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Az 1918—19. tanév története.

Alig van hely, ahol a forradalom láza hevesebben lüktetett 
volna, mint Aszódon. Tanuló ifjúságunk józanságát s szellemét 
dicséri, hogy főgimnáziumunknál semmiféle diákszervezet nem 
alakult meg; tanulóink magaviseletükben — egy esettől eltekintve 
— normális fegyelmezettségről tettek tanúságot. Bár külső terror 
következtében s az osztálybizonyítványok Ígéretével 25 tanulót csábít- 
tottak el a vörös hadseregbe való jelentkezésre, a tanári karral 
egyetértőleg sikerült a jelentkezést úgy elintézni, hogy intézetünk
nek a tanév tartama alatt egyetlen tanulója sem lett vörös katona. 
E siker elérésében nagy része van Soltész Lajos Vili. osztályú 
tanulónak is, aki, mint katonatanuló a háborúban becsülettel 
küzdve, orosz fogságba jutott s két éves keserves fogsága emlé
keivel, az oroszországi vörös uralom tapasztalataival, főként pedig 
híven megőrzött magyar érzésével az ifjúság körében, minden 
kívülről jövő izgató hatás ellensúlyozója volt.

A téli ifjúsági istentiszteleteket maga a tanári kar vezette. 
Midőn a tanácsköztársaság rendelete folytán a vallásoktatás 
iskolán kívüli magánüggyé vált, igazgató kérésére Chugyik Pál 
lelkész úr nagy elfoglaltsága mellett is egymaga tartott az I—VIII. 
oszt. ev. és ref. vallásu tanulók részére az ev. templomban vallás
tanítást.

Márc. 15-én nemzeti ünnepélyt tartottunk, melyen végveszél
lyel fenyegetett hazánk szeretete tanárok és tanítványok szivében 
a meg nem ölhető igazság diadalmába vetett hittel nyilatkozott 
meg. A Területvédő liga céljaira a tanári kar és az ifjúság 358 K-t, 
az ifjúság a „Nem, nem, soha“-akció javára 250 K-t adományozott.

A tanári karban történt változások. Dr. Moór Elemér r. tanár 
a nyíregyházai főgimnáziumhoz választatván meg, a magyar-német 
tanszék helyettesítését a tanári kar látta el. A magyar-latin tan
széket a Gimn. Bizottság Jancsik Mihály h. tanárral töltötte be. Az 
1918—19. tanévre megválasztott Akácsos András rajztanár nov. 11-én 
foglalta el állását s márc. 21-én már kivált a tanári karból, más 
téren keresve érvényesülést. A cseh megszállás folytán megszűnt 
beszterczebányai ev. főgimn. igazgatója: Dr. Oravecz Ödön, továbbá 
nevezett intézet rendes tanára: Stibrányi Gyula intézetünknek aján
lották fel szolgálatukat. Márc. 15-töl kezdve velünk végezték a 
tanítást s Bolla Lajos tanár helyettesítését, önkéntes buzgósággal, 
maradandó tanúságául az igazi hivatottságnak.
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A tanítást szept. 12-én kezdtük s a népbiztosság rendeletére 
junius 7-én fejeztük be. Hivatalos intézkedés folytán spanyol
járvány miatt szept. 22-től okt. 7-ig és okt. 13-tól okt. 28-ig be 
kellett zárnunk az iskolát. E járvány következtében húnyt el 
Szlobodnyik József III. oszt. példás magaviseletü jeles tanítványunk, 
továbbá Oláh Lajos IV. oszt. tanuló, a diákzenekar kiváló zenei 
tehetségű prímása. Jó emléküket kegyelettel őrizzük.

A tanév kimagasló eseménye, hogy intézetünk új szellemi 
vezért nyert Dr. Raffay Sándor püspök úr személyében. A meg
érdemelt nyugalomba vonuló jóságos lelkű Scholtz Gusztáv, püs
pök úrtól búcsút véve, a lelkesedés örömével üdvözöltük Dr. Raffay 
Sándor új szellemi vezérünket, akit egyházi neve, tanári és tudo
mányos múltja, töretlen alkotó ereje, nagy látóköre praedestinált 
arra, hogy másfélszázadosmultú intézetünk történetének épen a 
legválságosabb idején sorsdöntő szerepvivöje legyen.

Az 1918. szept. 2., 3. és 4. napján megtartott írásbeli s a 
7-én tartott szóbeli pótló és javító érettségi vizsgálatra a bányai 
egyházkerületből 8 tanuló jelentkezett és pedig: teljes vizsgára 5, 
javítóvizsgára 2, kiegészítő vizsgára 1. E vizsgálat Reviczky László 
főesperes úr elnöklete mellett Dr. Révay József főgimn. igazgató 
kormányképviselő jelenlétében tartatott meg. A dec. 2., 3. és 4. 
napjain, továbbá 10-én megtartott pótló- és javító-vizsgálaton tel
jes vizsgára 2 tanuló, javitóvizsgálatra 2 tanuló jelentkezett. E vizs
gálaton Chugyik Pál lelkész úr elnökölt, kormányképviselő nem 
küldetett ki.

A beszterczebányai menekült tanulók érettségi írásbeli vizs
gáját a magyar nyelvből máj. 7-én,-a teljes szóbelit 12-én tartot
tuk. Ez érettségi vizsgán Micsinay Ernő főgimn. felügyelő úr 
elnökölt s ő intézett az érettségizett ifjakhoz erős hazafias lélekből 
fakadt megható beszédet.

E tanév folyamán búcsúztunk el a nyugalomba vonuló 
Dr. Badics Ferenc főigazgató úrtól, akinek ismételten tanúsított 
jóakaratát hálával őrzi intézetünk.

Utódjáúl örömmel üdvözöltük Gaal Mózes főigazgató urat, 
a tanárság lelkes vezetőjét, az országos nevű írót, kinek a nem
zeti lélekből fakadt írásai évtizedek óta a magyar ifjúság nevelő 
barátai voltak. A rendkívüli viszonyok következtében látogatása 
e tanévben elmaradt.



Az 1919—20. tanév története.
Évkezdet, évzárás. A tanévet 1919 szept. 16-án istentisztelettel 

nyitottuk meg s a tanítást dec. 1-ig megszakítás nélkül folytattuk. 
December, január és február hónapokban fűtőanyaghiány és ragályos 
betegség miatt szünetelnünk kellett; márc. 1-től kezdve a tanítás 
megszakítás nélkül folyt 1920 jún. 26-ig, mely napon a tanévet az 
igazgató istentisztelet keretén belül tartott beszéddel zárta be.

Tanári kar. A Gimn. Bizottság Dr. Oravecz Ödönt és Stibrányi 
Gyulát áldozatkész tanári működésük alapján 1919 szept. 1-től 
kezdődő hatállyal rendes tanárrá választotta meg; ugyanekkor az 
újonnan szervezett vallástanári tanszéket Kuszy Emillel, a besztercze- 
bányai evang. főgimnázium volt vallástanárával töltötte be, aki 
1919 szept. 1-től 1919 dec. 1-ig rendesen végezte a vallástanítást, 
ekkor azonban Beszterczebányára utazott s onnan többé nem jött 
vissza. A helyettesítés feladatát márc. 1-től kezdve odaadó buz- 
gósággal Hamrák Béla, a selmeczbányai evang. főgimnázium volt 
vallástanára, látta el.

A Gimn. Bizottság a rajztanári állást a művésztehetségü 
Velten Armand rajztanárral töltötte be. Szabó Lajos helyettesítésére 
a Gimn. Bizottság Wagner Gézát, a selmeczbányai evang. tanító
képző-intézet volt igazgatóját, nyerte meg.

A tanári kar és a Gimn. Bizottság Dr. Osváth Gedeon igaz
gatót egyhangú határozattal 1920 szept. 1 -tői kezdődő hat évre 
újból igazgatónak választotta meg.

Valláserkölcsi és hazafias nevelés. Tanulmányi eredmény, 
fegyelmi állapot. Bár a forradalmak időszakának romboló ered
ményei ifjúságunk leikéből a valláserkölcsi és hazafias érzelmeket 
kiölni nem tudták, még sem hagyták azokat érintetlenül. Éppen 
azért tanári karunk minden tőle telhető módon arra törekedett, 
hogy a vallásos és hazafias érzelmeket ápolja, fejlessze, erősítse a 
tanulók lelkében.

Különösen a kötelességtudás, felelelösségérzet fontosságát 
kellett minduntalan hangsúlyoznunk, hogy a könnyenboldogulás 
hiedelméből kiábrándítsuk tanulóinkat s a folytonos, következetes 
szellemi munkára szorítsuk őket.

Megnyugvással jegyezzük fel, hogy a tanári kar törekvése 
nem volt hiábavaló, a tanulmányi eredmény és a fegyelmi állapot 
kielégítőnek mondható; az ifjúság belső élete mindvégig nyugodt, 
zavartalan maradt s az intézet rendje csorbát nem szenvedett. 
Tanulóink hazafias célokra a következő összegeket adományozták: 
„Vészkiáltás“ nyomorenyhítési akció céljaira 46060 K. A „Magyar 
Jövő“ ifjúsági mozgalom céljaira 600 K.
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A tanári kar és a Gimn. Bizottság határozata folytán kiosztott 
jutalomdíjak összege 1378 K; ebből Melczer Tibor igazgató úr 
adománya 125 K.

Canonica visitatio. Intézetünk történetében fordulópontot jelent 
Dr. Raffay Sándor püspök úrnak iskolánknál 1920 máj. 17. és 18. 
napjain végzett látogatása. Püspök urunk fogadtatása a hagyományos 
ünnepélyes keretek közt ment végbe; de a fogadtatásnak igazi belső 
értékét az a minden magyar szívből őszintén feltörő nagyrabecsülés 
s szeretet adta meg, amely a vármegyei s községi hatóságok, a 
különféle társadalmi egyesületek és intézmények küldöttségei részéről 
oly közvetlen őszinteséggel nyilatkozott meg.

Püspök urunk a tanári kar minden egyes tanárának tanítási 
óráját meghallgatta s a tanári kar előtt mindenkor becses marad 
az a kitüntető elismeiés, mellyel a tanári kar munkásságát meg
jutalmazta.

E püspöki látogatás alkalmával minden tanár megírta élet
rajzát s kifejtette az intézet jövőjére vonatkozó terveit.

Püspök úr felhívására irta megtör. Osváth Gedeon igazgató 
az aszódi ág. h. ev. gimnázium 154 éves történetének rövid átte
kintését ; a Petőfi-főgimnázium történetét a kommunizmus idején 
s állította össze az intézet jelenlegi állapotát feltüntető kimutatást. 
E püspöki látogatás emlékét őrzi a canonica visitatio jegyzőkönyve, 
melyet Stibrányi Gyula tanár írt le hűségesen.

A püspök úr tiszteletére az evang. leánynevelő-intézet és a 
Petőfi-főgimnázium ifjúsága közösen tartott ünnepélyt.

Főigazgatói látogatás. Gaal Mózes tankerületi főigazgató úr 
intézetünket 1920 febr. 14-én látogatta meg, hogy a főgimnázium 
elhelyezéséről személyes tapasztalata alapján szerezzen meggyőző
dést. A főgimnázium tanulóinak szellemi és erkölcsi állapotát 
1920 jún. 5-én tartott látogatása alkalmával vizsgálta meg s arról 
a tanári kar előtt elismeréssel nyilatkozott. A magyar békeszer
ződés aláírásának történelmi jelentőségű perceiben ifjúságunk s a 
testvér leánynevelő-intézet ifjúsága előtt minden időkre emlékezetes 
beszédet tartott, melyben a jövőbe tekintő bölcsnek komoly szavaival 
követelte az érzelmi megújhodást, az erkölcsi újjászületést, hogy a 
magyar ifjúság öntudatosan készülhessen fel nagy történelmi 
hivatására.

Adományok. Bódy Pál evang. lelkész úr adománya szertári 
célokra 500 K, Ruzsin Lajos úr adománya az ifjúsági segítőegylet 
részére 50 K, Reiner Ödönné úrnő adománya az ifjúsági segítő
egylet részére 10 K.

A tanulók egészségi állapota az egész év folyamért ked
vező volt.

Érettségi vizsgák. Az érettségi Írásbeli vizsgálatokat június 
8., 9. és 10. napjain, a beszterczebányai menekült tanulók külön 
írásbeli vizsgáját július 1., 2. és 3. napjain, a közös érettségi vizs
gát július 7., 8. és 9. napjain tartottuk Sárkány Béla főesperes 
úr elnöklete alatt, Wiesinger Károly áll. főgimn. igazgató, kormány- 
képviselő úr jelenlétében. Eredmény: jelesen érett 3, jól érett 8, 
érett 11 tanuló.



Az 1920—21. tanév története.

A tanévet szeptember 6-án istentisztelettel kezdtük; a taní
tást — a januári szénszünettől eltekintve — egész éven át zavar
talanul végeztük s jún. 18-án istentisztelettel fejeztük be, mely 
alkalmakkor az igazgató intézett külön beszédet az ifjúsághoz, 
kifejtvén, hogy mire van kötelezve a magyar nemzet mai helyzeté
ben minden tanuló.

A tanári kar. Kuszy Emil vallástanár losonczi lelkésszé 
választatván, a Gimn. Bizottság a vallástanári tanszéket Hamrák 
Béla selmeczbányai ev. főgimnáziumi vallástanárral töltötte be. 
Dr. Ponyiczky Zoltán szülőföldjére, a szarvasi főgimnáziumhoz 
választatván meg, a megüresedett természetrajz-földrajzi tanszékre 
rendes tanárrá Dr. Varga Ferenc választatott, aki egyévi buzgó 
szolgálata alapján véglegesítést nyert. A Gimn. Bizottság az újonnan 
szervezett rendes tornatanári állásra, érdemes tanári múltja alap
ján Künsztler János selmeczbányai ev. főgimn. tornatanárt válasz
totta meg.

Szabó Lajos tanár, egy évi távoliét után a tanév kezdetével 
újból elfoglalta tanári székét; helyettesítője : Wagner Géza, Szarvasra 
rendes tanárrá választatott.

A valláserkölcsi nevelő munkára nagyobb gondot fordított a 
tanári kar, mint valaha is tette. Évközben eltávolítottunk egy tanulót 
vallássértő magaviseleté, egy tanulót közvagyon rongálása miatt. 
Azt a két tanulót, akik az ifjúság érzületét megsértették, a jövő 
tanévre föl nem vesszük. A következetes szigorúság nem maradt 
eredménytelenül.

Tanulóink a vallásukszabta kötelességeiknek, az iskolai tör
vényeknek tőlük telhető buzgósággal igyekeztek eleget tenni. 
A wormsi birodalmi gyűlés négyszázéves évfordulója alkalmából 
Hamrák Béla ev. vallástanár vezetésével az ev. belmissziói egye
sület tartott ünnepélyt, melyen Králik István VIII. oszt. tanuló mél
tatta Luthert, a rendíthetetlen hit hősét. Méltóan vett részt intéze
tünk az egyház által rendezett nagyszabású ünnepélyen is.

A fegyelmi állapot egész év folyamán megnyugtató volt. Ifjú
ságunk nagyobb önfegyelmezettségnek adta tanúbizonyságát, amihez 
jelentékenyen hozzájárult a rendszeres tornatanítás s ennek kere-
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tében a tartalékos százados tornatanárnak katonás szigorúsága, 
aki a tavaszi három hónapban vívótanfolyamot rendezett tanulóink 
részére.

Az ifjúság maga kérte a diáksapka engedélyezését, s ez a 
sapka tanulóinknál nemcsak külsőség volt, de a diákönérzetet, a 
katonás rendet s a tekintély tiszteletét is jelentette s az'ifjúságnak 
valóságos önnevelő eszközévé lett.

A június 12-én megtartott tornavizsga sikerében Aszód egész 
lakossága gyönyörködhetett.

A tanulók egészségi állapota egész éven át kedvező volt.
A tanulmányi eredményt következetes szigorúsággal igyekezett 

biztosítani a tanári kar. Az osztályozás a méltányos szigorúság 
szellemében történt; az eredmény a várakozáshoz mérten kielégít
hetőnek tekinthető.

Tanulóink hazafias érzéséről csak elismeréssel emlékezhetünk 
meg. A márc. 15-iki ünnepségen, melyet a testvér leányintézettel 
közösen rendeztünk, a szavalatokon és zeneszámokon kívül Szabó 
Loránd Vili. oszt. tanuló adott az ifjúság törhetetlen, önfeláldo
zásra kész honszerelmének kifejezést.

A Petőfi-kultusz céljaira ápr. 30-án rendezett iskolai ünne
pélyt Gaal Mózes tankerületi főigazgató úrnak Petőfi családi 
érzéséről tartott rendkívül tanulságos előadása tette emlékezetessé. 
Ez ünnepély eredménye 2078 K, mely összeg Fényes Lajos úr 
1000 K adományával 3078 K-ra emelkedett.

Állandóan éreztük a kötelezettséget, amely főgimnáziumunkat 
a Petőfi névvel szemben kötelezi. Fokozatosan érzi ezt most 
mindannyiunk, mikor a nagy költő születésének százéves évfordu
lója közeledik. Örömmel jegyezzük föl, hogy Velten Armand rajz
tanár a gimnázium tradíciójától megihletve, eredeti Petőfi freskói
val és a tanulók ornamentális falfestéseivel a főgimnázium régi 
rajzterméből a Petőfi kultusznak méltó otthont teremtett. E terem
ben helyeztük el a Petőfi-szekrényt a nagy költőre vonatkozó 
relikviákkal együtt.

Az intézet elhelyezése. Végleges nyilvánossági jog. Dr. Raffay 
Sándor püspök úr kezdeményezésére az egyházkerület határozata 
folytán vált lehetségessé, hogy a főgimnázium I—IV. osztálya 
átmenetileg a szomszédos területen levő ev. polgári leányiskola 
palotájának egyik szárnyában nyerjen elhelyezést; ez örvendetes 
tény következtében a főgimnázium épületében a rajzterem eredeti 
hivatásának adatott vissza, a természetrajzi szertár két termet 
kapott; azóta van intézetünknek külön tanári szobája és külön 
igazgatói irodája. Ezzel az intézet megfelelő elhelyezése bekövet
kezvén, Gaal Mózes főigazgató úr jelentése alapján intézetünk 
nyilvánossági jogát a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
4074—1921. sz. rendeletével véglegesen biztosította.

A magyar kultúra érdekében buzgólkodó évtizedes törekvés 
nyerte el ezzel egyik célját. Ez a tény azért tölti el nagy örömmel 
a Petőfi-főgimnázium minden munkását, mert most már több 
nyugalommal, nagyobb lelkesedéssel s a siker biztosabb reményé-
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vei munkálkodhatik az újonnan építendő Petőfi-főgimnáziumért 
nagy Magyarország szellemi és erkölcsi erőgyűjtése s majdan 
eljövendő kulturális diadala érdekében. A jócselekedet tudata jutal
mazza meg mindazokat, akiknek jóakarata e régen érzett óhajt 
megvalósította.

Adományok: Dr. Raffay Sándor püspök úr az amerikai ado
mányokból 80,000 K-t, az egyházkerületi közgyűlés 5000 K-t jut
tatott intézetünk céljaira; ez adományokkal lehetővé vált az épü
letek rendbehozatala, a villany bevezetése, a szertárak kifejlesztése.

Az aszódi Takarékpénztár a főgimnázium részére 5000 K-t 
szavazott meg, melyet egyelőre saját kezelésében kamatoztat.

Fényes Lajos gyógyszerész úr ajándéka a Petőfi-kultusz 
céljaira 1000 K, a tanári özvegyek és árvák részére 500 K, a 
fizikai szertár céljaira 500 K, Bódy Pál ev. lelkész úr adománya 
a fizikai szertár céljaira 200 K.

Burján Béla úr ajándéka az ifjúsági segélyegylet részére 500 K, 
Banczik Aladár ev. lelkész úr ajándéka jutalmazási célokra 200 K, 
alapítványa 1000 K. Ugyanilyen célra Künsztler János tornatanár 
úr 300 K-át, Micsinay Ernő főgimn. felügyelő úr 200 K-t, Sár
kány Ernő főszolgabíró úr 50 K-t adományozott.

Dr. báró Podmaniczky Tibor úr ajándéka: egy értékes ásvány
gyűjtemény szekrénnyel együtt. Két új egész rend ruha, melyet 
két arra érdemes Vili. o. tanuló nyert el. Ugyancsak ö több 
érdekes könyvet ajándékozott intézetünknek.

Ifj. Sárkány László úr adománya 12 drb könyv. Rameshofer 
Béla úr ajándéka az ifjúsági segélyegylet részére 40 K. A Magyar 
Nemzeti Múzeum ajándéka 32 darabból álló ásványgyűjtemény. 
Mayer Pál evang lelkész úr ajándéka 20 K.

Az aszódi Testnevelési Tanács a főgimnázium részére egy 
értékes football labdát adományozott. További állandó adományok: 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium államsegélye 
18,000 K. a pestmegyei evang. egyházmegye adománya 200 K, 
Aszód község évi segélye 2000 K, Aszódi Takarékpénztár 200 K, 
Aszódi Hitelbank és Takarékpénztár 200 K, a bányai ág. h. ev. 
egyházkerület adománya jutalmazásokra 400 K.

Tanulóink jutalmazása. A tanári kar javaslata s a Gimn. 
Bizottság határozata alapján a tanulmányi előmenetelben s maga
viseletben, a tornában, gyorsírásban kiváló 45 tanuló részére 
kiadott jutalmak végösszege 2385 K. A 34 tanuló részére meg
adott tandíjkedvezmény összege 5075 K. A tanári kar részéről a 
11 kiváló s szegény tanuló részére elengedett vizsgadíj összege 
4430 K. A jótétemények teljes összege együttvéve 11,890 K.

Érettségi vizsga. Az írásbeli érettségi vizsgát május 23., 24. 
és 25-én, a szóbelit június 28., 29., 30-án és július 1-én tartottuk. 
A szóbeli vizsgálatot az egyházi főhatóság képviseletében, mint 
elnök, Kruttschnitt Antal főesperes úr vezette az igazság és mél
tányosság pártatlan szigorúságával. Ugyanily szellemtől vezéreltetve 
vett részt a vizsgálaton, mint kormányképviselő, Dr. Gaál István 
egyetemi tanár úr. Vizsgára jelentkezett 26 tanuló, ezek közül az
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írásbeli alapján szóbelire bocsáttatott 24 tanuló, egy évre vissza
vettetett 2 tanuló. A szóbeli vizsga eredménye : jelesen érett 6, 
jól érett 6, érett 9; egy tárgyból javítóvizsgára utasíttatott 3 tanuló; 
a görög nyelvből jelesen tett vizsgát 4 tanuló. E vizsgálaton a 
Gimn. Bizottságot Micsinay Ernő felügyelő úr és Chugyik Pál 
lelkész úr képviselte.

Látogatások. Blatniczky Pál pestmegyei ág. h. ev. egyház- 
megyei esperes úr június 15-én hallgatta meg az évvégi vallásiam 
összefoglaló előadást. Gaal Mózes főigazgató úr május 2., 3. és 
4. napjain látogatta meg intézetünket s közölte a tanári karral, a 
tanulóifjúsággal s a szülőkkel értékes észrevételeit. Elismerése csak 
újabb kötelezettséget jelent főgimnáziumunkra nézve.
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AZ ASZÓDI ÁG. HITV. EV. PETOFI-FŐGIMNÁZIUM
f e n n t a r t ó ja ': az a s z ó d i á g , HITV. EV. e g y h á z , 

e l ö l já r ó s á g a : a g im n á z iu m i b iz o t t s á g .

ELNÖK:
Micsinay Ernő, főgimnáziumi felügyelő.

TAGOK:
Hivatalból: Bentsok János, egyházi másodfelügyelő; Chugyik Pál lelkész; 

Dr. Osvátli Gedeon, főgimnáziumi igazgató; Karádi János, ephorus, jegyző.
Választás útján: Bolla Lajos; Boldis István; Benkó Mátyás; Haitsch 

Samu ; Dr. Haitsch G éza; Hamrák Béla; Légrády György; Krenko István ; 
Perényi Rezső; Báró Podmaniczky Géza v. b. 1.1.; Báró Podmaniczky Tibor ; 
Gróf Ráday Gedeon ; Rausz István; Sárkány Ernő ; Sárkány László.

A tanári kar képviseletében: Künsztler János; Nagy Imre.

TANÁRI KAR:
Dr. Osváth Gedeon igazgató, Bolla Lajos, Dr. Gréb Gyula, Haberehrn 

Gusztáv Adolf, Hamrák Béla, Jancsik Mihály, Karádi János, Künsztler János, 
Nagy Imre, Dr. Oravecz Ödön, Stibrányi Gyula, Szabó Lajos, Dr. Varga Ferenc, 
Velten Armand, rendes tanárok.

Hitoktatók: Timár Ambrus római kath. lelkész, Dr. Friedmann József 
izraelita lelkész.

Iskolaorvos: Dr. Gál Adolf. ,
' /

A  ta n u ló k  n é v so ra .
I. osztály.

Nyilvános tanulók: Barta László rk., Brandtner Pál ev., Buchinger Jenő 
rk., Czireiser György rk., Eisler József ism. izr., Ekker Lajos ev., Farkas Tibor 
ref., Grün Pál izr., Herskovits Ödön izr., Jermi Gyula ev., Kollár Ferenc rk., 
Konkoly László ref., Kovács Samu ev., Kukely Mihály ev., Lajos Barna ism. ref., 
Martonics József ism. rk., Mayer Zoltán ev., Megyeri László izr., Miklián 
Károly ev., Molitorisz László ev., Petrovicz József ev., Simon József rk., Stek- 
ler Kálmán izr., Szádeczky Attila ref., Szendrei Sándor ism. ref., Szlobodnyik 
Mihály ev., Tóth István rk., Varga Pál rk., Zatkalik Ervin ev., Zawrzel Tibor rk.

Kimaradt: Kováts Pál ism. rk.
Magántanulók: Deutsch Ilona izr., Eremuszi Gyula rk., Fried György 

izr., Fülöp István rk., Konrád Kálmán ev., Löw Mária izr., Neckuen Nelli ref., 
Szádeczky Hajnal ref., Szuchovszky Zoltán ism. ev., Vághy István ev., Heilig 
Gyula izr. Összesen : 42.

II. osztály.
Nyilvános tanulók: Almásy László rk., Burró Imre ev., Büchler Pál izr., 

Fenyvesy Béla ref., Gergely László rk., Gyurik János ev., Huszár Zoltán izr.,
Juhasz Ferenc rk., Kedves Gyula ev., Kedvesy Gyula rk., Kékén András ev.,
Krausz György izr., Kuczora Imre rk., Megyeri József izr., Miksitz Károly rk.,
Molnár János rk., Novák Károly ev., Rausz Miklós ev., Steiner István izr.,
Szecsey Bertalan rk., Szlanka Gyula rk., Szlobodnyik Lajos ev., Zámbó Gyula 
rk., Zorkóczy Gyula rk., Zsemberovszky János ev.
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- Kimaradt: Dánok Károly ref., Holecz József rk., Végh Gyula ref. 
Magántanulók: a) Hamrák Zoltán ev., Tahy István rk., Täuber Richárd rk., 

b) Teszák János ev., Berger Rózsi izr., Dénes Hona izr., Faska Margit rk., 
Gál Mária rk., Győry Erzsébet ev., Kovács Erzsébet rk.. Lantos Piroska izr., 
Reiner Márta izr., Radó Boris izr., Weiner Kata izr., Keményfi Aranka rk.

Összesen: 43.

III. osztály.
Nyilvános tanulók: Almásy Géza rk., Csákány József rk., Csernák Béla 

ref., Donkó Pál rk., Drávái János rk., Főző János rk., Gergely Lajos rk., Ger- 
hát Sándor ev., Hajdú László izr., Hamrák Zoltán ev., Haulits Ödön ev., Hla- 
vács Béla ev., Kaderják Gyula ev., Kamaker László rk., Király János rk., Klein 
Károly ev., Kurcz Géza ev., László József ev., Lőwinger József izr., Medvecki 
Mihály ev., Morhardt Gyula rk., Peja Győző rk., Reiner Imre izr., Rezessy 
Zoltán ev., Szádeczky Tibor ref., Szlanka Jenő rk., Torda Lajos ev., Tur- 
csányi László rk., Vas Pál rk., Végh Zoltán ism. ref., Vince Rudolf rk.

Magántanulók: Balázsik Klára rk., Biró Judith izr., Burján László ref., 
Deutsch József izr., Englender Olga izr., Fényes László Endre ev., Fried István 
izr., Haulits Irma ev., Király Anna rk., Mahrer István izr., Markovits István rk., 
Polgár Rózsi izr., Sándor Ilona rk.

Kimaradt: Duchony Bertalan rk.
Eltandcsoltatott: Faludi József izr.
Meghalt: Bábi Mihály ref. Összesen : 47.

IV. osztály.
Nyilvános tanulók: Farkas Imre rk., Ferjancsik Gyula rk., Főző Károly 

rk., Grünwald Jenő izr., Hajdú Imre izr., Hartyánszky Pál rk., Hoczmann Imre 
rk., Keményfi Béla rk., Kubik József rk., Ludszky László rk., Mariska László 
izr., Matolcsy Kálmán ref., Negyessy Ferenc rk., Platthy Lajos ev., Pogány 
Oszkár ev., Révay Géza ev., Salgó István izr., Tóth József rk., Ungvári Imre izr.

Magántanulók: Dobronyovszky Gyula ev., Deckert Károly ev., Dénes 
Magdolna izr., Győry Aranka ev., Mess Katalin rk., Meszleny Tibor rk., Pro- 
kopovitsch Lidia rk., Szabó László rk., Szolár Boriska Ilona ev.,.. Szűcs János 
ref., Tábori Katalin izr., Tímár Róza rk., Újhelyi György ev. Összesen: 32.

V. osztály.
Nyilvános tanulók: Balás Zoltán rk., Báli Barnabás ev., Bereczky Nán

dor ref., Bleier Miklós izr., Brandstädter Ferenc rk., Brandstädter Lajos rk., 
Csorba György ref., Csőváry Endre ev., Fazekas Lajos izr., Gyulai Mihály gk., 
Herczeg István rk., Juhász Zoltán rk., Kálmán Imre rk., Képes László rk., 
Kómár Gyula rk., Krausz Tibor izr., Kurcz Béla ev., Kurcz László ev., Lan- 
czinger Ferenc rk., László István rk., Legány Endre ev., Margócsy István ev., 
Mayer Béla ev., Molnár István rk., Némedy József ev., Sándor István rk., Széli 
Zoltán ism. ref., Tóth Kálmán ev., Turcsányi Zoltán rk., Uher Gusztáv rk., 
Újlaki Zoltán izr., Üsztöke András rk., Valent István ev., Vörös,István ism. ref.

Kimaradt: Martincsek József ev.
Magántanulók: Felber Lajos rk., Kuti László rk., Plaszky Aladár ev., 

Mikó Ferenc rk., Ludszky Valéra rk., Neumann Erzsébet izr., Reiner Olga izr., 
Schlesinger Sarolta izr., Suba Györgyi rk., Szolár Erzsébet ev., Újhelyi György ev.

Kilépett: Havas Lili izr., Lőwy Irén izr.
Vizsgálatlan maradt: Ruzsin Pál rk. Összesen : 49.

VI. osztály.
Nyilvános tanulók: Balás Béla rk., Bittó Endre rk., Fazekas István ism. 

rk., Hanty Ferenc rk., Hollósy László rk., Krenkó József ev., Ladócsy Károly 
rk., László Tihamér rk., Micsinay Péter ev., Miklián Géza ev., Paraszkay Ernő
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ev., Pohánka Sándor ev., Rameshofer Béla ism. rk., Sax Aladár ref., Salgó 
Sándor izr., Thomka Lajos ev., Vadkerti Béla rk„ Vas Miklós izr., Végh László 
ref., Zoltán Tibor izr.

Magántanulók: Adámy Béla ev., Gerő László ev., Gömöry Pál rk., 
Huszár Julia izr., Hüttner Zoltán rk., Kovács József rk., Kuti László rk., László 
Pál izr., Mess Mária rk., Reiner Irma izr., Walenta Mária rk.

Kimaradt: Teliér János rk.
Vizsgálation maradt: Bauer Zoltán rk., Ihász Antal rk., Sonnenfeld 

Jenő izr. Összesen : 35.

VII. osztály.
Nyilvános tanulók: Adorján Ferenc ev., Becska Nándor rk., Bergmann 

József rk., Czitó Győző ev., Csákó Gyula ev., László Béla rk., Lőwy István 
izr., Lőwy Pál izr., Margócsy József ev., Molnár Kálmán rk., Neuwirth Vilmos 
ism. izr., Perényi Miklós ev., Radics József ref., Sándor László rk., Sztankó 
Miklós ev., Tímár József rk., Tóth Sándor rk., Weiner Béla izr., Zalaváry Lajos rk.

Magántanulók: Angyal László rk., Balázsy Zoltán rk., Chrenóczy Nagy 
Elemér rk., Csővári Kálmán ev., Gerő László ev., Hüttner Brúnó rk., Hüttner 
Romuald rk., Kovács József rk., Kuti Lajos rk., Schofán Sándor izr., Hajdú 
Dezső ev.

Kimaradt-. Szabó Ferenc ev. Összesen: 31.

VIII. osztály.
Nyilvános tanulók: Benedek János rk., Dénes Mátyás izr., Fischer 

László izr., Kohn Jenő izr., Králik István ev., László Imre izr., Ligethi Győző 
izr., Macska János rk., Mihalovics László ev., Miklián Gyula ev., Nagy Géza 
ref., Orth Pál rk., Rudy Béla rk., Solti Kálmán ref., Solti László ref., Szabó 
Lóránt ev., Torda Gyula ev., Vas István izr.

Magántanulók: Bugyi Kálmán rk., Juhász Ilona ev., Kaufmann Matild 
izr., Koritsánszky Oszkár ev., Kuti Lajos rk., Künsztler Anna ev., Lőwy Sarolta 
izr., Markbreit Klára izr., Mayer Zoltán ev., Mess Margit rk., Mikler Edith ev., 
Nikiss Zoltán rk., Peierberger Gyula rk., Rusznák József ev.

Vizsgálation maradt : Burró Béla ev., Búzás József rk., Farkas András 
ref., Koritsánszky János ev., Lövey Mihály rk., Osváth Elek. ref., Petrych 
Pálma ref., Proksza Gyula ev., Szalay István rk. Összesen: 41.

I. A tanulók statisztikája az 1918—19. évről.

II '• II. III. IV. V. VI. VII. (Vili. I—Vili.

A tanulók számának alakulása az iskolai év folyamán

Felvétetett összesen . ... ... 67 36 48 35 27 28 26 34 301
„ nyilvános tanuló 58 27 41 30 21 19 16 19 231

fiú 5 1 — 3 4 2 5 6 26
leány 4 8 7 2 2 7 5 9 44

Ág. hitv. evangélikus ... ... 14 7 13 11 11 10 5 15 86
Református ............ . ... ... 8 5 — 3 — 3 2 2 23

Római katholikus ............... 37 18 26 15 11
gk.l 8 11 8 134

gk.l
Izraelita ........  ... ... ... ... 8 6 9 6 4 7 8 9 57
Osztályvizsgát tett nyilv. tan. 49 27 38 27 20 19 14 18 212

„ „ m.-tanuló 5 9 6 4 2 6 4 10 46
„ „ összesen 54 36 44 31 22 25 18 28 258
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II. A tanulók statisztikája az 1919—20. évről.

1 I. 11. III. IV. V. VI. VII. Vili. I—VIII.
A tanulók számának alakulása az iskolai év folyamán.

Felvétetett összesen... ... ... 53 54 39 54 26 19 29 26 307
„ nyilvános tanuló 33 45 28 40 16 14 20 18 214

, fiú 4 4 1 4 7 6 3 6 35
„ in.-tanuló

leány 16 5 11 10 5 2 6 3 58
Ág hitv. evangélikus ......... 9 12 7 12 8 6 9 9 72
Református ... .................. . 5 5 4 4 — 3 2 2 25

Római katholikus ............. . 28 27 22 30 
gk. 1 11 11 7 12 148 

gk. 1
Izraelita ... ... ... ... ... ... 11 10 6 9 5 5 11 4 61
Osztályvizsgát tett nyilv. tan. 29 42 19 36 15 14 15 18 188

„ „ m.-tanuló 17 7 10 10 9 4 10 6 73
„ „ összesen 46 49 29 46 24 18 25 24 261

III. A tanulók statisztikája az 1920—21. évben.

I' '• 1 »• III. IV. V. VI. VII. VIII.|l—VIII.

A tanulók számának alakulása az iskolai év folyamán

Felvétetett összesen... ... ... 42 43 47 32 49 35 31 41 320
„ nyilvános tanuló 31 28 34 19 35 20 19 18 204

fiú 7 4 6 6 6 11 12 15 67
„ ni.-tanuló

leány 4 11 7 7 8 4 — 8 49
Ág. hitv. evangélikus ... ... 14 12 13 8 14 9 9 14 83
Református ... ... ... ... ... 7 3 5 2 4 2 1 6 30
Római katholikus ... ......... 12 17 19 15 21 17 16 12 129
Qörögkatholikus... ... ... ... _ — — — t — — — 1
Izraelita ... ... ... ... ... ... 9 11 10 7 9 7 5 9 67
Osztályvizsgát tett nyilv. tan. 30 25 31 19 34 20 19 18 196

„ „ m.-tanuló 7 13 13 11 10 11 9 14 88
„ „ összesen 41 36 14 32 47 32 30 32 284

Jeles osztályzatott kapott ... 1 7 3 1 6 2 2 6 28
J ó 15 9 15 6 8 6 2 5 66
Elégséges „ 12 12 13 18 17 13 17 16 118
Egy tárgyból elégtelen... ... 4 3 7 1 3 2 5 — 25
Két „ ,  ......... 2 4 6 4 6 8 2 3 35
Több „ „ ......... 3 3 — — 4 — — 2 12
Magaviseletből jó ... ... ... 23 20 23 17 25 17 17 18 160

„ szabályszerű 6 5 7 2 9 1 2 — 32
„ kev. szabályszerű 1 — 1 — — 2 p 4



Tudnivalók az 1921—22. tanévre.
Vizsgálatok. A javítóvizsgálatokat aug. 29-én délelőtt, a 

magánvizsgálatok írásbeli részét, továbbá a különbözeti vizsgákat 
délután, a magánvizsgálat folytatólagos írásbeli és szóbeli részét 
30-án és 31-én tartjuk. Ez időpontokon kívül jelentkezéseket el 
nem fogadunk. A javítóvizsgálatokért a nyilvános tanulók tárgyad
ként 10 koronát, a magántanulók 25 koronát fizetnek a tanári és 
ifjúsági könyvtár céljaira. A javítóvizsga valamennyi tanuló részére 
engedélyeztetett. % , ^

Beírások. A helybeli tanulók beírását szept. 1-én, a vidékiekét 
szept. 2-án és 3-án d. e. 8—J ^ ig , d. u. 3—5-ig tartjuk. A tanévet 
5-én reggel 9 órakor istentisztelettel nyitjuk meg, a tanítást 6-án 
8 órakor kezdjük. A beírásnál a születési, első évi iskolai bizonyít
vány s az I. osztályba lépőknél az ujraoltási bizonyítvány is 
bemutatandó. Beírási díj címén, melyben az előírt mellékdíjak is 
bennfoglaltatnak, minden tanuló 50 koronát köteles lefizetni. Az ev. 
és ref. tanulók évi tandíj címén 250 K-t, a r. kath. vallásúak 
400 K-t, az izr. vallásúak 800 K-t fizetnek negyedévi részletekben.

A magántanulók a beírási díjon, a tandíj lU részén kívül 
kötelesek 100 K vizsgadíj részletet lefizetni, a leánymagántanulók 
ezeken kívül az évi 100 K felügyeleti díj felerészét is.

Az alumneumba valamennyi jelentkező tanulót felvesszük, 
az ebéd és vacsora havi díja 400 K, továbbá egész évre 5 kiló 
zsír, 10 kiló hüvelyes és 20 kiló liszt. A vidékről bejáró s csak 
ebédre iratkozó tanulók e díj 2/s részét fizetik.

A díjak az alumneum eforusánál havi vagy negyedévi rész
letben előre fizetendők.




