció.
A magyar nemzet történelme a honfoglalástól napjainkig
nem más, mint egy más fajú népek közé ékelt kis népnek küz
delme létéért, szabadságáért, önállóságáért. Támogatta-e a refor
máció a létért való küzdelmében a magyarságot?
A protestantizmus, alapelvéből kifolyólag, nemcsak vallási,
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hanem művelődési mozgalom is: a protestáns prédikátor mel
lett megjelenik mindenütt a tanító is; minden hívője számára
lehetővé akarja a protestantizmus tenni, hogy e hit forrásával
a bibliával megismerkedjék. Magyarországon is a reformáció
megjelenésével hatalmasan fellendült a népoktatás ügye is, amelylyel addig alig törődték. A műveltség pedig erőt és hatalmat
jelent, a kis számú magyarság pedig mindig műveltségi fölé
nyével tudott megállni az őt körülvevő, ellenséges érzelmű, másfajú népek tömegében. Már ennél az oknál fogva is a refor
máció kétségkívül nyereséget jelent a magyarság számára,
erősítette a műveltség általánossá tételével a létéért való küz
delmében.
Németországban Luther alapította meg a biblia lefordítá
sával a német irodalmi nyelvet. A reformáció mindenütt az anyanyelv jogait hangsúlyozta, úgyhogy ezáltal is a nemzetiség egyik
erősítőjévé lett. Nálunk is nagy irodalmi mozgalmat indított meg
a reformáció ; az a cél pedig, hogy mindenki által egyformán
megértessenek, szükségessé tette a nyelvvel való tudományos
foglalkozást és igy a gyakorlati szükség következtében létrejöt
tek az első nagyobb grammatikák. Az anyanyelvvel való foglal
kozás pedig csak emelte az anyanyelv szeretetét, annak meg
becsülését és ezáltal megerősítette a nemzeti öntudatot. Ott
cseng ez a büszke nemzeti öntudat Erdősi Szilveszter biblia
fordításának előszavában: a virágénekekben csodálhatja minden
nép a magyar nép elmés voltát a lelésben, mely nem egyéb mint
magyar poézis.
Az individualizmus elvének következménye a protestantiz
musban az egyetemes papság elve is. A protestantizmus meg
szüntette az egyházi és világi közti különbséget, világivá tette
az egyházat, ezáltal, egyrészt bensőbbé tette a hitéletet, mert
hisz a vallás már nem egy papi cégnek a magánügye, másrészt
pedig megszűnt az állam az államban: az egyház, így tehát a
vallás a nemzettel sokkal szorosabb “ kapcsolatba lépett Európaszerte meg is alakulnak a nemzeti protestáns egyházak.
Az ellenreformáció idején a katholicizmus mindenütt az
uralkodói abszolutizmus szolgálatába állott, helyesebben az ural
kodói abszolutizmus és a katholicizmus szoros szövetséget
alkottak. A protestantizmus pedig mindenütt a nemzeti, rendi
szabadságnak védőpajzsa volt. Nálunk is az ellenreformáció,
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nemcsak a protestantizmus kiirtására irányult, hanem a nem
zeti szabadság megtörésére is, ami végeredményben is a magyar
nemzet eltűnését, vagy legalább is végzetes meggyengítését vonta
volna maga után. így tehát a Bocskayak, Bethlenek, Rákócziak
nemcsak a protestantizmust védték, hanem a magyar szabad
ságot, függetlenséget is, a kettő épen szoros egységet alkotott,
így tehát a protestáns ügynek ezek a nagy hősei nemcsak a
protestantizmust kötelezték örök hálára, hanem minden magyart
is vallási külömbség nélkül. Még az ötvenes évek absolutizmusa
idején is a magyar szabadság szolgálatában látjuk a protestan
tizmust.
A protestantizmust, amint látjuk, olyan elvek hatják át,
amely elvek az új kor szellemi életének bélyegét teszik, Így
tehát azt kellene várnunk, hogy a protestantizmus hóditó erejét
nem veszíti el. Ehelyett, legalább nálunk, a protestantizmus
terén stagnálást és hanyatlást tapasztalhatunk. Pusztulunk és
veszünk. Aggódva kérdjük, hogy mi ennek az oka. Másban nem
lehet, mert hisz nem üldöznek bennünket, csak magunkban. Két
körülményben látom én ez okot. Veszni kezd a büszke protes
táns öntudat, az intelligencia különösen teljesen közönyös kezd
lenni a vallás ügyei iránt, ép az individualizmus elvét túlzásba
hajtva: a vallást teljesen magánügynek kezdjük venni. Ez az
egyik ok. Másrészt pedig a protestantizmus kezd megcsonto
sodni, a reformáció megszűnt élő folyamat lenni. A hagyo
mányokhoz való túlságos merev ragaszkodás, lassanként a
protestantizmus tragikumává lesz. Az itt-ott feléledt pietizmus
pedig a merev orthodoxia ellenében nagyon rossz orvosság.
Nem erre, hanem büszke férfias protestáns hitre van szükségünk!
Bár támadna egy uj Luther, aki a protestantizmust kive
zetné tespedésének ebből a korából!
Minden protestánsnak kötelessége, hogy erősítse magában
és másban a protestáns öntudatot, hogy magáévá tegye, nem
annyira Luther tanait, mint inkább az ő szellemét; ez volna a
reformáló négyszázados évfordulójának legméltóbb megünneplése!

Dr. Moór Elemér.

Ima.
Elmondotta a főgimnáziumnak 1917. okt. 31-én, a templomi istentisztelet
után tartott ünnepélyén Chugyik Pál lelkész.

Örök bölcseség kútfeje, szent Isten, mennyei Atyánk!
Az imént imádságod házában, most ez egyszerű hajlékban,
melyet tiszta érzelmeink, nemes vágyaink és szent gondolataink
szintén szentéllyé avatnak, mint szeretett egyházunk veteményes
kertjének nemes hajtásai — járulunk szent színed elé, hogy
meghódoljunk előtted és bemutassuk hálaáldozatunkat a hitjavitás azon áldásáért, mely az emberiség számára a lelkiismeret
felszabadításában s a tudomány és igazság szabad kutatásában
és mivelésében jelentkezett s a melynek — hála a kegyelem
Istenének — mi is osztályosai vagyunk.
Az emberi szellem kutató — s a kultúra alkotó ereje,
mely káprázatos eredményeket és csodálatraméltó vívmányokat
mutat fel, — mind mind a felvilágosodottság, a lelkiismereti
szabadság és a szabad kutatás forrásából, végeredményében
a hitjavitás kimerithetlen szellemi kincses házából merit.
Kérünk — Atyánk, — tartsd továbbra is nyitva e forrá
sokat az emberiség számára, hogy az emberi szellem szabadon
szárnyalva mind többet és többet hódítson meg az ismeretlen
ség világából.
Fokozd mi bennünk is — kérünk — a tudományszomjat
és világosíts fel arról, hogy amely nemzet tudomány nélkül
való, elpusztul. De győzz meg arról is, hogy hasonlóképen
elpusztul, megsemmisül a hitetlen, az erkölcstelen és a szeretet
len nemzet is!
Legyen szédítő a magaslat, melyet a tudomány és kultúra
terén elért, annál borzalmasabb bukása, ha hitetlen, ha erkölcs
telen, ha szeretetlen. A komoly hit, a tiszta erkölcs és az önzet
len szeretet; igen, ezek adják meg a tudomány és kultúra
vívmányainak becsét, ezek sütik reájuk a maradandó érték
bélyegét.
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Ne feledkezzünk meg arról, hogy a bölcseség kezdete az
Isten félelme s hogy minden kutatás végső célja az Isten meg
ismerése legyen.
Az a tudat, hogy részszerint való bennünk az ismeret és
a profétálás és elmúlnak, mint az árnyék és nem állandók, —
tegyen szerényekké és alázatosakká s terelje, irányítsa figyel
münket az örök, maradandó kincsek felé, melyek el nem vesz
nek, hanem örökké boldogítanak: ezek a hit, a remény és a
szeretet; de ezek között is a legnagyobb a szeretet.
A míg itthon vagyunk, legyen egyik kezünkben a hit,
másikban a tudomány; de ha el is hiv minket a haza, akkor
is csak a tudományt cseréljük el a fegyverrel, a hitet oda is,
a harcba is magunkkal vigyük. Mert a hit mindenütt áldás, de
a harctéren egyenesen nélkülözhetetlen!
Most pedig: „Szárnyain az áhitatnak,
Szálljon lelkünk égbe fel most,
Az Atyának zsámolyához,
S zengjünk neki éneket.
Meghallgatja, elfogadja
A sziveknek, sziveknek háláját.
És leküldi majdan
Angyalát az égnek
Békesség olajágával.
Szárnyain az áhitatnak
Szálljon fel tehát szavunk,
Szálljon fel tehát szavunk.“
Amen.

Évi jelentés.
Isten segedelmével a tanévet szeptember 6-án kezdtük meg
s junius 15-én fejeztük be.
A tanári kar. A tanitás munkájához igazgatón kívül 8
rendes tanár állott rendelkezésre s végezte megfeszített erővel
a háború negyedik évében mindinkább súlyosabbá vált feladatát.
A tanári karból senki sem teljesített katonai szolgálatot,
ez alól a tanári testület 6 ragja nyert felmentést. Valent József
r. tanár a nyíregyházai főgimnáziumhoz választatván meg, in
tézetünktől szept. 1-én eltávozott. Lelkesen végzett tanári és
jegyzői munkásságával jó emléket hagyott maga után.
Vallás-erkölcsi és hazafias nevelés. Tanárkarunk éber
búzgósággal őrködött azon, hogy a háborúnak a tanulók lelkűletére gyakorolt káros hatását ellensúlyozza ; e cél szolgálatába
állította az egyházi, nemzeti és iskolai ünnepeket is, hogy az
erkölcsi eszmények tiszteletét megszilárdítsa szivökben.
A reformáció négyszáz éves évfordulóját intézetünk
a reformáció nagy jelentőségéhez méltó kegyeletes ünnepséggel
ünnepelte meg.
Vallástanáraink a vallásórákon hittanilag és lelkileg is kel
lően előkészítették a protestáns ifjúságot a reformáció jelentő
ségének átértésére. Ily lelki elkészültséggel várta ifjúságunk
az évforduló előestéjének érkezését, amikor okt 30-án d. u. 6
órakor a templomi harangszó elhangzása után a gimnázium udva
rán lelkes búzgósággal és áhítattal énekelte el az „Erős várunk-“at.
Okt. 31-én résztvett ifjúságunk és tanári karunk az egyházi is
tentiszteleten, ahol Chugyik Pál lelkész ünnepélyes felhívására
a gyülekezettel együtt fogadalmat téve, megújította hitvallomá
sát. Az istentisztelet után tartott egyházi díszközgyűlésen tanár
karunk is részt vett s az egyház jubileumi alkotásának, az aszódi
szeretetháznak létesítéséhez 50 korona adománnyal járult hozzá.
Ez ünnepségek folytatása volt gimnáziumunk jubileumi ün
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nepélye d. e. II órakor az intézeti tornacsarnok-helyiségében a
következő műsorral:
1. Az ünnepélyt megnyitja Dr. Osváth Gedeon főgimnáziumi
igazgató.
2. Erős vár a mi Istenünk, énekli a főgimnázium ének
kara.
3. Imát mond Chugyik Pál főgimnáziumi vallástanár.
4. Hálaadás a reformációért, irta Sántha Károly, szavalja
Veres Gyula V. oszt. tanuló.
5. A reformáció jelentőségéről felolvasást tart Dr. Moór
Elemér főgimnáziumi tanár.
6. Händel: Largo. Quartett. Harmoniumon játsza Haberehrn
Gusztáv főgimnáziumi tanár, cellón Rosner Lajos ur, I. hege
dűn Oláh Lajos III. oszt. tanuló, II. hegedűn Kálmán Sándor
VII. oszt. tanuló.
8. Mozart: Szárnyain az áhítatnak . . . Quartett. Éneklik
Boldis István, Chugyik Pál, Heckmann István, Matolcsy Kál
mán urak.
A megnyitó beszédet, felolvasást és imát értesítőnkben
közöljük.
Ünnepélyünkön az egyetemes egyház szeretetháza céljaira
rendezett gyűjtés az ifjúság és ünneplő közönség áldozatkész
sége folytán 13170 koronát eredményezett. Ezen összeghez
Melcer Tibor repülőgyári műszaki igazgató úr 20 K Sárkány
Ernő főszolgabíró úr 10 K adománnyal járult hozzá.
A jubileumi évfordulót a Belmissziói ev. gyámintézeti ifjú
sági egyesület nov 19-én Chugyik Pál vallástanár elnöklete alatt
a tanári kar jelenlétében a következő módon ünnepelte meg:
1. Bolla Lajos és Haberehrn Gusztáv tanárok vezetésével
az Erős várunkat énekelte az ifjúság.
2. A reformációt méltató és buzdító beszédében az egye
sület elnöke: Chugyik Pál lelkész szólott az ifjúsághoz.
3. Balogh Barabás VI. o. t. Vojtkó Pál „Luther“ című köl
teményét adta elő.
4. Tomcsányi László Luther példaszerű egyéniségéről
olvasott fel.
5. Szabó Lóránt V. o. t. Porkoláb Gyula „Luther“ című
költeményét adta elő.
6. Befejezésül a szózatot énekelte az ifjúság.
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Úgy hisszük, hogy intézetünk kegyeletes megemlékezésé'
ben méltó maradt a reformációhoz s az abból kiáradó szellem
áldásosán működik tovább a lelkekben a Mindenható Isten cél
jai szerint.
*
*
*

Úrvacsorában a tanári kar vezetése mellett részesültek
protestáns tanulóink, akiknek vallásos önképzését szolgálták a
belmissziói és gyámintézeti egyesület gyűlésein végzett gyakor
latok is.
A templomi istentiszteletek látogatása az őszi és tavaszi
időszakokban, az ifjúsági istentiszteletek tartása a téli időszak
ban állandóan a tanári kar vezetése alatt történt. A r. k. növen
dékek Tímár Ambrus hitoktató, az izr. növendékek Schreiber
József izr. lelkész vezetése alatt tettek eleget vallásuk szabta
kötelességüknek.
Iskolai ünnepélyeink a következők voltak: Évnyitó szept.
6-án. Tompa Mihály születésének százéves évfordulója alkalmá
ból szept. 28-án, mely ünnepélyen Tompa irodalmi jelentőségé
ről Nagy Imre önképzőköri elnök-tanár tartott felolvasást.
A reformáció jubileuma okt. 31-én, nov. 2-án a hősi halált
halt magyar katonák emlékére. Nemzeti ünnepeinken: március
15-én és április 11-én. Zita királyné születésnapja alkalmából
május 10-én. Évzáró ünnepély junius 15-én.
Testi nevelés, egészségügy. Tanulóink a tornát, a katonai
rend-, szabad- és menetgyakorlatokat, a kisebb kirándulásokat, a
a tájékozódási és távbecslési gyakorlatokat Aszód vidéke ka
tonai térképének használatával dr. Ponyiczky Zoltán és Haberehrn
Gusztáv tanártársaink vezetése mellett végezték, akik a minisz
térium által szervezett testnevelési tanfolyamon szerezték meg
a tornatanítási képesítést s látták el e külön tanári munkát
nagy buzgalommal.
A tanulók egészségi állapota egész évfolyamán megnyug
tató volt. Dr. Gál Adolf intézeti orvos ismételten megvizsgálta tanu
lóinkat, szükség esetén orvosi tanáccsal látta el s gondosan
gyógyította őket; a VII. és Vili. o. tanulók részére egészségtani
előadásokat tartott.
Dr. Schuschny Henrik iskolaorvos, egészségtantanár minta
nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 15.982—1918. sz.

»
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rendeletével intézetünkhöz kiküldött testnevelési felügyelő május
23-án látogatta meg intézetünket, szemlélte meg a tanulók torna
gyakorlatait, az intézeti épületeket. Örömmel vettük elismerő
szavait; értékes észrevételeinek pedig a lehetőség szerint kész
séggel fogunk eleget tenni.
Tanulmányi eredmény, fegyelmi állapot.
A háborús viszonyok között csekély létszámú tanári-,
karunknak a sok tantárgy és magas óraszám vitele mellett állan
dóan megfeszített munkát kellett végeznie, hogy hivatásának
a nehéz viszonyok között is becsülettel megfeleljen s az ifjúság
gal úgy a tanulmányi eredmény, mint az erkölcsi magaviset tekin
tetében a kívánt mértéket elérje.
Tanárkarunk szükségesnek látta, hogy a háborús viszo
nyok hatásaként mutatkozó szorgalombeli elernyedtséget a szi
gorúbb osztályozással is ellensúlyozza s a tanulókat a kedve
zőtlenebb körülmények között is fokozottabb kötelességteljesí
tésre nevelje. Ily céltudatos eljárással eléggé kedvező tanulmányi
eredményt sikerült elérnie.
A tanári kar állandó szigorú ellenőrzése és fokozott éber
sége folytán tanulóink fegyelmi állapota is kedvezőnek mondható,
eltekintve attól a sajnálatos esettől, hogy egyik hetedik osztályú
tanulót, gimnáziumi Fegyelmi Szék orvosi bizanyitvány hamisítása
miatt kénytelen volt kizárni intézetünkből.
Gimnáziumunk tanulóinak újonnan elkészített fegyelmi
szabályzatát a bányai ág. h. ev. egyházkerület 1917. szept. 20. és
21. napjain megtartott közgyűlése jóváhagyta.
Állami felügyelet, iskolalátogatás. Dr. Badics Ferenc
kir. tanácsos, tankerületi főigazgató úr, mint az állami főfelügye
lettel megbízott miniszteri biztos, intézetünket 1917. május 7-én
és 8-án látogatta meg. Hálás köszönetét mondok ez alkalommal
is elismerő szavaiért és bölcs tanácsaiért, amelyeket gimná
ziumunk érdekében teljes készséggel fogunk megvalósítani. A
nm. vallás és közoktatásügyi minisztérium intézetünk V—Vili.
osztályainak a nyilvánossági jogot, úgyszintén az érettségi vizs
gálat tartásának jogát az 1917/18. tanévre 148.072—1917. sz.
rendeletével adta meg.
Jótékonyság. Tanárkarunk a háborús jótékonyság szolgá
latába állította az ifjúságot, mely a szülők áldozatkészsége foly
tán a következő adományokkal szolgálta az országos közérdeket.
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A hősi halált halt magyar katonák emlékezetének megörö
kítésére 111.26 kor. Koronázási emléklapért: 8 K A katonák
karácsonyára: 121.72 kor. A harctéri katonai otthonok javára:
59.38 kor. A Zita otthon javára: 150.72 kor. A hazatérő hadi
foglyok gyámolitására: 126.24 kor.
További adományok még: Az ev. szeretetház javára: 131
kor 70 fill. A torzsai árvaház javára: 45.70 kor. A tanárok ne
velő házára: 166.68 kor. Az egyetemi ifjúság javára 35 korona.
Összesen : 956.40 kor.
A katonák részére egy láda szedércserjelevelet küldtünk,
melyet Haberehrn Gusztáv tanár vezetésealatt gyűjtöttek tanulóink.
Itt kell még feljegyeznünk azt a hangversenyt, mejyet
intézetünk igazgató indítványára a társadalom tagjainak közre
működésével a háborúban hősi halált halt katonatanulóink emlé
kének megörökítésére s az ifjúsági zeneegylet céljaira 1917. évi
október hó 11-én a tornacsarnokban rendezett a következő
műsorral ;
1. MEGNYITÓ BESZÉD, tartja Ilencfalvi Sárkány Ernő úr.
. 2. IMA A HAZAÉRT, Erkel Bánkbánjából, énekli — Bolla Lajos úr
vezetésével — a főgimnázium énnekkara.
3 WEBER KÁROLY: Perpetuum mobile. Zongorán előadja Halász
Blanka kisasszony.
4. DAL, szövegét irta Sully Prudhomme, zenéjét szerzetté Makray
László. Énekli Chugyik Pál úr, zongorán kiséri Chugyik Pálné úrnő.
5. BARCAROLLA, Offenbach Hoffmann meséiből. Zongorán játsza
Micsinay Irma kisasszony, fuvolán Micsinay Ernő úr, hegedűn dr. Osváth
Gedeon úr.
6. GYÓNi-VERSEKET mond el Füsti Molnár Lajos úr.
7. ANDANTE, Mozart F-dur szonátájából. ALLEGRO VIVACE, Men
delssohn V. szimfóniájából. Zongorán játsza Krausz Emma kisasszony, hege
dűn Rosner Lajos úr, harmoniumon Haberehrn Gusztáv úr.
8. HIMNUSZOK- Éneklik Boldis István, Chugyik Pál. Heckmann István,
Matolcsy Kálmán urak.

A megnyitó beszédet Sárkány Ernő főszolgabíró úr akadá
lyoztatása folytán igazgató tartotta.
A hangverseny tiszta jövedelme 1562.24 kor. volt, mely öszszeg egyenlő arányban osztatott meg a megjelölt célokra. A
katonatanulók emlékének megörökítése későbbi idők feladata lesz.
A zeneegylet javára eső 781.12 koronát a — a már meg
levő ily célt szolgáló pénzösszeg hozzáadásával — egy pianino
vásárlására fordítottuk. A pianinót a Musica cégtől 1000 koro
náért vettük.
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Ezúton is hálával mondunk köszönetét a szépen sikerült
hangverseny szereplőinek, a megjelenteknek s mindazoknak,
akik a kitűzött célok eléréséhez felülfizetésükkel hozzájárultak.
A hangverseny céljaira felülfizettek: Kálmán István 100 K,
domonyi Domony Ödön, báró Schossberger Lajos, Bier Henrik,
Magyar Lloyd repülőgép és motorgyár, Micsinay Ernő, Kövér
Péter, báji Patay Tibor, báró Podmaniczky Gyula és családja
50—50 koronát, báró Schossberger Viktor, Bende Gyula,
Beniczky Márta és, Beniczky Margit, Tóth Ödön és neje, Sár
kány László, Sárkány Ernő, Vas Mór, ;Szádeczky Dánielné,
Blatniczky Pál, Kálmán Bertalanná, Kemény Géza, Ujváry
László, Majthényi Károly 20—20 koronát, Horváth Dénes, Melczer Tibor 14—14 koronát, Chugyik Pál 12 koronát, Glück
Frigyes, Zsadányi Armand, Petrik Sarolta, Spierer Ferencné,
dr. Gál Adolf, Dénes Jenő, Balás Vilmos, Herczeg István, Beke
Gyula, özv. Krayzell Kálmánná, Matolcsy Kálmánná, Légrády
György, László Jenő, Kálmán Sándor, Groszmann Ignác, özv.
Mathaidesz" Sándorné, Sárkány Béla 10—10 kor.-t, özv. Bentsik
Józsefné, Neumann Géza, Krenkó István, Vásárhelyi Géza, Mess
György 8—8 koronát, Löwy Manó, dr. Gallowich Jenő, Kaufmann
Imre, Kruttschnitt Antal, Vas József, Haulits Antal, Valla Ákos
6—6 koronát, Némedy Béla 5 koronát, Halász Dezső, Pohánka
Ödön, Csővári Géza, Donáth N. hadnagy, Ubrankovics, Jób
János, Réz László, Szalai Ferenc, Torda Mihály, Marek Józsefné,
Viczina János, Straub Vilmos 4—4 koronát, Suba Györgyi,Kurz
József, Miklian Gyuláné 3—3 koronát, Kaufmann Mihály, Faze
kas József 2—2 koronát, Veiner Dávid 1 koronát. A gimnáziumi
tanulók és még számos névtelen adakozó felülfizetéséből befolyt
104 korona.
A hangverseny pénztárnoki tisztét dr. Gréb Gyula és dr.
Ponyiczky Zoltán tanárok látták el. A rendezést a tanári kar
nevében és megbízásából dr. Osváth Gedeon igazgató végezte,
kinek a rendezés körül Karádi János tanártársunk volt segítsé
gére.
Az intézeti gyűjtések végösszege jótékonysági célokra:
2518.64 korona.
Hadikölcsönjegyzés. Az ifjúság jegyzése: 400 korona,
melyből az V. osztály 200, a VI osztály 150 koronát jegyzett
később meghatározandó alapítvány céljaira; kötvényeik egyelőre
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az osztályfőnökök kezelésében állanak. A tanári kar jegyzése
személyek szerint: 5900 korona. A hősi halált halt katonatanulók
emlékalapjából: 800 kor. A Lux Sándor-féle emlékalapból: 50
kor., összesen 3750 kor. A főgimnázium jegyzése Idősb Kövér
Péter úr által dr. Kövér Péter nevére tett alapítványból: 2000
kor. A jegyzések végösszege: 9150 kor.
Kötelességszerüleg itt kell felemlítenünk, hogy Szabó
Lajos kartársunk önkéntes buzgósággal az Aszód járás tisztvi
selőinek beszerzési csoportját megalakította, melynek munkála
taiban a tanári karnak több tagja készségesen vesz részt.
A főgimnázium tanári kara a Tanárok Nevelő Háza alapí
tásához 1000 korona felajánlásával járult hozzá.
Az évzáró ünnepélyen a különféle ifjúsági egyletek céljaira
338-20 korona folyt be. Fogadják adakozó vendégeink ez. ifjú
sági egyletek nevében köszönetünket adományukért.
A tanév folyamán hadbavonult tanulóink: Drenyovszky
jános (üdülési szabadságot kapott 1918. nov. 1-ig), Vallovitch
Alajos, Balogh Barabás, Jankó Béla VI. oszt. tanulók. Kálmán
Sándor, Keményfi Elemér, Kovács István, Langhof László VII.
oszt., illetve a Vili. osztályt végzett előkészítő tanfolyamos
tanulók. Kottász Emil, Jamriska Lajos, Schönaigner-Krieger Imre,
Tomcsányi László Vili. oszt. tanulók.
Gimnáziumunk hősi halottai. Az olasz harctéren hősi
halált halt dr. Kövér Péter főgimnáziumi ügyészt gyászoló csa
ládja messze idegenből hazahozatta, hogy a hazaszeretetben
felmagasztosult, a kötelességteljesítésben megdicsőült magyar
hős a hazai magyar földben, Aszódon pihenjen. Temetésén
méltó kegyelettel vett részt a tanári kar és a tanuló ifjúság;
a főgimnázium énekkara Bolla Lajos tanár vezetésével gyász
dalt adott elő. Felejthetetlen kedves halottunktól az intézet nevé
ben Nicsinay Ernő főgimnáziumi felügyelő űr vett örök búcsút;
beszédét értesítőnk első lapjain közöljük.
Csendes István VI. oszt. kedves tanítványunk 1917. októ
ber 5-én — a harctéren szerzett tifuszbetegség következtében
— a balázsfalvi kórházban elhunyt. A megszomorodott szülők
gyermekük holttestét junius 3-án szállították szülőhelyére, Kálióra,
Aszódon át, hol a végtisztességadásra megjelentek osztálytársai
Karádi jános osztályfő vezetésével. Az osztálytársak és barátok
érzelmeinek Fischer Imre tanuló adott kifejezést, elbucsuztatva
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az osztályt a lelkes tanulótól, aki az iskolában és a harctéren
is mindvégig példásan teljesítette kötelességét. Emlékezete le
gyen áldott!
Államsegély, adományok, alapítványok. A nm. vallásés közoktatásügyi m. kir. minisztérium évi államsegélye 18000
kor. Aszód község évi adománya 2000 kor. A pestmegyei ág.
h. ev. esperesség adománya 200 kor. Az Aszódi Takarékpénztár
200 koronát, az Aszódi Hitelbank és Takárékpénztár 200 koronát
adományozott.
Jeszenszky Imre úr 100 korona adományát, valamint
Sárkány László úrnak 84'50 korona adományát az Ifjúsági
segítő egyesület céljaira fordítottuk.
Groszmann Ignác úr két tanuló jutalmazására 50 koronát,
Dr. Révay József egyetemi magántanár úr egy tanuló jutalma
zására 20 koronát adományozott. Riecsánky Endre úr ado
mánya : 7 korona.
Fogadják intézetünk jóltevői hálás köszönetünket a Petőfifőgimnázium iránt nyilvánított jóakaratukért és szeretetükért.
Gimnáziumunk minden időkre hálával őrzi meg emléküket.
Vizsgálatok. A múlt tanévi javító- és magánvizsgálatokat
aug. 30-án és 31-én tartottuk meg. Az egy tárgyból bukottak
közül sikerrel tett javító vizsgálatot 10 tanuló, a két tárgyról
bukottak közül 19 tanuló; elégtelen jegyeit kijavítani nem tudta:
1 tanuló. Sikerrel tett magánvizsgálatot: 3 tanuló. Az e tanévi
magánvizsgálatokat junius 16—21. napján tartottuk. A katona
tanulók magánvizsgálata megfelelő engedély alapján egész év
folyamán jelentkezésük idejében történt.
Leánytanulóink. A folyó tanévre beirt leánymagántanulók
száma 35-re emelkedett. Ez a körülmény az intézet vezetősé
gének kötelességévé tette, hogy állandó felügyeletükről gondos
kodjék. Sikerült is erre az állandó felügyelői állásra Weisz
Mártha urleányt megnyernünk, aki a régi tanári szoba helyisé
gében az óra előtt és órák között eső időben különös gondjaiba
vette leánytanulóinkat.
Úgy hisszük, hogy ez intézkedéssel nemcsak gimnáziumunk
erkölcsi érdekét szolgáltuk, de egyszersmind a szülőknek inté
zetünk iránt megnyilatkozott bizalmát is méltóan honoráltuk.
Leánytanulóink nov. 1-től kezdődőleg havi 4 korona felügyeleti
dijat fizettek.
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E helyről is hálával mondunk köszönetét Weisz Mártha
urleánynak, azért a lelkiismeretes buzgóságért és tapintatért,
mellyel teendőit végezte.
Érettségi vizsgálatok. A vallás- és közoktatásügyi minisz
térium 7—1918. sz. rendelete értelmében az 1900. születési
évfolyamról 1918. március 8-án szóbeli érettségi vizsgát tettek
a következő katonai szolgálatra besorozott Vili. oszt. tanulók:
Jamriska Lajos érett fokozattal, Schönaigner-Krieger Imre jó
fokozattal, T-omcsányi László jeles fokozattal.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 2304—1918. sz.
rendelete értelmében az 1900. évfolyamú besorozott tanulók a
VII. és Vili. osztályra előkészítő tanfolyamot végezték s szóbeli
érettségi vizsgát tettek: Kálmán Sándor, Keményfi Elemér,
Kovács István, Langhof László, mindnyájan érett fokozattal.
Az áprilisi előkészítő tanfolyamot végezték a VII. oszt.
katonatanulói közül: Soltész Lajos (az orosz fogságból jött),
Kakó József (a frontról kapott szabadságot), mindketten sikerre!
tettek vizsgálatott a VII. osztályról.
A Vili. osztályra előkészítő tanfolyam sikeres elvégzése
után érett fokozattal tettek szóbeli érettségi vizsgálatot: Bódi
Pál (a frontról kapott szabadságot), Soltész Pál (az orosz fog
ságból tért haza).
Az áprilisi pótszemlén az 1899. évfolyamról besorozott
Karácsony Dezső Vili. oszt. rendes tanuló érett fokozattal tett
érettségi vizsgálatot.
Ez érettségi vizsgálatokon püspök urunk Öméltósága intéz
kedése szerint igazgató elnökölt.
A rendes érettségi vizsgálatra 5 rendes és 3 magántanuló
maradt.
írásbeli vizsgálatukat május 14., 15., 16. napjain, szóbeli
vizsgálatukat junius 3-án tartottuk.
Az egyházi főhatóságunk által kitűzött érettségi írásbeli
tételek a következők voltak:
1. A magyar irodalom köréből: Hazafias líránk a XIX.
században.
2. A latin nyelvből fordítás magyarra: C. Julius Caesar:
Commentarii de bello Gallico VI. könyv 37. és 38. fejezete.
3. A mathematikából: a) Algebrai tétel: Valaki 350.000 kor.
kölcsönt vett fel úgy, hogy azt 30 évi egyenlő utólagos részle♦
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tekben törleszti. Mily nagy 5°/o'Os kamat mellett az annuitás?
Mennyi jut abból az első és mennyi a 15 év végén a kamat és
mennyi a tőke törlesztésre?
b) A geometriából: Valamely négyszög oldalai közül
a = 76 m., b — 84 m , c = 97 m., az a és b oldalakhoz tartozó
átló d, = 125 m. a b és c oldalakhoz tartozó átló pedig d2 = 155
ml Mekkorák a négyszög szögei és mekkora a negyedik oldala?
A vizsgálat eredménye: jelesen érett: Gáspár Béla.
Jól érettek: Diamant Márta, Schönfeld Rózsi.
Érettek: László István, Micsinay Elek, Sebők Imre, Sándor
József, Zorkóczy Miklós.
Püspök urunk Öméltósága megbízásából rendes érettségi
vizsgálatunkon Sárkány Béla pestmegyei egyházmegyei főesperés úr elnökölt. A nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium
kormányképviselőül dr. Révay József budapesti Veres Pálnéleánygimnáziumi tanár, egyetemi-magántanár urat, tanárságunk
kiváló tagját, irodalmunk érdemes munkását küldő tte ki. Az el
nöklő főesperes úrnak s a kormányképviselő úrnak e helyről is
köszönetét mondunk azért a meleg elismerésért, mellyel tanulók
nak és tanároknak a mai háborús időkben kifejtett munkássá
gát méltányolta.
Összefoglalás: Éretté nyilváníttatott 18 tanuló, kik közzül jelesen érett: 2, jól érett: 5, érett: 13 tanuló.
Az 1916—7. tanévi érettségi vizsgálatokról szóló jelenté
sünk kiegészítéséül közöljük, hogy a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium, illetve a bányakerületi püspök úr Öméltósága
2590—1917. sz. engedélye alapján 1917. augusztus 31-én tett
szóbeli érettségi vizsgálatot Lövey István VIII. osztályt végzett
katonatanuló érett eredménnyel.

Alapítvány.
Örömmel közöljük Gál Adolf Aszód járási tiszti orvos
úrnak intézetünk részére tett hatezer koronás alapítványáról ki
állított alapító levelét. Dr. Gál Adolf általános tiszteletnek és sze
retetnek örvendő egyéniségével eddig is közel állott gimnáziu
munkhoz; mint intézeti orvos 27 év óta ugyanazon odaadással
gondozza gazdag és szegény sorsú tanulóinkat, mint egészség
tantanár 3 éve búzgólkodik, hogy az ifjúság testében, lelkében
rejlő nagy nemzeti értéket fejlessze és megóvja. Ez alapítvá
nyával azt a kapcsolatot, mely őt intézetünkhöz kötötte, még
szorosabbra fűzte. Elhatározásában megnyilvánuló gondolkozá
sával, emberbaráti érzelmeivel önkénytelenül is rávilágított
önmagára, lelkére, mely telve van a magyar kultúra tiszteleté
vel, a magyar ifjúság iránt érzett meleg szeretettel. Méltó arra,
hogy átélje mindama tanuló ifjak örömét, akik ez alapítvány
kamataiban részesülve, megújhodott akarattal ösztönzést merí
tenek a helyes úton való továbbhaladásra, hivatásuk betöltésére.
Alapító levél.
Orvosi működésem 25 éves évfordulója alkalmából az
aszódi járás nagylelkű közönsége 6000 koronát kitevő összeget
gyűjtött össze ama célzattal, hogy ez összeg mint egy általam
meghatározandó s nevemet viselő örök alapítvány kezeltessék.
Az aszódi járás közönségének e meg nem érdemelt nemes
áldozatkészségből fakadó elismerését hálás szívvel véve, az
alapítvány elfogadásakor annak rendelkezését illetőleg a magyar
kultúrára gondolok.
Mindazt, amit az életben elérnem sikerült, ami vagyok s
ami képessé tett arra, hogy orvosi működésemmel egy járás
közönségének lehessek hűséges szolgálatára, — így azt is, hogy
orvosi működésem emlékezete a járás közönsége részéről ily

31

megható módon örökittessék meg, — mindezt Isten után a magyar
kultúrának köszönhetem.
Első sorban hálás szívvel gondolok a magyar középiskoIára, melynek áldásos szellemi jótéteményét mint tanuló vettem;
közelebbről a magyar kultúra lelkes harcosára, az aszódi ág.
h. ev. Petőfi-főgimnáziumra, melynek 27 év óta orvosa vagyok
s melynek ifjúsága hosszú éveken át szivemhez nőtt, éppen
ezért a kultúra iránt érzett nagyrabecsülésből és az ifjúság iránt
érzett szeretetből e nevemet viselő hatezer koronás alapítványt
az aszódi ág. h. ev. Petőfi-főgimnáziumnak ajánlom föl.
Az alapítvány kamatainak felhasználása tekintetében az
alábbi módozatokat óhajtom megjelölni.
Létesíttessék az alapítvány évi kamataiból 3 ösztöndíj az
aszódi ág. h. ev. Petőfi-főgimnázium három rendes tanulójának
jutalmazására. A megjutalmazandó tanulónak jó magaviseletünek
s legalább is jó előmenetelünek kell lennie.
Óhajtanám, hogy e három ösztöndíj évenkint vallásfelekezeti különbség nélkül 3 különféle vallású (például: ev., r. kát.,
izr. vallású) tanuló között osztassák meg; de mindenesetre erős
kikötésem az, hogy ez alapítványra a tanulók valláskülönbség
nélkül jogosultaknak nyilváníttassanak.
Az ösztöndíjakat a tanári kar javaslatára végérvényesen
a Gimnáziumi Bizottság ítéli oda.
Vajha ez alapítvány kamatai ösztönzésül szolgálnának a
magyar tanuló ifjak előtt a tiszta erkölcs és a magyar kultúra
szeleteiére, a hazafiui és emberi kötelességek becsületes el
végzésére !
Aszódon, 1918 május 27.
DR. GÁL ADOLE
járási tiszti orvos.

Gimnáziumi elöljáróság.
i.

Az aszódi ág. h. ev. egyház gimnáziumi bizottsága.
Elnök :
Micsinay E rnő, főgimn. felügyelő.

Tagok:
Hivatalból:
B r. P odmaniczky G yula, egyházi felügyelő,
S árkány E rnő, egyházi másodfelügyelő,
C hugyik P ál, lelkész,
D r. O sváth G edeon, főgimn. igazgató,
K arádi János, ephorus, a bizottság jegyzője.

Választás utján:
B entsok János , gimn. pénztáros,
B olla Lajos,
H aitsch S amu,
K renro István,
P erényi Rezső,
Br . P odmaniczky G éza, v . b. t t.,
Gr. Ráday Gedeon,
R ausz István,
S árkány László.

A tanári kar képviseletében :
Dr . G réb G yula,
S zabó Lajos.

Fegyelmi szék.
Elnök:
Micsinay Ernő , főgimn. felügyelő.

Tagok:
Elivatalból:
C hugyir P ál, lelkész,
Dr . O sváth Gedeon, főgimn. igazgató,
A FŐGIMNÁZIUM TANÁRI KARA.

Választás utján a gimn. bizottság tagjai sorából
Bentsok János ,
S árkány E rnő ,
S árkány László,
P erényi Rezső , bizottsági tagok.

jegyző:
Karádi János , a gimn. bizottság jegyzője.
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1

Dr. Osváth Gedeon
igazgató, r. tanár

2

Bolla Lajos
r. tanár, a VII. o. főnöke,
a régiségtani és történelmi
szertár őre

32

Chugyik Pál
ág. h. ev. lelkész

17

3

Tantárgyai a lefolyt
tanévben

II
12 1906 Magyar
Latin II.

Heti
óraszáma

A ta n á r neve és
m inősége

Tanári évei
nek száma
Mióta tanit
ezen
intézetnél ?

Folyószám ||

Tanári testület s az előadott tantárgyak.

10

Történelem III—Vili.

1895 Görögpótló rajz V—Vili. 24
Görögpótló Írod. VII.

1901 Vallástan VIII.

2

Dr. Gréb Gyula
tanár, a VIII. o. főnöke,
4 r.a tanári
könyvtár és filoló

IV, VII., Vili
12 1906 Latin
Német IV., V., VII.

22

giai gyűjtemény őre.

5

Haberehrn Gusztáv
Adolf
r. tanár, a III. oszt főnöke,
a fizikai szertár, a geo
metriai szertár, a torna
szertár és az ifjúsági se
gélykönyvtár őre

4 1915

6

Karádi János
r. tanár, a VI. oszt. főnöke,
alumneumi ephorus, a gim
náziumi bizottság jegyzője,
a,T anárok Özvegyeit és
Árváit Segítő-Egyesület
fiókelnöke

6 1912 Görög V—Vili.

24

7

Mayer Pál
ikladi ág. h. ev. lelkész

4 1914 Vallástan 1—VII.

14

Dr. Moór Elemér
8
r. tanár, a IV. oszt. főnöke

Mathem. L, III., VI., VIII.
Fizika Vili.
Rajzoló geometria L, III.
Torna II., IV., VI., Vili.
Német HL, VI.

Latin III., VI.

3

1915

Magyar HL, IV., VI., VII.
Német VIII.
Görögpótló VI., Vili.
Filozófia Vili.

28

24

9

Nagy Imre
r. tanár, okleveles gyorsirástanár, az V. oszt. fő
nöke, a Petőfi-kör tanár
elnöke, az ifjúsági könyv
tár őre

6 1913 Latin I., V.

Dr. Ponyiczky Zoltán
r. tanár, az I. oszt. főnöke,
a természetrajzi és a
chémiai szertár őre, tandíjpénztáros, a napközi otthon
felügyelő tanár

6 1912 Földrajz I—III.

10

11

Szabó Lajos
r. tanár, a II. o. főnöke

Tantárgyai a lefolyt
tanévben

Heti
óraszám

A ta n á r neve és
minősége

Tanári évei
nek száma
Mióta tanit
ezen
intézetnél ?

Folyószám I
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Magyar 1., V., Vili.

24

Görögpótló Írod. V.

Term, rajz 1., II., IV—VI.

24

Torna 1., III., V., VII.
Mathem. 11., IV., V., VII.

25

1898 Rajzoló geom. II. IV.,

24

Fizika VII.

HITOKTATÓK
12

Schreiber József
rabbi

13

Tímár Ambrus
r. k. hitoktató

42 1881 Izr. vallás I—Vili.

16 1915 R. kath. vallás 1—Vili.

8

16

ORVOS
14

Dr. Gál Adolf
járási tiszti orvos

3

1915 Egészségtan VII., Vili.

1

Magyar írásbeli dolgozatok.
V. OSZTÁLY.
1.
Nyári élményeim (levél). 2. Toldi estéjének egy érdekes
jelenete. 3. Id. Wesselényi Miklós báró jelleme (Kemény után).
4. Miért aratott Hunyady annyi győzelmet a törökön? 5. Óvjuk
tüdőnket! 6. Alkalmi beszéd.
VI. OSZTÁLY.
1.
A lelkiismeret szerepe Arany János balladáiban. 2. A
csodás elem szerepe a Zrinyiászban. 3. Karácsonyi és újévi
népszokások. 4. Élet- és genreképek Petőfi költészetében.
5. Az egészségre ártalmas szerves és szervetlen anyagok.
VII. OSZTÁLY.
1.
Milyennek ismerjük meg a középkori embert a költői
emlékekből ? 2. A biblia jelentősége a XVI. század irodalmában.
3. A nemzeti eszme megnyilatkozása a magyar irodalomban a
legrégibb időktől a hanyatlás koráig. 4. A fertőző betegségek
ellen való védekezés.
Vili, OSZTÁLY.
1. Mennyiben rajzolja Katona a saját korát Bánk-bánjában?
2. Milyen eszmékért küzd Eötvös A falu jegyzőjében? 3. Petőfi
egyénisége lírájában. 4. Mens sana in corpore sano.

Iskolaszerek gyarapodása.
a) Tanári könyvtár.
1. Ajándék utján: özv. Dr. Kövér Péterné úrnő 28 kötetet
adományozott. A Luther-Társaság ajándéka 4 kötet. Báró Prónay
Dezső úr ajándéka 1 kötet. A vallás és közoktatásügyi minisz
térium ajándéka 1 kötet. Az országos testnevelési tanács aján
déka 1 kötet. Összesen 35 kötet.
2. Vétel utján: 26 kötettel gyarapodott 397 49 kor. értékben.
A könyvtár jelen állománya: 1891 mű 3065 kötetben.
b) Filológiai gyűjtemény.
Gyarapodás: 6 kötet 25‘20 korona értékben.
c) Ifjúsági könyvtár.
Gyarapodás: 60 kötet 330 K 59 f értékben.
d) Ifjúsági segélykönyvtár.
Langhof László VIII. o. tan. 7 és Szipszer Endre II. o. tan.
8 tankönyvet adományozott. Ez évi gyarapodás ajándék utján
15 tankönyv 3880 K értékben.
A megalakítandó ifjúsági segélyegyesület ez évi vagyon
gyarapodása Jeszenszky Imre úrtól 100 K, Sárkány László úrtól
71 K 90 fillér, Riecsánszky Endre úrtól 7 K, az évzáró ünne
pélyen befolyt összegből 10 K.
Az egyesület jelenlegi pénzállománya 203 K 89 fillér.
e) Természetrajzi szertár.
Punyi Imre bányamérnök úr az intézet céljaira értékes
ásványgyüjteményt, Pohánka Ödön tanító úr pedig a méhek
életét feltüntető tanulságos praeporatumokat ajándékozott.
A többi szertárak és gyűjtemények állománya változatlan.

Alumneum.
A gimnáziummal kapcsolatos s házi kezelésben lévő alumneumban az 1917—18. tanév folyamán elláttunk 61 tanulót,
ezek közül 41 ebédre és vacsorára jelentkezett, 15 vidékről
naponként bejáró növendék csak ebédre járt.
A felvett tanulók megoszlása osztályok szerint: 1. o. 13,
II. o. 5, III. o. 6, IV. o. 13, V. o. 5, VI. o. 9, VII. o. 6, Vili. o. 4.
A felvett tanulók megoszlása vallás szerint: ág. h. ev. 27,
ref. 1, róm. kath. 30, izr. 3.
Évközben kimaradt 11 tanuló. (Más intézetbe távozott 1,
családnál nyert ellátást 1, katona lett 2, csak ideiglenesen volt
tagja az alumneumnak 7.) A növendékek száma a tanév végén: 50.
A növendékek ebédre hetenként ötször húslevest, kétszer
rántott levest kaptak, leves után főzeléket feltéttel (négyszer
hús, egyszer tojás); szerdán és pénteken a második tál étel
kifőtt tészta volt; csütörtök és vasárnap pedig leves, főzelék
és hús után sült tésztát is kaptak. A vacsora hétköznap rend
szerint leves és főzelékből vagy főzelék helyett másik ételből
állott, vasárnap sült hús is volt.
Az ebédért és vacsoráért szeptemberben és októberben
havi 30 K-t, csak ebédért havi 20 K-t fizettek. Az egyre foko
zódó drágaság miatt a Gimnáziumi Bizottság kénytelen volt az
ebéd és vacsora havi diját november 1-től kezdődőleg havi 40
K-ban, az ebéd diját havi 30 K-ban megállapítani. A januárban
fizetendő dijat, miután az egész hónapban a tanítás szünetelt,
elengedte a Gimnáziumi Bizottság. Az egész tanévre az ebédért
és vacsoráért befizetett összeg: 340 K, csak ebédért 250 R.
Rendkívüli nehézségekkel kellett megküzdenünk, hogy
növendékeink megfelelő ellátását biztosítsuk. E nehéz időkben
kétszeresen jól esett pártfogóinknak s jóakaróinknak intézmé
nyünk iránt megnyilvánult figyelme.
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Hálás köszönettel nyugtázzuk a tanév folyamán érkezett
adományokat:
Noszkó István lelkész úr adománya . . . .
10’—
Az 1917. évi szupplikáció (Pest-, Nógrád- és
Hont vm., tiszta jö v e d e lm e ....................1354-43 K
6-—
Aradi ev. eg y h áz.................................................
Péterii ev. e g y h á z ............................................
5-—
Összesen . 1375-43

K

K
K
K

Természetbeni adományok az érkezés sorrendjében : Bende
Gyula földbirtokos úrtól 150 kg. liszt, 3 kg. mák, 2 mm. bur
gonya; Neumann Géza földbirtokos úrtól 1 zsák burgonya;
Báró Podmaniczky Géza kegyelmes úrtól 4 zsák burgonya;
Papp Gyuláné úrnőtől 25 tojás; Zorkóczy József intéző úrtól
a gimn. igazgató utján 1 nyúl; Medveczky úrtól a gimn.
igazgató utján 1 malac; Perényi Rezsőné úrnőtől 10 kg. bab;
Dobossy Sándor igazgató-tanitó úrtól a gimn. igazgató utján
1 nyúl; Markbreit Zsigmond úrtól 18 kg. burgonya; Stekler
József takarékpénztári igazgató úrtól 12 fej káposzta és 14
kg. tarlórépa; Bugár János közs. főjegyző úrtól 1 zsák bur
gonya; az aszódi ág. h. ev. egyháztól 35 kg. burgonya; aiumneumi növendékek szüleitől 141/? kg. zsir (Bajnóczy András I.
o. t. 1 kg., Medveczky Mihály I. o. t. 2 kg., Kakó Pál I. o. t.
1V* hg-, Csákó Gyula IV. o. t. 1 kg., Margócsy József IV. o. t.
IV2 kg., Dobossy Sándor IV. 0 . t. 1 kg., Proksza Gyula V. 0 . t.
1V» kg., Tóth Mátyás V. 0 . t. 1 kg., Kimer Gusztáv V. 0 . t.
3 kg., Sebestyén Zoltán VII. 0 . t. 1 kg.)
Az ifjúság 1917. évi mezőgazdasági foglalkoztatása révén
az alumneum 12 zsák burgonyához, 30 kg. hagymához és 42
kg. zöldséghez jutott.
A Gimnáziumi Bizottság ephorus indítványára e tanév
végén kegyes adományok gyűjtésére Paulinyi Árpád VII., Motaj
Imre VII., Torda Gyula V. és Tóth Mátyás V. 0 . tanulókat
küldötte ki.
Tudnivalók a jövő iskolai évre. Az 1918—19. tanévi fel
vételre 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
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egész évre ebédért és vacsoráért 600 korona, csak ebédért
— a vidékről bejáró tanulók részére — 400 korona. Az évi
dij mindenkor előre havi részletekben is fizethető.
jótékonysági intézményünket pártfogóink további szives
áldozatkészségébe ajánljuk.
KARÁDl JÁNOS
ephorus.

Petőfi'önképzőkör.
Körünk alakuló ülését 1917. szeptember 25-én tartotta 28
rendes és 40 rendkívüli taggal. A tisztikar a következőkép ala
kult: ifjúsági elnök: Schönaigner-Krieger Imre Vili. o. t., titkár:
Gáspár Béla VIII. o. t., főjegyző: Szabó Sándor VII. o. t., al
jegyző : Paulinyi Árpád VII. o. t., pénztáros: László István Vili.
o. t., főkönyvtáros: Tomcsányi László Vili. o. t., alkonyvtárosok:
Sebestyén Zoltán és Főző Frigyes VII. o. tan. A dolgozatbiráló
bizottság tagjai: Sándor József, Schönaigner-Krieger Imre, Tom
csányi László VIII. és Paulinyi Árpád, Szabó Sándor, Uher
József VII. o. t. Mivel Schönaigner és Tomcsányi 1918. március
15. katonai szolgálatra bevonult, a hátralevő időben az ifjúsági
elnök teendőit a titkár, a főkönyvtáros szerepét pedig Sebestyén
Zoltán alkönyvtáros vette á t ; az igy megüresedett alkönyvtárosi
állásra a kör Vas László VII. o. tanulót választotta meg.
A kör a tanév folyamán az alakuló és záróülésen kívül 10
rendes ülést tartott. A rendes üléseken dolgozatok, költemények,
szabadelőadások, szavalatok s ezek bírálatai szerepeltek. A sza
badelőadások tárgyaikat részint az irodalom, részint a háborúval
kapcsolatos kérdések köréből vették. Két, harctérről hazatért s
tanfolyamot látogató tanulónk harctéri kérdésekről tartott szabad
előadást.
A kör 3 hazafias ünnepélyt rendezett. 1917. szeptember
28-án Tompa Mihály születésének százados évfordulóját ülte
meg a következő műsorral : 1. Himnusz, énekli a főgimnázium
énekkara. 2. Emlékezés Tompa Mihályra, irta és felolvassa
Hagy Imre, a Petőfi önképzőkör tanárelnöke, 3. Isten akaratja,
irta Tompa Mihály, szavalja Uher |ózsef VII. o. t. 4. Tompa :
A gólyához, szavalja Veres Gyula V. o. t. 5. Tornácomon, irta
Tompa Mihály, előadja Szabó Sándor VII. o. t. 6. Tompa da
laiból : a) Télen-nyáron pusztán az én lakásom, b) Tó közepén
bokor-sás . . . hegegün előadják : Kálmán Sándor, Szabó Sándor
VII. o. t., Oláh Lajos III. o. t. 7. Tompa: Előhangja a Virág
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regékhez, előadja László Imre V. o. t. 8. Tompa: Három a daru,
előadja Keményfi Elemér VII. o. t. 9. Szózat, énekli a főgim
názium énekkara.
Az 1918. március 15-iki ünnepély műsora: 1. Szózat,
énekli a főgimnázium énekkara. 2. Ünnepi beszédet mond
Gáspár Béla VIII. o. t. titkár. 3. Petőfi Nemzeti dala, szavalja
Tóth Mátyás V. o. t. 4. Andante, Kalár Sonatinájából, előadja
az ifjúsági zenekar. 5. Tóth Kálmán: Előre ! szavalja Veres
Gyula V. o. t. 6. Kurucdal, énekli a főgimnázium énekkara.
7. Sajó Sándor: Hit, elmondja Szabó Sándor VII. o. t. 8. Kerner:
Magyar induló, előadja az ifjúsági zenekar.
1918. ápr. 1 l-én a következő műsor keretében ünnepeltünk:
1. Királyhimnusz, énekli a főgimnázium énekkara. 2. Ünnepi
felolvasást tart Szabó Sándor VII. o. t. 3. Csak magyarok
legyünk, irta Dalmady Győző, szavalja Tóth Mátyás V. o. t.
4. Szózat, énekli a főgimnázium énekkara.
Jutalomban részesültek : Gáspár Béla Vili. o. t. március
15-iki ünnepi beszédéért 10 K; a rendes tagok versenyszavala
tán Szabó Sándor VII. oszt. 10 K, a rendkívüli tagokén László
Imre és Tóth Mátyás V. o. t. 5—5 K jutalmat nyertek. A ren
des tagok számára hirdetett irodalmi és műfordítási pályatéte
lekre nem érkezett be munka. A rendkívüli tagok pályatételére
(Az abszolutizmus korának társadalmi képe Jókai Uj földes
urában.) 2 munka érkezett be. Az I. dijat, 10 K-t László Imre,
a II. dijat, 5 K-t Tóth Mátyás V. o. t. nyerte el. SchönaignerKrieger Imre Vili. o. t. mint legértékesebb munkásságot kifejtő
tag 10 K jutalomban részesült.
A kör könyvtára gyarapítására (I. az ifjúsági könyvtárnál)
330'59 K-t fordított a lefolyt tanévben.
Vagyon-mérleg.
B e v é t e l ___ _____ _____ _____ _____
689-—
K i a d á s ___ ________
387-69
Maradék
301'31
Tőke
___ _____ _____ _____ _____ l
212'75
Hadikölcsönben___ _____ _____ _____
500-—
A kör összes vagyona
___ _____ 1014'06

K
„
K
„
,,
K

Nagy Imre,
tanár-elnök.

Belmissziói és gyámintézeti ifjúsági
egyesület.
Alakuló ülését 57 rendes taggal 1917. október 20-án, záró
ülését pedig 1918. junius 14-én tartotta.
Tisztikara Chugyik Pál hitoktató lelkész vezetése alatt
következőkép alakult:
Jegyző s egyúttal főpénztáros, valamint a Vili. o. pénz
tárosa Tomcsányi László Vili. o. t . ; VII. o. pénztárosa: Szabó
Sándor VII. o. t.; VI. o. p. Pohánka Ödön VI. o. t . ; V. o. p.
Veres Gyula V. o. t . ; IV. o. p. Csákó Gyula IV. o. t . ; III. o. p.
Micsinay Péter III. o. t . ; II. o. p. Szlobodnyik József II. o. t. j
I. o. p. Végh Zoltán I. o. tanuló.
Belmissiói célját ez isk. évben is ifj. istentiszteletek és
vallásos önképzői ülések révén szolgálta
Évi számadása a következő :
1. Bevétel.
I. osztály gyűjtése _ _ _
_____ ____
II.
„
„
_
_
_
111.
IV.
„
„
_
_
_ __ __
V.
„
„
_
__ _
VI.
_
__
__
VII.
,,
,,
_____ ____
Vili.
y y

yy

yf

y y

yy

y y

_ __
_ __
_____
_____
_ __
_ __
-- ---

15-50 korona
14-50 >»
18-30 tt
15 — >»
14.50
6 tt
7-50
4.50
tt

tt

tt

Ö sszesen: 95-80 korona.
Az évzáró ünnepély bevételéből a gyámintézetnek juttatót
10 korona a következő isk. évben lesz elszámolva.
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II. Kiadás.
____ 23-95 korona
1. Az egyetemes gyámintézetnek
2. Tomcsányi László, Motaj Imre, Proksza Gyula,
Torda Gyula, Bodiczky Mojmir tagoknak
segély á 10 kor.
_ _ _ _ _ 50-_
„
____ ___ 10'—
„
3. Eperjesi theol. otthonnak
„
4. Torzsai árvaháznak — ________ _ 10'_
Összesen: 93'95
5. 1917—18. évi maradvány, mint egyenleg
P85

„
„

Összesen: 95‘80 korona.
Chugyik Pál,
elnök.

Jutalmazások.
1. A bányai ág. h. ev. egyházkerület 400 kor. ösztöndíjából
100—100 kor. jutalomban részesültek Tomcsányi László VIII. o.
és Szabó Loránd V. o. tanulók. 50—50 koronát kaptak Torda
Gyula V. o., Csákó Gyula, Perényi Miklós IV. o., Szlobodnyik
Józsel II. o. tanulók.
2. A Csernyánszky-féle 40 koronás jutalom odaítélése a
pestmegyei ág. h. ev. esperességi közgyűlés joga. E 40 koronás
jutalomra Perényi Miklós IV. o. tanulót terjesztettük elő. A múlt
évi közgyűlés a 40 korona jutalommal Perényi Miklós IV. o.
tanulót tüntette ki.
3. A Sárkány Sámuel püspök nevét viselő alapítvány ka
mataiból való jutalmazásra — ha azok már ez évben kiadhatók
lennének, — Perényi Miklós IV. o. tanulót ajánlottuk az espe
rességi közgyűlésnek.
4. A gróf Teleki—Róth Johanna-féle 70 koronás ösztön
díjat az ág. h. ev. egyetemes egyház ösztöndijosztó bizottságá
nak határozata értelmében Tomcsányi László Vili. o. t. kapta.
5. A Luther-emlékalap kamataiból a vallástanban és menynyiségtanban kiváló szorgalmáért Drenyovszky jános VI. o. t.
jutalma 12 kor.
6. A Jamriska Lajos-féle alapítvány kamataiból Tomcsányi
László Vili. o. t. 30 kor. jutalmat érdemelt.
7. A Kruttschnitt—Belohorszky-féle alap kamataiból
Schönaigner-Krieger Imre Vili. o. t. 12 kor. jutalmat kapott.
8. A Masznyik-féle jutalomalap kamataiból Tóth Mátyás
V. o. t. jutalma 48 kor.
9. A Földváry Gábor-féle alap kamataiból Szalay István
V. o. t. 12 kor. jutalomban részesült.
10. A Deutsch Fülöp-féle alap kamataiból László Imre V.
o. t. jutalma 24 kor.
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11. Az aszódi főgimn. 1914—15. évi VII. oszt. növendékei
által tett alapítvány kamataiból Gáspár Béla VIII. o. t. a törté
nelemből tanúsított kiváló szorgalmáért 12 kor. jutalmat nyert.
12. Az Aszódvidéki tanítói kar jutalomalapjából Nikiss
Zoltán III. o. t. jutalma 20 kor.
13. A Kossuth-féle jutalomalap kamataiból Macska jános
V. o. t. jutalma 10 kor.
14. A Petőfi—Podmaniczky alap kamataiból Kottász Emil
Vili. o. t. 15 kor., Schreiber Fülöp VII. o t. 36 kor., Főző
Frigyes VII. o. t. 18 kor., Tóth Mátyás V. o. 24 kor., László
Imre V. o. 12 kor., Kimer Gusztáv V. o. 15 kor., Mikó Ferenc
IV. o. 36 kor., Bodiczky Mojmir IV. o. 30 kor., Nikiss Zoltán
III. o. 16 kor., Főző Károly I. o. 18 kor., Herceg István II. o. t.
10 kor. jutalmat érdemelt.
15. A Dr. Gál Adolf-féle alapítvány kamataiból Micsinay
Péter III. o. t. 120 kor., Ladócsy Károly III. o. t. 120 kor.,
Steinberger Jenő VII. o. t. 120 kor. jutalmat érdemelt.
16. Dr. Révay józsef egyetemi m. tanár urnák igazgatóhoz
küldött 20 K adományát a latin nyelvből tanúsított kiváló szor
galmáért Komár Gyula II. o. t. nyerte el.
17. Groszmann Ignác urnák „Gáspár Béla emlékadománya“
címen beküldött 50 koronájából Szabó Loránd V. o. t. és
László Imre V. o. t. jutalma 25—25 korona.
18. A tanári kar a Lux Sándor-féle alapítvány kamatait
még e tanévben nem kívánta kiadni. A jutalomadományok összege:
1240 korona.
19. A belmissiói és gyámintézeti ifj. egyesület ez évi jöve
delméből Tomcsányi László VIII. o., Mohaj Imre VII. o., Torda
Gyula V. o. t„ Proksza Gyula V. és Bodiczky Mojmir IV. o. t.
10—10 kor. jutalmat kaptak. E jutalmak összege: 50 kor.
20. Tandijelengedés kedvezményében, illetve tandijuk ki
fizetésére a felsorolt jutalmakból részesültek : Tomcsányi László,
Kottász Emil VIII. o. t., Schreiber Fülöp, Steinberger jenő,
Főző Frigyes, Paulinyi Árpád VII. o. t., Tóth Mátyás, László
Imre, Kimer Gusztáv V. o. t., Mikó Ferenc, Perényi Miklós,
Bodiczky Mojmir IV. o. t., Nikiss Zoltán III. o., Waldner József,
Főző Károly I. o. tanulók.
Tandíjmentességben részesültek: Szabó Sándor VII. o. és
Szabó Lóránt V. o. tanulók.
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Az elengedett tandíjak összege 596 kor.
Legyen ez ajándékozás és jótétemény ifjaink részére a
végzett munka elismerésének jele, egyszersmind buzdítás a gim
názium mindenik növendéke előtt nemes versenyrekelésre a
kötelességek hűséges teljesítésében.

A tanulók névsora
a vallás és születési hely feltüntetésével.
I. OSZTÁLY.

5

10

15

20

25

Bajnóczi András r. k. Zsámbok
Baltigh Bertalan ág. h. ev. Monor
Bene István r. k. Inke
Bodicky Iván ág. h. ev. Bácsujfalu
Bogáthy Elemér r. k. Balassagyarmat
Borbély Imre ref. Aszód
Czvik László r. k. Béke
Ferjancsik Gyula r. k. Pásztó
Főző Károly r. k. Aszód
Gergely Lajos r. k. Bag
Grünwald Jenő izr. Budapest
hartyánszky Pál r. k. Aszód
Hoczmann Imre r. k. Aszód
Holecz József r. k. Komárom
Kakó Pál ág. h. ev. Váckisujfalu
Keimer Lajos r. k. Hatvan
Keményfi Béla r. k. Kartal
Ludszky László r. k. Aszód
Matolcsy Kálmán ref. Aszód
Medveczky Mihály ág. h. ev. Váckisujfalu
Nagy István r. k. Budapest
Mégyessy Ferenc r. k. Bánhida
Pogány Oszkár ism. ág. h. ev. Tokod
Rechtzügel Vilmos ism. ág. h. ev. Galgagyörk
Ruzsin György r. k. Gombaszög
Salgó István izr. Zsámbok

Torda Lajos ág. h. ev. Aszód
Oláh Tóth Antal r. k. Túra
Végh Zoltán ref. Kispest
30 Waldmann Ödön izr. Aszód
Waldner József izr. Budapest
Magántanulók:
Biró Judit izr. Kálló
Dobossy László r. k. Tóalmás
Háttá Lujza r. k. Abony
35 Hunyadi Mária r. k. Aszód
Juhász Ibolyka ág. h. ev. Budapest
Juhász Márta r. k. Barcs
Komár Berta r. k. Aszód
Mess Katalin r. k. Budapest
40 Tábori Katalin izr. Budafok
Tímár Rózsa r. k. Vác
Kimaradt:
Baltigh László ág. h. ev. Monor
Blanyár József r. k. Jászó
Kaderják Géza ág. h. ev. Bér

II. OSZTÁLY.
Adamovits László ág. h. ev. Felsőzsember
Balás Zoltán r. k. Győrszentiván
Bleier Miklós izr. Aszód
Brandstädter Ferenc r. k. Jobbágyi
5 Brandstädter Lajos r. k. Jobbágyi
Cservenyák Lajos r. k. Zsolca
Csőváry Endre ism. ág. h. ev. Kétbodony
Farkas Imre r. k. Túra
Fazekas Lajos izr. Debrecen
10 Hartmann Mihály r. k. Hévizgyörk
Herczeg István r. k. Aszód

50

15

20

25

30

35

Juhász Zoltán r. k. Barcs
Kálmán Imre r. k. Aszód
Kómár Gyula r. k. Aszód
Kurcz Béla ág. h. ev. Budapest
Kurcz László ág. h. ev. Budapest
Kubik József r. k. Aszód
Lanczinger Ferenc r. k. Ácsa
Lévai György izr. Perbete
Mayer Béla ág. h. ev. Börzsöny
Martonics Kálmán r. k. Túra
Némedy József ág. h. ev. Aszód
Rausz József ág. h. ev. Domony
Sándor István r. k. Túra
Scholtz Imre r. k. Galgamácsa
Smelkó Pál r. k. Aszód
Stern Gyula izr. Galgamácsa
Stekler Endre izr. Túra
Szipszer Endre izr. Budapest
Szlobodnyik József ág. h. ev. Domony
Uher Ágoston r. k. Felsőszemeréd
Újlaki Zoltán izr. Verseg
Üsztöke András r. k. Hatvan
Valent István ág. h. ev. Felsőaradi
Vass Lajos r. k. Ácsa
Magántanulók:

Ludszky Valéria r. k. Aszód
Prokopovitsch Lidia r. k. Győr
Schlesinger Sarolta izr. Hévizgyörk
Suba Györgyi r. k. Aszód
40 Szádeczky Erzsébet ref. Kassa
Szádeczky Valéria ref. Kassa
Varga Juliánná r. k. Szeged
Varga Mária r. k. Szeged
Kimaradt:
Hecktnann Gyula r. k. Szeged

III. O S Z T Á L Y .
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10
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Balás Béla r. k. Győrszentiván
Erdős Pál izr. Aszód
Gyebnár Gyula r. k. Nagyszécsény
Hanty Ferenc r. k. Dunavecse
Hartmann Ferenc ism. r. k. Hévizgyörk
Juhász Jenő r. k. Erzsébetfalva
Krenkó József ág. h. ev. Legénd
Ladócsy Károly r. k. Szentendre
Lanczinger János r. k. Ácsa
Margócsy István ág. h. ev. Ácsa
Micsinay Péter ág. h. ev. Aszód
Miklian Géza ág. h. ev. Aszód
Molnár István r. k. Verseg
Nikiss Zoltán r. k. Cserhátsurány
Oláh Lajos r. k. Csongrád
Papp Gyula ism. ág. h. ev. Pusztazámor
Paraszkay Ernő ág. h. ev. Aszód
Pohánka Sándor ág. h. ev. Csővár
Pólyák Pál ref. Hévizgyörk
Rosner Lajos ism. r. k. Sopron
Ruzsin Pál r. k. Szalóc
Salgó Sándor izr. Zsámbok
Sax Aladár ref. Cinkota
Steinberger Vilmos izr. Hévizgyörk
Vas Miklós izr. Gyoma
Végh László ref. Kispest
Magántanulók:

Berkes Ilona izr. Dés
Markovics István r. k. Nátafalva
Mess Mária r. k. Budapest
30. Reiner György izr. Aszód
Reiner Irma izr. Domony
Schuchtár László ág. h. ev. Rákoskeresztúr
Kimaradt:
Kamaker Ferenc r. k. Aszód
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IV. O S Z T Á L Y .

Adorján Ferenc ág. h. ev. Dunaföldvár
Becska Nándor r. k. Hatvan
Bodiczky Mojmir ág. h. ev. Bácsujfalu
Csákó Gyula ág. h. ev. Farmos
5 Dobossy Sándor r. k. Tóalmás
Kálmán Bertalan r. k. Szécsény
Kálmán István r. k. Szécsény
Kottász Jenő ág. h. ev. Bénye
Kovács Gyula ism. r. k. Tokod
10 Legéndi Mihály ág. h. ev. Zsidó
Lővy István izr. Aszód
Lővy Pál izr. Aszód
Margócsy József ág. h. ev. Besztercebánya
Mikó Ferenc r. k. Tapsony
15 Nagy Máté r. k. Rózsaszentmárton
Nigrinyi Zoltán r. k. Szarvas
Noszkó István ág. h. ev. Rákoskeresztúr
Noszkó Tibor ág. h. ev. Budapest
Perényi Miklós ág. h. ev. Aszód
20 Pitzl György r. k. Budapest
Réz László r. k. Galgahéviz
Spierer Ferenc izr. Túra
Tábori Jenő izr. Kunhegyes
Tímár József r. k. Vác
Vas Antal izr. Gyoma
25. Waldmann Imre ism. izr. Aszód
Zalavári Lajos r. k. Szilasbalhás
Magántanulók:
Filó János r. k. Galgamácsa
Schönfeld Gábor izr. Penc
30 Teliér Kamilló r. k. Túra
Kimaradt;
Tolvéth Gyula ág. h. ev. Balassagyarmat
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V. O S Z T Á L Y :

5

10

15
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Benedek János r. k. Cialgahéviz
Diamant Mátyás izr. Aszód
Fischer László izr. Aszód
Kimer Gusztáv ág. h. ev. Apostag
László Imre izr. Vecsés
Macska János r. k. Hatvan
Miklian Gyula ág. h. ev. Aszód
Nagy Géza ref. Zsarnóca
Froksza Gyula ág. h. ev. Erdőkürt
Sándor László r. k. Túra
Solti Kálmán ref. Bércéi
Solti László ref. Feled
Szabó Lóránt ág. h. ev. Aszód
Szalay István r. k. Apc
Tolvéth Attila ág. h. ev. Balásfalva
Torda Gyula ág. h. ev. Aszód
Tóth Mátyás r. k. Zsámbok
Vantsay Sándor ism. r. k. Budapest
Vas István izr. Aszód
Veres Gyula ág. h. ev. Ürgéspuszta
Magántanulók:

Ferencz Ernő ág. h. ev. Mende
Hajdú István r. k. Bag
Juhász Ilona ág. h. ev. Erzsébetfalva
Kaufmann Matild izr. Aszód
25 Kiss Miklós r. k. Ludas
Lőwy Sarolta izr. Aszód
Markbreit Klára izr. Aszód
Mess Margit r. k. Budapest
Kimaradt:
Gergely János r. k. Bag
30 Huszlicska János ism. ág. h. ev. Rákosszentmihály

VI. O S Z T Á L Y .

Balás Vilmos r. k. Budapest
Balogh Barnabás ref. Budapest
Bozlék János r. k. Galgahéviz
Bugár István r. k. Püspökszilágyi
5 Csővári Dezső ism. ág. h. ev. Etrefalva
Drenyovszky János ág. h. ev. Zsidó
Hacker Imre izr. Aszód
Jankó Béla ism. r. k. Aszód
Jónás Pál ism. ág. h. ev. Domony
10 Kaszás József r. k. Hatvan
Kohut Mihály r. k. Zsidó
Memes László izr. Aszód
Mikiss Lajos r. k. Cserhátsurány
Pohánka Ödön ág. h. ev. Csővár
15 Vas Alajos izr. Budapest
Magántanulók:
Ádier Mártha izr. Hatvan
Czeizler Géza izr. Mezőkövesd
Fischer Imre izr. Aszód
Janka Zoltán r. k. Topolya
20 Komenda Vilma ism. r. k. Apc
Lőwey Mihály r. k. Galgaguta
Micsinay László ág. h. ev. Aszód
Neumann Margit izr. Bag
Szántó Renée izr. Budapest
25 Vass Erzsébet r. k. Hatvan
Vass István r. k. Hatvan
Katonamagántanulók:
Krekács Pál ág. h. ev. Bér
Makovinszky Béla r. k. Szentiván
Martin Gyula r. k. Karcag
30 Vallovitch Alajos r. k. Hatvan

VII. O S Z T Á L Y .

Fazekas Sándor izr. Debrecen
Főző Frigyes r. k. Wien
Kálmán Sándor r. k. Szécsény
Keményfi Elemér r. k. Kartal
5. Kovács István r. k. Galgamácsa
Langhof László r. k. Alberti
Motaj Imre ág. h. ev. Aszód
Paulinyi Árpád ág. h. ev. Kutasó
Sándor János r. k. Túra
10 Schreiber Fülöp izr. Aszód
Sebestyén Zoltán ref. Törökszentmiklós
Steinberger Jenő izr. Aszód
Szabó Sándor ág. h. ev. Aszód
Uher József r. k. Magyarád
15 Vas László izr. Aszód
Wahl István izr. Aszód
Előkészítő tanfolyamos katonatanulók :
Kakó József ág. h. ev. Galgamácsa
Soltész Lajos r. k. Nátafalva
Katonamagántanulók:
Acsay Antal r. k. Verseg
20 Hannover Miklós izr. Balassagyarmat
Magántanulók:
Békési Rudolf r. k. Budapest
Jeszenszky Barna ág. h. ev. Balassagyarmat
Lehoczky Jolán r. k. Aszód
Köllő Margit r. k. Beszterce
25 Pethrych Pálma ref. Nyíregyháza
Szondy Vilma ref. Gödöllő
Kizáratott:
Monár Antal ism. r. k. Lőrinci
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VIII. O S Z T Á L Y .

Gáspár Béla izr. Hatvan
Jamriska Lajos ág. h. ev. Pécel
Karácsony Dezső r. k. Hatvan
László István izr. Buják
5 Micsinay Elek ág. h. ev. Rákoskeresztúr
Sándor József r. k. Túra
Schönaigner-Krieger Imre r. k. Bércéi
Sebők Imre izr. Hatvan
Tomcsányi László ág. h. ev. Lajosmizse
Előkészítő tanfolyamos katonatanulók
10 Bódi István ism. ág. h. ev. Rimaszombat
Kálmán Sándor r. k. Szécsény
Keményfi Elemér r. k. Kartal
Kovács István r. k. Galgamácsa
Langhof László r. k. Alberti
15 Soltész Pál r. k. Nátafalva
Katonamagántanuló:
Kottász Emil ág. h. ev. Bénye
Magántanulók:
Adée Vanda ág. h. ev. Montreux
Diamant Márta izr. Aszód
Jeszenszky István ág. h. ev. Szirák
20 Kocsis Albert r. k. Hatvan
Schönfeld Rózsi izr. Penc
Sipos János r. k. Dunaföldvár
Turányi János ág. h. ev. Aszód
Zorkóczy Miklós r. k. Szentiván
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Vili 1

A tanulók statisztikája.
I-VIII.

A tanulók számának alakulása az iskolai év folyamán
Felvétetett összesen . . . .
Felvétetett nyilvános tanuló
Felvétetett magántanuló . . .
Ág. hitv. evangélikus
. . .
R e fo rm á tu s ..............................
Római k a th o lik u s....................
I z r a e l i t a ...................................
Magántanuló l e t t ....................
Önként k im a r a d t....................
Tanács folytán távozott . . .
K izáratott...................................
M e g h a l t ..................................
A vizsgálatról elmaradt . . .
Osztályvizsg. tett nyilv. tanuló
Osztályvizsg. tett magántanuló
Osztályvizsg. tett összesen . .

44 44 33 31 30 30 27 24 263
34 36 28 30 20 17 17 ii 193
10 8 5 1 10 13 10 13
70
10 9 8 10 10 6 5 8
66
3 2 3— 3 1 3—
15
26 25 15 14 10 15 13 11 129
5 8 7 7 7 8 6 5
53
—— 1 2 — 2 — 1
6
3 1 1 1— — — 1
7
—
1—
1
—
1 2 2— 6 4 6 4
25
31 35 26 27 20 15 16 9 179
9 6 4 3 4 11 4 10
51
40 41 30 30 24 26 20 19 230

Az osztályvizsg. tett nyilv. és magántanulók megoszlása:
1908-ban
1907-ben
1906-ban
1905-ben
1904-ben
1903-ban
1902-ben
1901-ben
1900-ban
1899-ben
1898-ban
1897-ben
1896-ban
1895-ben
1894-ben

1
20
7 12
12 15 12 2 — — — —
— 11 10 13 — — — —
— 3 7 6 7 3——
— — — 7 10 2 1 —
1 1 4 7 8 1í
— — — 1 2 6 7 11
6 2 3
1 2
i 1
—

—

1
20
19
41
34
26
20
22
27
11
3
2
—

2
— —— — 1 1— —

2
2
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A nyilvános és magántanulók illetősége
Helybeli ta n u ló .........................
Megyebeli t a n u l ó ....................
Más megyebeli tanuló . . .

20 16 11 10 13 c. 8 6
11 17 14 12 6 7 7 5
9 8 5 8 5 10 5 8

93
79
58

Az osztályvizsgálatot tett nyilvános és magántanulók
megoszlása a szülők foglalkozása szerint:
Nagybirtokos, nagybérlő
. .
KözépbiHokos és bérlő . . .
Kisbirtokos, kisbérlő . . . .
Kisbirtokos (bérlő) napszámos
Egyéb ő s te r m e l ő ....................
Gazdasági tisztviselő . . . .
Egyéb gazdasági segédszemély
Nagykereskedő .........................
Kiskereskedő
.........................
Kereskedelmi v. közieked. tisztv.
Egyéb keresk. v. közi. segédsz.
N a g y ip a ro s ..............................
K isip aro s...................................
Ipari vagy bányászati tisztviselő
Ipari vagy bányászati segédsz.
K ö z tisz tv ise lő .........................
Pap, tanár, t a n í t ó ....................
Másféle értelmiségi . . . .
Közhiv.-ban alk. altiszt v. szolga
K a to n a tis z t..............................
Katona a l t i s z t .........................
Különböző napszámos . . .
Tőkés, háztulajdonos . . . .
Nyugdíjas tisztviselő vagy az
érteim, körébe tartozó nyugd.
Nyugdíjas altiszt vagy munkás
Magánzó eltartásos . . . .
Egyéb és ismereti, foglalkozású
Árvaházi tanuló
....................
Összesen .

__

1—

2 1— 1
4 3 4 2 2
2 — —————
1 1
1 1 2 1— — 1 1
1
——— 2 3 — 1
3 3 2 3 3 4 1 2
1 1 2—
4 1 2
yO
J 6 2
6 1 1 1
1 2
— 1 2
5 16 6 2 3 2 3
1 2 __
10 — 3 — — —
7 2 2— 1 1 1 2
5 7 5 8 3 4 4 2
1 2 2 2— 2 2 3
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

——
1—
——
——
1

1— —— — —
1 2———
2 —— 2 — 1
1—— —— —

5
15
2
2
7
1
6
21
11
20
6
37
3
13
16
38
14
—
—
1
—
1
4
5
1
1
230
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minden tantárgyból jeles
minden tantárgyból jó
minden tantárgyból elégs.
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két tantárgyból elégtelen
több tantárgyból elégtelen

Görögpótló tantárgyat tanult _
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_

* E rovatban magántanulók nem szerepelnek.

Rendes érettségi vizsgát tett

Előkészítő tanfolyamot végzett

Összesen

Jelesen érett

Jól érett

Érett

Jogi

Orvosi

Mérnöki

Hivatalnoki

Katonai

Kereskedelmi

Gazdasági

Magánzó

j

Kimutatás az érettségi vizsgálatról.
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A választott pálya

Eredmény

Az 1918—19. tanévben használandó tarv
könyvek jegyzéke.
I. osztály.
Bereczky: Bibliaismertetés, 5. kiad.
Balassa: Kis magyar nyelvtan, I. oszt. számára, 4. kiad.
Gulyás—Mitrovics: Magyar olvasókönyv, I. o. számára 2.
átdolg. kiad.
Pirchala: Latin nyelvtan.
Pirchala: Latin olvasó és gyakorlókönyv, a gimn. I. és
II. oszt. számára.
Lakos—Németh: Földrajz, 1. kötet: Magyar birodalom.
Kogutowicz: Földrajzi iskolai atlasz, 1913.
Szilády: Kis természetrajz, I. r., 2. kiad.
Lévay Ede: Számtan a középiskolák I—III. osztálya szá '
mára, 2. kiad.
Zalányi—Major: Rajzoló geometria, I. rész, a gimn. I
osztálya számára, 2. jav. kiad.
Vajda P ál: Szépirási minták.
II. osztály.
Bereczky: Bibliaismertetés, ugyanaz, mint az I. oszt.
Balassa: Magyar nyelvtan, II. rész, 4. kiad.
Gulyás—Mitrovics: Magyar olvasókönyv, II. oszt. számára^
II. átdolg. kiad.
Pirchala: Latin nyelvtan, ugyanaz mint az I. oszt.
Pirchala: Latin olvasó- és gyakorlókönyv, ugyanaz mint
az I. osztály.
Lakos—Németh: Földrajz, II. kötet. Európa. Ázsia. Afrika.
Kogutowicz: Földrajzi iskolai atlasz, u. a. mint az L öszt.
Szilády: Kis természetrajz, II. r.
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Lévai E d e: Számtan, u. a. mint az I. oszt.
Zalányi: Rajzoló geometria, II. r., 2. kiad.
Vajda P á l: Szépirási minták, u. a. mint az I. oszt.
III. osztály.
Bereczky: A Kér. egyház rövid története, VII. kiad.
Balogh Péter: Rendszeres magyar nyelvtan.
Gulyás—Mitrovics: Magyar olvasókönyv, III. o. számára.
Pirchala: Latin nyelvtan, u. a. mint az I. oszt.
Pirchala: Latin olvasókönyv, a gimn. III. és IV. osztálya
számára, 1. és II. kötet, 5. kiad.
Schuster Alfréd: Német nyelvtan, I. rész, 3. kiad.
Szigethy: Magyarország története, I. rész.
Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz.
Dr. Lakos Béla és Német József: Földrajz, III. kötet.
Amerika, Ausztrália, Természettani és Mennyiségtani földrajz.
Kogutowicz: Földrajzi iskolai atlasz u. a. mint az I. oszt.
Lévay E d e: Számtan, u. a. mint az I. oszt.
Zalányi: Rajzoló geometria, 111. rész. a gimn. III. és IV.
oszt. számára.
IV. osztály.
Bereczky: Keresztyén hit- és erkölcstan, V. kiad.
Ady—Endrei: Magyar stilisztika, 1913.
Arany: Toldi. Magyarázta Lehr Albert. XIV. kiadás.
Pirchala : 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. oszt.
Szigethy: Magyarország története, II. rész.
Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz.
Szilády: Növénytan, a gimn. IV. oszt. számára.
Beke: Algebra, 7. kiad.
Zalányi: Rajzoló geometria, u. a. mint a III. oszt.
V. osztály.
Batizfalvy —Bereczky: Bibliai ismertetés.
Négyesy : Retorika, 4. kiad.
P irchala: Latin nyelvtan, u. a. mint az I. oszt.
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Cicero: Pro Archia poéta, magyarázta dr. Geréb József,
3. kiadás.
Cicero: De imperio Gnaei Pompei, magyarázta dr. Kont
Ignác, átdolgozta dr. Schmit József, 3. kiad.
C serép: Szemelvény Ovidius müveiből, 3. kiad.
Köpesdy—Cserép: Stílusgyakorlatok Ciceróhoz és Ovidius
Fastijához.
C serép: Római régiségek.
Dr. Szemák István: Német nyelv-, olvasó- és gyakorló
könyv, II. r., 2. javított kiad.
Dóczi: Görög nyelvtan, 4. átdolgozott kiad.
Dóczi: Görög olvasókönyv, az V. oszt. számára, I. kötet.
Szterényi: Állattan, 5. kiad.
Szigethy: Egyetemes világtörténet, I. rész.
Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz.
Beke: Algebra, u. a. mint a IV. oszt.
Ábel—Lévay—Pofikéit: Mértan, I. rész, 5. kiadás.
Görögpótló irodalmi tankönyvek:
Kempf: homeros Odysseája, 2. kiad.
Kempf: Homeros lliasa, 3. kiad.
Geréb : Herodotos történeti müveiből szemelvények 4. kiad.
B adics: Magyar irodalmi olvasókönyv, I. köt. 7. jav. kiad.
VI. osztály.
Bereczky: Az egyetemes keresztyén egyház története.
Négyesy: Poétika, 3. kiad.
Pirchala: Latin nyelvtan, u. a. mint az I. oszt.
Kalmár Elek: Szemelvények Titus Livius római történe
téből, 4. kiad.
Cserép: Szemelvények P. Vergilius M. Aeneiséből, 4, kiad.
Szabó—Kálmán—Wirth : Latin stílusgyakorlatok Liviushoz
és Vergiliushoz.
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.
Szemák István: Német nyelv-, olvasó- és gyakorlókönyv
11. rész, u. a. mint az V. oszt.
Szemák—Haitsch: Német olvasókönyv, III. rész, 6. kiad.
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Szigethy: Egyetemes világtörténet, II. rész.
Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz.
Szterényi: Ásványtan és Chemia, 5. kiad.
Beke: Algebra, u. a. mint a IV. oszt.
Ábel—Lévay—Polikeit: Mértan, u. a. mint az V. oszt.
Lutter: Szorszámi táblák, XVI. kiad.
Görögpótló irodalmi tankönyvek:
Aischylos: Agamemnon, ford. Csengery János, 2. kiad.
Sophokles: Antigone, ford. Csiky Gergely, 2. kiad.
Euripides: Iphigenia Taurisban, ford. Kempf József.
Badics: Magyar irod. olvasókönyv, II. kötet, 6. kiad.
VII. osztály.
Bereczky: Az egyetemes egyház története a westfáli béke
után és a magyar evang. egyház története.
Beöthy: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése,
I. kötet.
Pintér: Irodalomtörténeti olvasókönyv, I. kiad.
Szinnyey: A magyar nyelv, 7. kiad.
Pirchala: Latin nyelvtan, u. a. mint az I. oszt.
C serép: Szemelvények P. Vergilius M. Aeneiséből, u. a.
mint a VI. oszt.
Burián—Kara: Sallustius: De bello Jugurthino.
Boros: M. Tullii Ciceronis in L. Sergium Catilinam orationes quattuor.
Burián—Kara—Székely—Wirth : Latin stílusgyakorlatok
Sallustiushoz, Ciceróhoz és Vergiliushoz.
Cserép: Római Régiségek, u. a. mint az V. oszt.
Dóczi: Görög nyelvtan, u. a. mint az V. oszt.
Kempf: Szemelvények az Odysseiából, 2. kiad.
Elischer—Fröhlich: Szótár Homeroshoz, 3. jav. kiad.
Vietorisz: Szemelvények Herodotos történeti munkájából.
Szemák: Német nyelv-, olvasó- és gyakorlókönyv, u. a.
mint az V. oszt.
Szem ák: Német olvasókönyv, IV. rész, 5. kiad.
Goethe: Hermann u. Dorothea. Magyarázta Veber R..
8. kiadás.
Szele—O szthie: Német stílusgyakorlatok.
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Szigethy: Egyetemes történet, III. r.
Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz.
Kovács—Fröhlich : Fizika, 3. kiad.
Beke: Algebra, u. a. mint a IV. oszt.
Lutter: Szorszámi táblák, u. a. mint a VI. oszt.
Ábel—Lévay—Polikeit: Mértan, II. rész, 5. kiad.
Görögpótló irodalmi tankönyvek:
Szilasi: Szemelvények Thukydidesből 2. kiad.
Földi ).: Demosthenes válogatott beszédei, 2. kiad.
Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv, III. 5. kiad.
Vili. osztály.
Zsilinszky: hit- és erkölcstan.
Beöthy: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése,
1. és II. kötet.
Szinnyei: A magyar nyelv, u. a. mint a VII. oszt.
Badics : Petőfi válogatott költeményei I. II. (Segédkönyvül.)
Cicero bölcseleti müveiből szemelvények, kiadta Dr.
Boros Gábor.
Szemelvények Q. horátius Flaccus müveiből, kiadta Wtrth
Gyula, III. kiad.
Pirchala: Latin nyelvtan, u. a. mint az I. oszt.
C serép: Római régiségek, u. a. mint az V. oszt.
Homeros: Szemelvények az lliasból. Kiadta Kempf József,
2. kiadás.
Szemelvények Plafonból, dr. Simon Józseftől, 2. kiad.
Elischer—Fröhlich: Szótár Homeros két eposzához, u. a.
mint a VII. oszt.
Szemák: Mémet nyelv- és gyakorlókönyv, u. a. mint
az V. oszt.
Szem ák: Mémet olvasókönyv, IV. rész, u. a. mint a
VII. oszt.
Szele—O szthie: Mémet stílusgyakorlatok, u. a. mint a
VII. oszt.
Schiller i Wilhelm Tell, kiadta Heinrich G., 7. kiad.
Kornis: A pszichológia és logika elemei, 2. kiad.
Szigethy -. A magyar nemzet története.
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Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz.
Kovács—Fröhlich: Fizika, u. a. mint a VII. oszt.
Beke: Algebra, u. a. mint a IV. oszt.
Lutter: Szorszámi táblák, u. a, mint a VI. oszt.
Ábel—Lévay—Polikeit: Mértan, u. a. mint a VII. o.
Görögpótló irodalmi tankönyvek:
Alexander B .: Platon és Aristoteles, 5. kiad.
Zsámboki G y.: A görög művészet kiválóbb alkotásainak
ismertetése, 2. kiadás.
Schill S .: A régi görög irodalom története, 4. jav. kiad.
Segédkönyvek és szótárak a III—VIII. osztály számára.
Schmidt: Latin-magyar és magyar-latin szótár.
Kelemen: Német-magyar és magyar német zsebszótár.
Két rész.
Hittrich: Görög régiségek.
Lévay—Vida: Görög-magyar és magyar-görög szótár.

Kériük tanulóink szüleit és megbízottait, hogy csak az e
jegyzékben megjelölt könyvkiadásokat vásárolják. Használt könyvek
vételénél ügyeljenek arra, hogy azok tiszták és épek legyenek.
Különös nyomatékkai hívjuk fel itt ev. vallásu tanulóinkat,
hogy a Dunántúli ev. egyházkerület által kiadott Énekes könyvet
szerezzék be s már az évmegnyltó istentiszteletre hozzák magukkal.

Az itt jelzett könyvek Vas József Petőfi-könyvnyomdájában uj és használt állapotban kaphatók.

Tudnivalók az 1918—19. tanévre.
Vizsgálatok. A magánvizsgálatokat, valamint a Vili. o.
tanulók különbözeti és javító vizsgálatait aug. 30-án és 31-én
tartjuk. A magánvizsgálatok írásbeli része 30-án, szóbeli része
31-én történik. Ez időpontokon kívül jelentkezéseket el nem
fogadunk.
Az I—VII. o. tanulók javító, felvételi és különbözeti vizs
gálatait szeptember 2-án és 3-án tartjuk.
Azok a tanulók, akiknek egy tárgyból van elégtelen jegyük,
javító vizsgálatot tehetnek minden külön kérvényezés nélkül.
Azoknak a tanulóknak, akik két tantárgyból érdemeltek elégte
len jegyet, mé/tóságos és főtisztelendó Scho/tz Gusztáv bányai
ág. h. ev. püspök úr a tanári kar javaslata alapján megengedte,
hogy javító vizsgálatot tehessenek.
A javító vizsgálatokért tárgyanként 10 kor. dij előre fize
tendő a tanári- és ifjúsági könyvtár céljaira.
Beiratások. Szeptember hó 9., 10. és 11. napjain d. e.
9— 12-ig, d. u. 3—5-ig tartjuk a behatásokat; a helybeli tanulók
beírása szept 9. napján, a vidéki tanulók beírása 10. és U-én
történik. A tanévet szept. 12-én d. e. 9 órakor istentisztelettel
és ünnepéllyel kezdjük; a rendes tanítás 13-án reggel 8 órakor
kezdődik.
A főgimnázium I. osztályába azokat a tanulókat vesszük
föl, akik kilencedik életévüket betöltötték; a 12-ik életévüket
meghaladott korú növendékek fölvétele megtagadható.
Megkívánjuk, hogy a beiratásnál minden tanuló személyesen,
a szülők vagy ezek megbízottja kíséretében jelentkezzék. Ez
alkalommal az I. o.-ba lépő tanuló köteles magával hozni szü
letési bizonyítványát, iskolai bizonyítványt az elemi iskola IV.
osztályáról, igazolványt arról, hogy himlő ellen sikeresen
beoltatott.
A magasabb osztályokba lépő tanulók tartoznak magukkal
hozni az előző osztályról kiadott bizonyítványukat.
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A más intézetből jövő tanulók kötelesek magukkal hozni
az előző osztályokról nyert bizonyítványaikat, születési és ujraoltási bizonyítványukat is. Kérjük a vidéken lakó szülőket 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 nélkül 24
K-t fizet. Ez összegből 12 K a nyugdíj törvény értelmében az
országos tanári nyugdíjintézeté, a gimnáziumi bizottság határo
zata értelmében beiratási dij 4 K, bizonyítvány értesítő, könyvtár
és orvosi dij 6 K, gimnáziumi alapra 2 K. E 24 K összeg fize
tése alól felmentésnek helye nincs.
Tandíjul a helybeli protestáns tanulók 80 K-t a vidéki
protestáns tanulók 100 K't fizetnek. A r. k. és izr. vallású
tanulók tandija 120 K. A befizetett tandíj vissza nem adatik.
A magántanulók e dijakon kívül 160 K. vizsgadijat
fizetnek; és pedig már a beiratkozásnál kötelesek a 24 K díjon
kívül a tandíj és magánvízsgadíj felét lefizetni. Azok, akik rend
kívüli időben tesznek magánvizsgálatot, 200 korona magánvizsgadij fizetésére kötelesek. Ez összegek a vizsgálattól való
visszalépés esetén sem adatnak vissza. Valamennyi leánymagán
tanuló felügyeleti díj címén évi 40 koronát tartozik fizetni negyed
évi előleges részletekben.
A tandíj a tandíjpénztárnoknál félévi vagy negyedévi
előleges részletekben fizetendő s postán küldés esetén
„a főgimnázium tandíjpénztára“ címére küldendő.
Tanulóinknak irodalmi érdeklődésük felköltésére, tanulmá
nyaiknak mélyítésére, leikök felüditésére ifjúsági könyvtárat
tartunk fenn; e könyvtár használatáért az V—VIII. o. tanulók
4 koronát, az I—IV. o. tanulók 3 koronát kötelesek fizetni.
Görög nyelv, vagy görögpótló tanfolyam választása.
Az V-ik osztályba lépő tanulók szülei vagy megbízottjai
az idevonatkozó 8589—1891. sz. miniszteri rendelet értelmében
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
görögpótló tanfolyamról év folyamán átlépni kiván, a tanári
karhoz beadott írásbeli kérelem elfogadása esetén köteles az
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újonnan választott tanfolyam addig végzett anyagából az ide
vonatkozó 54834—1894. sz. rendelet értelmében felvételi vizsgá
latot tenni. A tanfolyam megváltoztatásához a szülők Írásbeli
engedélye is megkivántatik. A különbözeti vizsgálat dija 20 kor.
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 1. 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, a magyarból, görögből vagy
görögpótlóból, állattanból és mennyiségtanból.
A VI. polgárit v. t. a VI. o. gimn. egész tananyagából.
A polgári leányiskolából gimnáziumunkba átlépni kívánó
tanulók tanárkarunk megállapítása szerint a tantervi különbö
zetnek megfelelően a következő tárgyakból tesznek felvételi,
illetve különbözeti vizsgálatot.
Az I. polgárit v. t. különbözeti vizsgálatot tesz a latin
nyelvből és mennyiségtanból, (közönséges törtek.)
Az II. polgárit v. t. a latinból, Afrika földrajzából, a menynyiségtanból (rövidített számtani miveletek, a következtetés, a
százalékszámítás) és mértanból. (Gúla, kúp, henger, gömb fel
színe és köbtartalma.)
A III. polgárit v. t. a latinból, a fizikai földrajzból és menynyiségtanból. (Összetett következtetés, kamat, értékpapír, váltó
diszkont, láncszabály.)
A IV. polgárit v. t. a latinból, növénytanból és algebrából.
A felvételi, illetve különbözeti vizsgái dija tantárgyanként
20 korona. A díjösszeg előre fizetendő.
A felvételi vizsgálatra jelentkező tanulók születési és oltási
bizonyítványukon kívül 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
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ellátást adni óhajtanak, szíveskedjenek az igazgatóságnak aug.
15-ig Írásban bejelenteni: hány szobájuk áll a tanulók befo
gadására s hány tanulót kívánnak elfogadni szállásra vagy teljes
ellátásra s mely összegért ?
A tanulók elhelyezésénél a lakásokra vonatkozólag egész
ségügyi 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 osztályfőnök
felszólítására köteles lakást változtatni.
Különös gondoskodásunk tárgyává óhajtjuk tenni, hogy
ifjúságunk testi-lelki tisztasága megóvassék. Kérjük azért tanu
lóink szállásadóit, hogy féltő gonddal óvják a nevelés és tanítás
érdekét; az iskola célját lehetőleg mindenben mozdítsák elő s
szükség esetén ifjainkról az igazgatóságot s tanári kart idejében
értesítsék.
Alumneum. Az alumneumban ebédet és vacsorát kaphatnak
a tanulók. Az ebéd és vacsora díja egész évre 600 korona.
A vidékről bejáró tanulók csak ebédre is iratkozhatnak. Az ebéd
évi díja 400 korona. A díjak az ephorusnál negyedévi vagy havi
részletekben fizetendők.
Napközi otthon. Vidékről bejáró tanulóink rendelkezésére
napközi otthont tartunk fenn, melybe kötelesek beiratkozni mind
azok, akik maguknak állandó szállást nem fogadnak. A nap
közi otthon havi dija 1 korona.
A napközi otthon tanári felügyelet alatt áll. A tanulók
lakóhelyüknek megfelelőleg helyi csoportokba osztatnak b e ;
minden külön csoportnak külön felügyelője van, aki a csoport
tanulóinak viselkedéséért a napközi otthonban, utcán, állomáson,
vasúton egyaránt felelős. A vasútról jövetelnek s a vasúthoz
vonulásnak katonás rendben kell történnie. S általában a nap
közi otthon tanulóinak a szabályzatoknak megfelelőleg kell élnie.
Értesítés. Értesítjük a gimnáziumunk iránt érdeklődő szü
lőket, tanulókat, hogy az elszállásolásra, a helyi viszonyokra és
intézetünket illető bármely írásbeli kérdésükre szívesen ad fel
világosítást
A Petőfi-főgimnázium
igazgatósága.

TARTALOM.
Búcsúbeszéd
..............................................................................
3
M eg n y itó b e sz é d .....................................................................
5
A reformáció je le n tő s é g e ......................................................
7
I m a .................................................................................................
18
Évi je le n té s .................................................................
Alapitó l e v é l ................................................................................ 30
Gimnáziumi elöljáróság................................................................. 32
Tanári t e s t ü le t..................................................................................... 34
Magyar írásbeli d o lg o z a to k ....................................................... 36
Iskolaszerek g y a ra p o d á sa ............................................................ 37
A lu m n e u m ..................................................................................... 38
Petőfi-önképzőkör........................................................................... 41
Belmissziói és gyámintézeti ifjúsági egyesület.......................... 43
J u ta lm a z á s o k .................................................................................45
A tanulók n é v s o r a .......................................................................48
A tanulók s ta tisz tik á ja ................................................................. 57
Az 1918—19. tanévben használandó tankönyvek . . . .
61
Tudnivalók a jövő iskolaié v r e .....................................................67

20

