
AZ ASZÓDI ÄG. HITV. EV. 
PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM

ÉRTESÍTŐJE
AZ 1921-22. TANÉVRŐL

KÖZLI: .

Dr. OSVÁTH GEDEON
IGAZGATÓ.

BUDAPEST, 1922.
IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA, V., CSÁKY-U. 10. 

56070



REV 2016-Eioot>

Az 1922/23. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke.

I. osztály.
Bereczky: Ó-szövetségi élet- és jellemképek:, Kókai. — Szinnyei: Magyar nyelv

tan, I. r., Hornyánszky. — Gulyás—Mitrovics: Magyar olvasókönyv. I. o. sz., Debrecen, 
Hegedűs és Sándor. — Pirchala: Latin nyelvtan, Athenaeum. — Pirchala: Latin olvasó- 
és gyakorlókönyv, a gimn. I. és II. o. sz., Athenaeum. — Lakos—Németh: Földrajz. 
I. k .: Magyar birodalom. — Kogutowicz: Földrajzi iskolai atlasz, M. Földrajzi Inté
zet R. T. — Dr. Sziládi Zoltán : Kis természetrajz. I. r. — Lévay E de: Számtan a 
középiskolák I—III. o. sz., Athenaeum — Zalányi—M ajor: Rajzoló geometria, I. r., 
Athenaeum. — Vajda Pál: Szépírási minták, Lampel, kettős füzet.

II. osztály.
Bereczky: Jézus élete és tanítása, Kókai. — Szinnyei: Magyar nyelvtan, 

II. r. a II. oszt. sz., Hornyánszky. — Gulyás—Mitrovics: Magyar olvasókönyv, II. o. 
sz., Debrecen, Hegedűs és Sándor. — Pirchala: Latin nyelvtan, mint az I. oszt. — 
Pirchala: Latin olvasó- és gyakorlókönyv, mint az I. oszt. — Lakos—Németh: Föld
rajz, II. kötet. Európa. Ázsia. Afrika. Magy. Földrajzi Intézet R. T. — Kogutowicz : 
Földrajzi iskolai atlasz, mint az l. o. — Szrládi: Kis természetrajz, II. r. — Lévai 
E de: Számtan, mint az I. oszt. — Zalányi: Rajzoló geometria, II. r., Athenaeum. — 
Vajda P á l: .Szépírási minták, mint az I. oszt.

III. osztály.
Bereczky: A Kér. egyház rövid története, Kókai. — Szinnyei: Rendszeres 

magyar nyelvtan, Hornyánszky. — Gulyás—Mitrovics: Magyar olvasókönyv, III. o. 
számára, Debrecen, Hegedűs és Sándor. — Pirchala: Latin nyelvtan, mint az I. o. — 
Pirchala: Latin olvasókönyv, a gimn. III. és IV. oszt. számára I. és II. kötet, 
Athenaeum. — Schuster Alfréd: Német nyelvtan, direkt módszer alapján. I. rész, 
Athenaeum. — Szigethy: Magyarország története, I. rész, Singer és Wolffner. — 
Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz, Budapest, Magy. Földrajzi Intézet Részvény- 
társaság. — Dr. Lakos Béla és Nemes József: Földrajz III. kötet. Amerika, Ausztrália 
Természettani és Mennyiségtani földrajz, M. Földr. Int. — Kogutowicz: Földrajzi 
iskolai atlasz, mint a II. o. — Lévay E de: Számtan, mint az I. oszt. — Zalányi: 
Rajzoló geometria, III. rész, Athenaeum.

IV. osztály.
Bereczky: Keresztyén hit- és erkölcstan, Kókai. — Ady—Endrei: Magyar 

stilisztika, Athenaeum. — Arany: Toldi. Magyarázta Lehr Albert, Franklin. — 
Pirchala: Latin nyelvtan, mint az l. oszt. — Pirchala: Latin olvasókönyv, mint a III. 
oszt. — Schuster Alfréd: Német nyelvtan, mint a III. o. — Szigethy: Magyarország 
története, II. rész, Singer és Wolffner. — Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz, mint 
a III. oszt. — Szilády: Növénytan, a gimn. IV. oszt. számára. — König—Beke: 
Algebra, Athenaeum. — Zalányi: Rajzoló geometria, mint a III. oszt.

Folytatás a 15-ik oldalon.



A Petőfi-főgimnázium kettős jubileuma előtt.

Az aszódi ev. Petőfi-főgimnázium nevéhez méltón óhajtja meg
ünnepelni halhatatlan tanítványának, Petőfi Sándornak születése századik 
■évfordulóját; ugyanekkor szentel ünnepet másfélszázados fennállása em
lékének is.

Az e célból megalakult jubileumi bizottság abban a tudatban él, 
hogy azzal állíthat legméltóbb emléket a nagy költő szellemének, ha 
megépíti a másfélszázados régi épületekben szorongó iskola számára a 
Petőfi-névhez méltó új főgimnáziumot, mely az ifjúság nevelését szol
gáló mintainternátussal kapcsolatban a magyar nemzet szellemi és 
erkölcsi jávainak gyarapodását jelentheti.

Az intézőbizottság a jubiláris alkotás tervének megvalósítása 
érdekében — a gimnázium múltját s jelenét feltáró emlékirattal fordult 
a nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz s abban — állami 
adományként az építéshez szükséges telek biztosítását kérte ; egyidejűleg 
egy másik memorandumban ama kérelmének adott kifejezést, hogy — 
amint az ev. egyetemes egyház a saját intézeteire nézve határozott, — 
a nm. m. kir. minisztérium hívja föl a fenhatósága, vezetése és fel
ügyelete alá tartozó iskolákat és intézményeket, hogy a Petőfi-centenárium 
évében Petőfiről sorozatos előadásokat rendezzenek s az előadások tiszta 
jövedelmét juttassák el az új Petőfi-főgimnázium építési alapja javára. 
Ezzel a jelenkor ifjúsága és társadalma közelebbről megismerheti a 
nagy költő egyéniségét s jelentőségét, egyszersmind cselekvőleg vehet 
részt a Petőfi-kultusz igazi szolgálatában.

A budapestvidéki tankerületnek Gaál Mózes és Dr. Madzsar Gusztáv 
főigazgatók elnöklete alatt tartott igazgatói értekezletén nyilvánított 
ily irányú kérelmünk a jelenlevő huszonhét középiskolai igazgató előtt 
élénk visszhangra talált.

A jubileum intézőbizottsága — épen azért, mert Petőfi az egész 
nemzet költője — joggal helyez súlyt arra, hogy ez az ünnepség — 
minden felekezeti különbségre való tekintet nélkül — a magyar 
tanulóifjúság országos ünnepe is legyen s ez alkalomból az építő 
hazaszeretet nevében a magyar ifjúság, mint a nagy költő szellemének 
örököse, a műveltsége alapját lerakó lelke magyar jellemét három éven 
át fejlesztő, költői szellemét érlelő aszódi gimnázium ódon falai előtt, 
hódoló kegyelettel áldozzon a halhatatlan deák emlékének.

Hisszük, hogy kérelmünket minden irányban siker koronázza.
Mindenesetre megnyugtató bizonyosság az, hogy legelső tudományos 

és irodalmi intézeteink: a Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy- 
Társaság, a Petőfi-Társaság ragyogó nevű tudósai, írói és költői, 
az ország egyházi és társadalmi közéletének kimagasló vezéregyéniségei
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készséggel vállalták az ünnepség védnöki s tiszteletbeli elnöki tisztét; 
a helyibizottság az iskola múltját, jelentőségét értékelni tudó tanügy- 
barátokkal bővült s az így megindult mozgalom ma már országos köz
figyelem tárgya.

Reményünk van arra is, hogy az ünnepség messze kiható terve a 
szűkre szabott ország határain túl is megértő támogatásra talál. Az 
építéshez szükséges pénz megszerzése céljából idegenben élő testvérek
hez intézett, a szegényes külsejű és berendezésű intézetről készült fény- 
képfelvételekkel kísért szózat bizonyára megleli útját azokhoz a szívek
hez, melyekhez szólani kiv4n.

Minden hálánkra érdemesek a Petőfi-Társaság ama tagjai, akik 
Pékár Gyula elnökkel együtt a világ művelt nemzetei által rendezendő 
Petőfi-ünnepségekkel kapcsolatban a külföldi gyűjtés ügyét oly lelkes 
áldozatkészséggel magukra vállalták, ezzel is híven szolgálva a Petőfi- 
kultusz ügyét.

De természetszerűleg a jubileumi bizottság elsősorban a magyar 
társadalom áldozatkészségére számít; ezért keresi föl az irodalmi tár
saságokat, közművelődési egyesületeket; a gazdasági élet különféle 
tényezőit, a takarékpénztárakat, bankokat, ipari és egyéb vállalatokat, 
egyeseket és társulatokat; bizonyára a jubiláns alkotás terve mindenik- 
nél a lehetőségekhez mért jóakarattal találkozik s a cselekvő készség 
nem fog elmaradni.

A főgimnázium újjáépítésénél mindenekelőtt mégis azok hálás, 
cselekvő részvételére számítunk, akik ennek az anyagiakban szegény 
intézetnek szellemi gazdagságából részesedtek s az intézet tanulói sorá
ban a halhatatlan deáknak utódai voltak és áldást jelentő erkölcsi kin
cseit ma is élvezik. Petőfi irataiban el nem múló módon örökítette 
meg háláját az aszódi iskola iránt. Bizonnyal utódai sem lesznek e 
tekintetben hozzá méltatlanok: áldozatkészségükkel minden időkre fenn- 
maradóan írják be nevüket a főgimnázium történetébe.

Az intézőbizottság meghívására a Petőfi-Társaság sorozatos ünne
pélyének megnyitó előadása szeptember hó végére, a főgimnázium kettős 
jubileumi ünnepsége az 1923. év tavaszára van tervbevéve. A főgim
názium állapota s a gyorsan közeledő évforduló halaszthatatlanul sür
geti az érett terv megvalósítását. A főgimnázium fentartó testületéből 
és tanári karából álló nagy intézőbizottság élén az egyházkerület hír
neves püspöke: Dr. Raffay Sándor és Micsinay Ernő főgimnáziumi fel
ügyelő áll. Az intézőbizottság egyik tagja: Sárkány Ernő főszolgabíró, 
az intézet egykori növendéke, hivatásszerüleg az iskolatársak szövet
ségének megalakításán fáradozik.

Adja Isten, hogy a nagy cél érdekében minden erő teljes sikerrel 
munkálkodjék össze s jövő évi Értesítőnkben a megkezdett munka dús 
eredményeként a Petőfi nevéhez méltó nagy eredményre tekinthessünk 
vissza 1

Dr. Osvátli Gedeon.
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Az 1921/2. tanév története.
tanévet szeptember hó 5-én istentisztelettel nyitottuk meg s június hó 

17-én istentisztelet keretében tartott ünnepéllyel zártuk b e ; a tanítás egész éven át 
zavartalanul folyt, csupán a karácsonyi szünetet kellett a fűtőanyagra való tekintettel 
két héttel meghosszabbítanunk.

A tanári kar. Dr. Qréb Gyula egészségi okokból a fentartó testülettől egy 
évi szabadságot kért és kapott. Helyettesítésére Szever Pál Selmecbányái evang. 
főgimnáziumi tanárt sikerült megnyernünk, kinek részére fentartó testületünk a már 
korábbi határozatával létesíteni kívánt tizenötödik rendes tanári tanszéket a magyar 
kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium hozzájárulásával a latin történelem-szakon 
szervezte meg s arra 1922. január hó 1-től kezdődő hatállyal az intézet rendes taná
rául választotta. Benne intézetünk — kiválóan értékes munkaerőt nyert.

A tanulók létszáma. A tanév folyamán 333 tanuló vétetett föl. A múlt évihez 
képest a nyilvános tanulók száma 64 tanulóval emelkedett, a magántanulók száma 51 
tanulóval apadt. Az általános létszám 13 tanulóval gyarapodott. Az intézet főgimná
ziummá fejlesztése óta a tanulók száma állandóan emelkedő irányzatot mutat.

A fegyelmi állapot állandó egyensúlyát a tanári karnak következetesen szi
gorú eljárásával sikerült biztosítania; nagy segítségére volt e tekintetben az a körül
mény is, hogy a szülékkel és szállásadókkal a szálláslátogatások útján is — közvet
lenebb érintkezést tartott fönn; maguk a szülék is gyakrabban keresték fel intéze
tünket. Súlyosabb fegyelmi eset nem fordult elő. Egyik felsőbb osztályunk tanulóit 
az előirt kötelességek könnyelmű elmulasztása miatt az évvégi jutalmazásokból 
kizártuk. Azoknak, akik az ifjúság fegyelmére a komoly munka kerülésével, vagy 
laza erkölcsi felfogásukkal károsoknak bizonyultak, tudomásukra hoztuk, hogy a jövö 
tanévre fölvételt nem nyerhetnek.

A tanulmányi eredmény a határozott haladás képét tünteti fel. Tanulóink 
legnagyobb része évi munkásságával öntudatos szorgalomról tett tanúbizonyságot. 
A komoly munkától való húzódásra könyörtelen feleletet adott tanári karunk az évvégi 
osztályozásnál. Különös örömmel szemléltük a Vili. osztályt végzett tanulóinknak az 
időt okosan felhasználó becsületes igyekezetét, melynek ez az egyébként gyenge 
közepes osztály az érettségi vizsgálatokon megfelelő elismerését látta.

Az érettségi írásbeli vizsgálatok május hó 15., 16. és 17-én, a szóbeli vizs
gálatok junius hó 19., 20. és 21. napjain tartattak meg Sárkány Béla kecskeméti 
főesperes-lelkész úr elnöklete alatt, Dr. Szlávik Mátyás theologiai akadémiai tanár 
kormányképviselő úr jelenlétében, akik az igazság és méltányosság szellemétől vezé
reltetve adták meg az elismerést a végzett munkának. A vizsgálat eredménye : 
jelesen érett 3, jól 10, érett 11 tanuló; egy tárgyból javító vizsgálatra utasittatott 4 
tanuló. Az érettségi vizsga befejezte alkalmával Noszkó István rákoskeresztúri evang. 
lelkész úr a szülék nevében megható köszönetét nyilvánítva, az intézet nevelő munkája 
iránt érzett hálája külső jeléül a főgimnázium újjáépítési céljára 5000 K-t ajánlott fel.

- A valláserkölcsi nevelés érdekében minden lehetőt megtett tanári karunk. 
Az Ifjúsági Belmissziói Egyesület Hamrák Béla vallástanár vezetése alatt október hó 
31-én emlékünnepélyt tartott, melyben a- reformáció eszméit Csákó Gyula és Perényi 
Miklós Vili. oszt. tanúlók méltatták; a nikolsburgi béke háromszázados évfordulója 
emlékére 1922. június hó 9-én az egyesület Bethlen-ünnepélyt rendezett, mely alka
lommal Micsinay Péter és Miklián Géza VII. oszt. tanulók fejtették ki Bethlen Gábor 
egyéniségének nagy jelentőségét. Az Úr szent asztalához október hó 31-én és május 
hó 13-án járultak evang. és ref. vallású tanulóink. Vallásukszabta kötelességüknek 
róm. kath. vallású tanulóink Hoitsy Pál hitoktató lelkész buzgólkodása mellett, 
izraelita tanulóink Sándor Illés hitoktató irányítása szerint igyekeztek eleget tenni. 
Ez évi tapasztalataink szerint a valláserkölcsi építőmunka nem veszett kárba s alkal
mas talajt készített elő a jövendő további feladatainak megvalósításához.

A tanulók önmunkássága, melyet a mindennapi szükségkényszer indított 
meg, mindinkább nagyobb tért hódít. Ez az élettapasztalatokon nyúgvó s bölcs meg
fontolásokból táplálkozó nevelési irányzat, melyet Gaal Mózes tankerületi főigazgató 
úr ismételten hangsúlyozott tanulóink előtt, akkor éri el igazi célját, ha ltjainknál az 
önmunkásság vágya úgy a szellemi önművelés tekintetében, mint a gyakorlati tevé
kenység terén is, belső szükséggé válik s az egyénben szunnyadó tehetségenergiák 
foglalkoztatása a test és lélek egészséges harmóniáját, végeredményben az egyéniség 
teljes kifejlését jelenti. Nemzetnevelő s államépítő szempontból ennek kiszámíthatlan 
értékű nagy jelentősége van. Intézetünk tanulói a múlt szünidei foglalkozásukról föl
vett kimutatás szerint e tekintetben eléggé kivették részüket; e gyakorlati önmim-
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kásság 160 tanulónál terményben és pénzben számítva, mintegy 160,000 koronát 
eredményezett, melyet a tanulók tantárgyra, ruházatra, nem egy esetben a szülei ház 
segélyezésére fordítottak.

Tanulóink hazafias érzése megnyugtató bizonyság arra nézve, hogy a törté
nelmi Magyarország csorbítatlanul él tovább tanulóink tudatában. A Turul-emlékpla- 
kettet, mely az elszakított vármegyék mindenikéböi őríz néhány porszemet, mind a 
nyolc osztály külön-külön nagy lelkesedéssel vásárolta meg, jeléül annak az elnémít- 
hatátlan vágyakozásának, mely a darabokra tört magyar földet újra egynek akarja látni. 
Ez az érzés jutott kifejezésre az intézetnek március hó 15-iki ünnepélyén is, mely 
Aszód község ünnepélysorozatába illesztve, a főgimnázium udvarán a Petőfi-emlék- 
tábla előtt folyt le, hol az ifjúság érzelmeinek Radics József Vili. oszt. tanuló ünnepi 
beszéddel, Stuller Gyula és Csőváry Endre VI. oszt. tanulók szavalatokkal adtak 
kifejezést. Ünnepélyeink sikerét az énekkar Bolla Lajos kartárs, a zenekor tagjai 
Velten Armand tanár vezetése alatt szolgálták. A március hó 15-iki ünnepség előkészí
tésében Dr. Oravecz Ödön kartárs vett részt.

Adományok a Petőfi-főgimnázium újjáépítésére: Dr. Osváth Gedeon 
„Küzdő lelkek“ című két felvonásos drámai költeményének Revaló Pálné úrnő által 
Kiskörösen rendezett előadás alkalmából — szerzői tiszteletdíja: 1000 K ; a Jakabfi 
Györgyné úrnő által Pilisen rendezett előadás alkalmából szerzői tiszteletdíja: 2000 
K összesen 3000 K, Sárközy Ferenc úr, Hatvan 2000, Zongor Béla körmendi evang. 
esperes úr, Bezegh Sámuel püspöki titkár úr útján 500 K, Kovács Gy. János úr, Gyón 
500 K, Langer Albert úr, Gyón 500 K, Balázsy Károly úr, Tápiószele 500 K, Fried
mann Jenő úr, Szécsénykovácsi 500 K, Dr. Kralovánszky László evang. egyház- 
megyei felügyelő úr 10,000 K, a budapesti ágostai hitv. evang. főgimnázium Dal- és 
Zene-Egyesülete által rendezett hangverseny tiszta jövedelme Dr. Hittrich Ödön 
főigazgató úr útján 8000 korona.

Adományok különféle címeken : Fényes Lajos úr a tanári özvegyek és árvák 
részére 500 K, a Petőfi-kultusz céljaira: 1000 K. Sárkány Ernő főszolgbiró úr jutal
mazásokra: 200 K. Aszódi Takarékpénztár: 1000 K. Rameshofer Béla salgótarjáni 
bányafőmérnök ú r : 100 mm. szenet az intézetnek 5600 K kedvezményes áron enge
dett át. Báró Podmaniczky Géza úr, Chugyik Pál evang. lelkész úr útján a fizikai 
szertár részére egy mikroskopot és egy napórát adományozott. Czitó Győző mezö- 
hegyesi főjószágigazgató úr adománya Jancsik Mihály tanár úr útján : egy nagy körző 
és egy nagy háromszög. A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium aján
déka az Országos Paedagógiai és Tanszermúzeum útján 967 darabból álló művelő
déstörténeti diapositiv képgyűjtemény.I Ötven koronát adományoztak a következő 
leánytanulók: Prokopovitsch Gertrud . o., Győry Erzsébet, Reiner Márta, Weiner 
Kató, Lantos Piroska, Gál Mária, Faska Margit III. o., Sándor Ilonka, Király Anna 
IV. o., Dénes Magda, Győry Aranka, Szolár Ilonka V. o., Ludszky Valéria, Reiner 
Olga, Schlesinger Sarolta, Suba Györgyi, Szolár Erzsébet VI. o., Mess Mária, Reiner 
Irma VII. o. magántanulók.

További állandó adományok. A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium államsegélye: 28.000 K, Aszód község évi segélye: 2000 K, a pest
megyei ev. egyházmegye adománya: 200 K, Aszódi Takarékpénztár: 1000 K, Aszódi 
Hitelbank és Takarékpénztár: 400 K, a bányai ev. egyházkerület adománya jutalma
zásokra : 400 K.

Tanulóink jutalmazása. A tanári kar javaslata s a Gimn. Bizottság határozata 
alapján a tanulmányi előmenetelben s magaviseletben, a tornában, gyorsírásban kiváló 
44 tanuló részére kiadott jutalmak végösszege 7854 K, mely összegben Huszár Károly 
volt miniszterelnök jótékonysági akciója részéről Kékén András III. o. tanuló számára 
küldött 3.000 K segítség is bennfoglaltatik. A 32 tanuló részére megadott tandíj- 
kedvezmény összege: 9465 K. A tanári kar részéről 6 magántanulónál elengedett 
vizsgadíj összége: 5100 K. A jótétemények teljes összege 82 tanulónál 22.419 K.

Látogatások. Blatniczky Pál pestmegyei ág. h. ev. egyházmegyei esperes úr 
június 17-ér, hallgatta meg az évvégi vallástani összefoglaló előadást.

Gaál Mózes főigazgató úr márc. 20., 21., 22. és 23. napjain látogatta meg 
intézetünket. A tanári kar és az ifjúság előtt nyilvánított elismerését azzal köszönjük 
meg igazán, ha bölcs útmutatását a jövőben is teljes erőnkből igyekezünk megvaló
sítani. A szülékkel tartott értekezleten közölt értékes tanácsaiért a szülék nevében 
Radics József jav. intézeti igazgató mondott köszönetét.

Tanulók egészségi állapota jó volt; a beteg tanulókat Dr. Gál Adolf iskola
orvos úr gondozta hűségesen.
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Hangverseny. Intézetünk 1922 febr. 4-én a fizikai szertár javára Haberehrn 
Gusztáv főrendező, Jancsik Mihály, Dr. Varga Ferenc és Velten Armand tanárok 
rendezői buzgólkodása mellett tánccal egybekötött hangversenyt rendezett. Sajnála
tunkra, a papír drágasága miatt nem közölhetjük azokat a természetben és pénzben 
küldött adományokat, melyeket kedves vendégeink — elsősorban tanulóink szülei — 
juttattak. Az adományozók névsorát irattárunkban őrizzük. Fogadják adományozóink 
e helyről is értékes adományaikért hálás köszönetünket.

A hangverseny a fizikai szertár javára 29.222 70 K-t eredményezett. A pénztári 
teendőket Nagy Imre kartárs látta el.

A hangversenyen közreműködő Chugyik Pálné, Krausz Emma, Matolcsy Margit, 
Pásztori Ditta úrhölgyeknek, valamint Chugyik Pál, Dr. Haies Géza és Füsti Molnár 
Lajos uraknak ezúton is hálás köszönetét mondunk, hogy vonzó előadásukkal a hang
verseny sikerét biztosították.

Tanulmányi kirándulások. Intézetünk 110 tanulója dec. 1-én Bolla Lajos, 
Haberehrn Gusztáv, Jancsik Mihály, Velten Armand, Dr. Varga Ferenc tanárok veze
tése alatt a selypi cukorgyárba tett kirándulást. Útközben megtekintették Hatvan város 
nevezetességeit; a szabadságharc hősi emlékénél a Szózat eléneklésével, a világ
háború hőseinek emelt szobornál a Himnusz eléneklésével áldoztak a hazát védő 
hősök emlékének.

Selypen a cukorgyár üzemét szemlélték meg s hallgatták végig a gyárvezető 
érdekes előadását. Tanulóink a tanulságos kirándulás után katonásan, fegyelmezett 
rendben tértek vissza.

Dr. Varga Ferenc és Haberehrn Gusztáv tanárok a VI. osztály ifjúságát június 
6-án a salgótarjáni köszénbányába vezették el, ahol tanulóink — mint a selypi cukor
gyár igazgatóságánál is — a legszívesebb fogadtatásra találtak. Mindkét helyen meg 
is vendégelték ifjúságunkat. Fogadják az intézet részéről ez úton is hálás köszö
netünket.

Dr. Varga Ferenc tanár Aszód környékén rendezett több kisebb kirándulást, 
hogy a természetrajzi oktatás a tanulókra nézve minél inkább gyümölcsözőbbé váljék.

Tornavizsga. Ezévi tornavizsgánkat jún. 14-én g kisbagi erdőben rendezett 
júniális keretében tartottuk m eg; Künsztler János tornatanár vezetése alatt bemutatott 
gyakorlatok, valamint a versenyjátékok eredménye élénk örömmel töltötte el a szitáló 
eső ellenére is megjelent szülőket. Ugyanez alkalommal a madarak és fák védelmé
nek jelentőségéről Micsinay Péter Vil. o. t. tanuló tartott felolvasást. Miklian Géza 
VII. o. t. Tompa Mihálynak „Ki a szabadba“ című természetdicsőitő költeményét 
szavalta el. A sikerült júniálist Jancsik Mihály tanártársunk rendezte.

Alapítványok. 1. Az aszódi ág. h. ev. Petőfi-főgimnázium Petőfi-önképzőköre 
1921. október 7-én Dr. Oravecz Ödön elnöklete alatt tartott gyűlésén az intézet 
igazgatója: Dr. Osváth Gedeon nejének, született Kovách Erzsébet zongoraművész
nőnek ravatalára helyezett koszorúra történt iskolai gyűjtésből fenmaradt 907 K 
40 fillérnyi összeget a kör saját vagyonából 1000 K-ra egészítette ki s a tanári kar 
hozzájárulásával a ,,Petöfi-önképzőkör néhai Dr. Osváth Gedeonná: született Kovách 
Erzsébet emlékezetére tett alapítványa1' címén alapítvány létesíttetett, hogy „a boldo
gult Úrasszony szép emlékezetét minden időre föntartsa".

Az alapítólevél értelmében az alapítvány évi kamata minden évben ^z önképzőkör 
keretén belül hirdetett pályázaton az önképzőkör elnökének s a tanári kar által kikül
dött két irodalmi tanárnak bírálata szerint jutalmazásra érdemesnek talált kisebb 
történelmi elbeszélés szerzőjének adandó ki. A Gimn. Bizottság ez alapítványt köszö
nettel s azzal a határozattal fogadta el, hogy a tanulóifjúság kegyeletének e nemes 
megnyilatkozása fölött nyilvánított elismerése a Petöfi-önképzőkör elnöke útján a 
tanulóifjúság tudtára adassék.

2. Stoll Ernő nyíregyházai ev. tanító úr, gimnázumunk egykori neveltje, „a hálá
nak parányi jelét, a cselekvő szeretetnek követésre méltó példáját adván“, egyezer
koronás alapítványt tett azzal a meghagyással, hogy annak kamata a „Petöfi-önképzőkör 
legkiválóbb munkásának adassék fajra, vallásra, nemzetiségre való tekintet nélkül“. 
A Gimnáziumi Bizottság ez alapítványt köszönettel fogadva, alapítványt tevő nevén 
fogja azt nyilvántartani.

3. Korniczky Frigyes ny. miniszteri tanácsos és Dr. Korniczky Lajos máv. 
segédtitkár néhai Korniczky Miksa gyógyszerésznek a gimnázium javára egykor fel
ajánlott 200 K névleges alapítványa összegét a tanév folyamán tényleg befizették az 
1921. évre esedékes 12 korona kamatával együtt.

Alapítványtevőinket a jócselekedet tudata ajándékozza meg a legigazabb köszö
nettel.
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A tanári kar és tantárgyfelosztása az 1921/22. tanévben.

Sor
szám

A tanár neve 
és minősége Tantárgy és osztály

Heti
óra
szám

Jegyzet

1 Dr. Osváth Gedeon
igazgató Magyar VI. 3 3

2 Bolla Lajos
r. tanár

Tört. V.,VI-3 Vil.3 Vili.* 
Görög V. 5 
Görögpótló VII.3 
Ének I—III. 2

22 Az V. oszt. főnöke

3 Dr. Gréb Gyula
r. tanár

Az 1921/22. tanévben 
egészségi okokból 

szabadságolva

4 Haberehrn Gusztáv
r. tanár

Német III..,
Fizikai földr. III.2 
Számtan V.s VII.3VIII,t 
Fizika VII. 4

; 19 A VII. oszt. főnöke, 
a fizikai szertár őre

5
Hamrák Béla

r. tanár

Vallástan I—VIII.2 
Egyházi ének I—III., 
Ifjúsági istentisztelet

18
Az ev. gyámintézeti és 
belmissziói ifj. egyesület 
elnöke. Az istentisztelet 

vezetője

6 Jancsik Mihály
r. tanár

Latin II., IV., VI.,
Magyar IV. 4 21 A IV. 0. főnöke, az ifjú

sági könyvt. II. cs. 
kezelője

7 Karádi János
r. tanár ^

Görög VI.5VII.5 Vili., 
Latin VII.5 19

Az alumneum efórusa, 
a Gimnáziumi Bizottság 

jegyzője.

8 Künsztler János
oki. r. tornatanár

Torna I—Vili., 
Játék I—VIII. 2 18 A tornaszertár őre, 

a Napközi Otthon 
felügyelője

9
Nagy Imre

r. tanár, oki. gyorsírást.
Magyar I.6 V.3 
Latin I., V.6 20

Az I. 0. főnöke, az ifj. 
könyvtár IV. cs. 

kezelője

10 Dr. Oravecz Ödön
r. tanár

Latin III.6 
Magyar III., VII.3 
Görögpótló VIII. 2 
Filozófia VIII.3

18
A III. 0. főnöke, az ifj. 
könyt. I. cs. kezelője, 
a Petőfi-önképzökör 

elnöke

11 Stibrányi Gyula
r. tanár

Magyar VIII. 3 
Német IV-VIII.3 18

A VI. 0. főnöke, a tanári 
könyvt. őre, ifj. könyvt. 
III. cs. kezelője, a gyors

írókor elnöke

12 Szabó Lajos Számt.L, I!.,IV-3 VI., VIII. 2  

Fizika Vili., 21 A VIII. oszt. főnöke

13
Szever Pál

a Selmecbányái ág. h. ev. 
főgimn. menekült r. tan.

Latin Vili., 
Görögpótló V.3 VI.3 
Történet III.3 IV.3 
Magyar II.,

21
A filológia-szertár őre, 
dr. Gréb Gyula egy évre 

szabadságolt tanár 
helyettesítője

14 Dr. Varga Ferenc
r. tanár

Földrajz I.3 II.3
Természetr. I.311.9 IV.»V.3Vl.7 %

19
A II. 0. főnöke, a ter
mészetrajzi szertár őre, 

tanárkari jegyző

15 Velten Armand
oki. rajztanár

Rajzoló mértan l.3ll.3 lll.2 IV.j 
Görögpótló rajz V -  Vili. a
Szépírás I— II. 2

20

____

A rajzszertár őre, 
a zenekör vezetője

Hitoktatók: Hoitsy Pál rk. lelkész, Sándor Illés izr. hitoktató. 
Iskolaorvos: Dr. Gál Adolf. — Pedellus: Zdenkó János.
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Az aszódi ág. h. ev. Petőfi-főgimnázium fentartój^j az aszódi ág. hitv. ev.
egyház.

Elöljárósága: a Gimnáziumi Bizottság.
A Gimn. Bizottság elnöke:

Micsinay Ernő, főgimnáziumi felügyelő.

A Gimn. Bizottság tagjai:
Hivatalból: Bentsok János, egyházi másodfelügyelö; Chugyik Pál, lelkész; 

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

Dr. Haitsch Géza, Hamrák Béla, Légrády György, Krenkó István, Perényi Rezső, 
Báró Podmaniczky Géza v. b. t. t., Báró Podmaniczky Tibor, Gróf Ráday Gedeon, 
Rausz István, Sárkány .Érnő, Sárkány László.

A tanári kar képviseletében: Künsztler János, Nagy Imre.

Alumneum. A főgimnáziummal kapcsolatos alumneum célja a szegényebb 
•sorsú növendékelcnek ebéd és vacsorával való ellátása.

A lefolyt iskolai évben felvettünk 67 tanulót, évközben kimaradt 4 tanuló; a 
növendékek száma a tanév végén’63, ezek közül csak ebédre járt 6 tanuló.

Étrend: Hetenként ötször ebédre két tál étel (leves és főzelék feltéttel vagy 
leves és tészta), kétszer három tál étel (leves és főzelék feltéttel és sült tészta), 
vacsorára leves és főzelék, kétszer friss vacsora.

Fizetett díjak készpénzben ebédért és vacsoráért évi 5000 K, csak ebédért 
3500 K, természetbeni járulék személyenként 5 kg. zsír, 10 kg. hüvelyes és 
20 kg. liszt.

Adományok. Az 1921. évi szuplikáció eredménye: 8863'65 K, mely összeg
ből Pohánka Sándor VI. oszt. tanuló Nógrád és Hont vármegyékben 5000'25 K-t, 
Miklián Géza VI. oszt. tanuló Pest és Békésvármegyékben 3863 40 K-t gyűjtött. 
Margócsy István úr 2000 K-t, Braun Manó úr 800 K-t, Fried Albert úr 500 K-t és 
Képes László úr 50 K-t adományoztak intézményünknek. Kövér József úr 2 q búzát, 
Chugyik Pál úr 30 kg. lisztet, Kálmán Bertalan úr 25 kg. lisztét és Perényi Rezső 
úr 10 kg. babot juttattak az alumneumnak. Fogadják a kegyes adakozók hálás 
köszönetünket.

A jövő évre vonatkozó tájékoztatás az Értesítő tudnivalók rovatában található.
Karádi János eforus.

Petőfi önképzőkör. A körnek a lefolyt tanévben 66 működő tagja volt. 
A kör összesen 10 ülést tartott. Működése ez évben azáltal bővült, hogy helyet 
adott a zenei számoknak is s azok előadásának bírálatával is foglalkozott. Ezen
kívül egyes üléseit tisztán egy-egy költőnk emlékének szentelte s így több oldalról 
világították meg annak működését. A kör vagyona ezévben jelentősebben gyarapodott, 
első alapítványa a körnek szintén ezévben jött létre. Az egyesületet a tanári kar 
részéről ezévben Dr. Oravecz Ödön vezette. A kör 100 K-ás jutalonidiját — a 
Stoll-féle alapítvány kamatát, mint legszorgalmasabb önképzőköri munkás — Radics 
József nyerte el. Dr. Oravecz Ödön.

A Gyorsírókörnek 62 tagja volt, 12 haladó 50 kezdő. Tanulták a Nagy 
Sándor-rendszert. A versenyeken jutalmat nyertek; Molnár István VI., Adámy 
József VIII., Perényi Miklós VIII., Radics József Vili. oszt. tanuló. — Tanárelnöke: 
Stibrányi Gyula.

Fizikai szertár. Gyarapodás: a. Ajándék utján: Nagymélt. b. Podmaniczky 
Géza ajándéka: egy mikroszkóp és egy napóra; Tanszermúzeumtól 965 drb. 
diapozitív kép; Micsinay Péter és Fazekas István VII. oszt. tan. egy ellenállás. 
b. Vétel utján: Kapcsolótábla felszerelve 8359 K, vetítőgép vászon nélkül 10836 K, 
•elektromos kellékek 1844’40 K, voltmérő 800 K, két akkumulátor 1200 K, Morse- 
gép 3090‘60 K, kilenc drb. könyv 170 K, összesen 26,300 K. A szertár állománya 
144 drb. 36,603 K értékben. Haberehrn Gusztáv

szertárör.
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Természetrajzi, fSTdrajzi szertár állapota. A természetrajzi szertár állo
mánya 326 darab, 8796 K értékben. A 921/22-es tanévben csak ajándékozás útján 
gyarapodott 14 tárggyal. Ajándékoztak: Micsinay Péter VII. o. t., Üsztöke András, 
Legányi Endre, Csővári Kálmán VI. o. t., Grünwald Jenő V. o. t. és Brandtner 
Pál II. o. t. A földrajzi szertár állománya: 51 darab 1200 K értékben. Gyarapodás jelen 
tanévben nincs. Dr. Varga Ferenc.

A tanári könyvtár gyarapodása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
ajándéka 1 kötet. A Földrajzi Intézet ajándéka 1 kötet. Hamvas József ajándéka 
1 kötet. Id. Paksy Péter úr ajándéka 14 mű 19 kötet. Vétel útján 6 mű 7 kötet. 
Összesen: 28 mű, 34 kötetben 4860 K értékben.

Ifjúsági könyvtár. A) csoport: VII—VIII. o .; gyarapodott ajándék útján 
36 művel; köttetésre fordíttatott 500 K. Felügyelő tanár: Nagy Imre. B) csoport: 
V—VI. o .; gyarapodott vétel útján 17 kötettel 700 K értékben. Felügyelő tanár: 
Stibrányi Gyula. C) csoport: III—IV. o .; változás nincs. Köttetésre 500 K fordíttatott. 
Felügyelő tanár : Jancsik Mihály. DJ csoport: I—II. o .; gyarapodott 30 művel 500 K 
értékben. Felügyelő tan á r: Dr. Oravecz Ödön.

Az ifjúsági német könyvtár gyarapodása 133 kötet 1530 korona értékben. 
Stibrányi Gyula, könyvtárőr.

Ifjúsági segélykönyvtár gyarapodása ajándék útján 14 darab könyv 250 K 
értékben. Állománya 243 könyv 700 K értékben. Haberehrn Gusztáv

könyvtárőr.



A tanulók névsora
' I. osztály.

Rendes tanulók: Babinszki Medárd rk., Balog Lajos ref., Bartha József ev., 
Barfos Pál ev., Benkó János ev., Bentsok Béla ev., Berkes Sándor rk., Buja József gk., 
Csóry Tibor rk., Dallos Ferenc rk., Derczó László, gk., Durst István ref., Faklen 
János ev., Fazekas Pál izr., Fekete Lajos gk., Fodor Ödön ref., Galambos Gyula rk.. 
Hajdú Mihály rk., Hajnal Károly ev., Hamrák Béla ev., Haulits Gyula rk., Hlavács ev., 
Jermi Ferenc ev., Kaputa János rk., Kedvessy Endre rk., Kemény Pál rk., Kern 
Lajos rk., Kmety János ev., Kochlács Sándor ev., Kómár László rk., Koronczai Jenő ev., 
Kovácsy Tibor rk., Krenkó István ev., Kuczora László rk., Kupecz József rk., 
Molnár József rk., Morhardt Ödön rk., Nagy Béla ref., Neszvadba István ism. rk., 
Neuberger János rk., Négyesy József rk., Ondrik János ev., Pap Károly rk., Pap 
László ev., Peja Rudolf rk., Peja Zoltán rk., Pitrolf Kálmán rk., Rácz József rk., 
Rozs Ferenc izr., Sándor Imre rk., Sándor Pál rk., Siklaki Imre rk., Steiner György izr., 
Szádeczky Attila ism. ref., Székely István izr., Szolár Sándor ev., Urhegyi Ferenc rk., 
Várkonyi József ev., Vincze Ferenc rk.

Magántanulók: Fried Móric izr., Friedmann József izr., Langer György izr., 
Lukácsa János rk., Meskó Mihály ev., Sárközy Mihály rk., Szrna János ev.

Kimaradt: Czavar Emil ev., Takács Pál rk.
Vizsgálation maradt: Bugajszki József rk., Kuti Albert rk., Prokopovitsch 

Gertrud rk. A tanulók számának végösszege: 71.

II. osztály.
Rendes tanulók: Barta Aladár rk., Brandtner Pál ev., Buchin'ger Jenő rk., 

Clementis Arzén rk., Czavar Gusztáv ism. ev., Czireiser György rk., Ekker Lajos ev., 
Farkas Tibor ref., Grün Pál izr., Györk Miklós izr., Heilig Gyula ev., Herskovics 
Ödön izr., Just Andor ref., Jermi Gyula ev., Kollár Ferenc rk., Konkoly László ref., 
Kovács Sámuel ev., Kukely Mihály ev., Lajos Barnabás ref., Megyeri László izr., 
Miklián Károly ev., Molitorisz László ev., Petrovicz József ev., Prodam Guido rk., 
Réső András ref., Simon József rk., Stekler Kálmán izr., Szlobodnyik Mihály ev., 
Tóth István rk., Varga Pál rk., Végh Gyula ref., Zatkalik Ervin ev., Zawrzel Tibor rk.

Magántanuló: Fülöp István rk.
Kimaradt: Mayer Zoltán ev. Összesen: 35.

III. osztály.
Rendes tanulók: Adorján Endre ref., Adorján Kálmán ref., Almássy László rk., 

Bauer István izr., Burró Imre ev., Gergely László rk., Gyurik János ev., Huszár 
Zoltán izr., Jaczó Zoltán rk., Juhász Ferenc rk., Kedvessy Gyula rk., Kékén András ev., 
Krausz György izr., Kuczora Imre rk., Megyeri József izr., Miksitz Károly rk., Molnár 
János rk., Novák Károly ev., Papp Zoltán ev., Rausz Miklós ev., Stuller Ferenc rk., 
Szecsey Bertalan rk., Szlanka Gyula rk., Szlobodnyik Lajos ev., Teszák János ev., 
Zámbó Gyula rk., Zorkóczy Gyula rk., Zsemberovszky János rk.

Magántanulók: Kovács Béla ev., Täuber Richárd r k leányok: Faska Margit rk., 
Gál Mária rk., Györy Erzsébet ev., Kovács Erzsébet rk., Lantos Piroska izr., Reiner 
Márta izr., Weiner Kató izr.

Vizsgálation maradtak: Jankó Ida és Tulny István magántanulók. Összesen: 39.

IV. osztály.
Rendes tanulók : Almási Géza rk., Bacsa József rk., Bene István rk., Breznay 

Tibor rk., Csákány József rk., Csernák Béla ref., Donko Pál rk., Drávái János rk., 
Főző János rk., Gergely Lajos rk., Gerhát Sándor ev., Gyárfás László izr., Hajdú 
László izr., Hamrák Zoltán ev., Haulits Ödön ev., Hlavács Sándor ev., Hutter Dezső rk., 
lvots Róbert ref., Jacó Sándor rk., Kaderják Gyula ev., Kamaker László rk., Király
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János rk., Kiéin Károly ev., Kralovánszky Kálmán ev., Kurz Géza ev., László József ev., 
Löwinger József izr., Medveczki Mihály e\#, Morhardt Gyula rk., Papp Zoltán rk., 
Peja Győző rk., Reiner Imre izr., Rezessy Zoltán ev., Szarka Lajos rk., Szádecky 
Tibor ref., Szlanka Jenő rk., Torda Lajos ev., Tóth Jenő rk. ism., Turcsányi László rk., 
Vas Pál rk., Végli Zoltán ref., Vincze Rudolf rk.

Magántanulók: Balázsi Klára rk., Biró Judith izr., Englender Olga izr., Fényes 
László ev., Haulits Irma ev., Király Anna rk., Markovits István rk., Márer István izr., 
Polgár Róza izr., Sándor Ilona rk.,

Kimaradt: Juhász Ibolya ev. Összesen : 53.

V. osztály.
Rendes tanulók: Boronkay Antal rk., Dobronyovszky Gyula ev., Farkas 

Imre rk., Fazekas Lajos izr., ism. Ferjancsik Gyula rk., Főző Károly rk., Grünwald 
Jenő izr., Gyulai Mihály gk., ism. Hajdú Imre izr., Hartyánszky Pál rk., Hoczmann 
Imre rk., Keményfi Béla rk., Kohl Róbert rk., Ludszky László rk., Mariska László 
izr., Matolcsy Kálmán ref., Négyessy Ferenc rk., Peierberger László rk., Platthy 
Lajos ev., Salgó István izr., Tóth József rk., Zsákai András rk.

Magántanulók: Braun Sándor izr., Dénes Magda izr., Győry Aranka ev., 
Künsztler Janka ev., Löwy Andor izr., Szever Jolán ev., Szolár Boriska Ilonka ev.

Összesen: 29.

VI. osztály.
Rendes tanulók: Balás Zoltán rk., Bereczky Nándor ref., Bleier Miklós izr., 

Bogya Géza ev., Bothár László ev., Brandstedter Lajos rk., Csorba György ref., 
Csővári Endre ev., Gáspár Alajos rk., Herczeg István rk., Juhász Zoltán rk., Kálmán 
Imre rk., Kómár Gyula rk., Kurcz Béla ev., Kurcz László ev., László Zoltán rk., 
Legányi Endre ev., Margócsy István ev., Mayer Béla ev., Molnár István rk., Némedy 
József ev., Sándor István rk., Stuller Gyula rk., Szántó Tibor izr., Széli Zoltán ref., 
Totth Kálmán ev., Turcsányi Zoltán rk., Uher Gusztáv rk., Újlaki Zoltán izr., Üsztöke 
András rk., Valent István ev., Vörös István ref., Wiener Lajos izr.

Magántanulók: Felber Lajos rk., Képes László rk., Mikó Ferenc rk., Ludszky 
Valéria rk., Reiner Olga izr., Suba Györgyi rk., Szever Róza ev., Szolár Erzsébet ev.

Vizsgálation maradt : Pulinger János rk., Schlesinger Sarolta izr. magántanulók.
Összesen: 43.

VII. osztály.
Rendes tanulók: Balás Béla rk., Bittó Endre rk., Fazekas István rk., Hanty 

Ferenc rk., Horváth Lajos ref., Jenes Elemér ev., Kovách Mária rk., Krenkó József ev., 
Kuti László rk., László Tihamér rk., Micsinay Péter ev., Miklian Géza ev., Paraszkay 
Ernő ev„ Pohánka Sándor ev., Rameshofer Béla rk., Salgó Sándor izr., Sax Aladár 
ref.;/Vadkerti Béla rk., Végh László ref., Zoltán Tibor izr. i

Magántanulók: Mess Mária rk., Reiner Irma izr., Sárközy Ferenc rk., Walenta 
Mária rk.

Vizsgálatlan maradt: Hollósi László rk.
/ ’ Összesen: 25.

VIII. osztály.
Rendes tanulók : Adámy József ev., Adorján Ferenc ev., Balázsy Zoltán rk., 

Becska Nándor rk., Bergmann József rk., Csákó Gyula ev., Czitó Győző ev., Gerő 
László ev., Hajdú Dezső ev., Konrád Ödön rk., László Béla rk., Löwy István izr., 
Lőwy .Pál izr., Margócsy József ev., Molnár Kálmán rk., Nőszkó István ev., Paksy 
Péter ev., Perényi Miklós ev., Radits József ref., Sándor László rk.. Sztankó Miklós ev., 
Tímár József rk., Tóth Sándor rk., Weiner Béla izr., Zalaváry Lajos rk.

Magántanulók: Angyal László rk., Bugyi Kálmán rk., Burró Béla ev., Masz- 
nyik Ernő ev., Proksza Gyula ev., Csőváry Kálmán ev., Hüttner Romuald rk., Kovács 
József rk.

Vizsgálatlan maradt : Búzás József rk., Chrenóczy Nagy Elemér rk., Kristek 
Béla rk., Lőwey Mihály rk., Szalay István rk.

Összesen i 38.



A tanulók statisztikája az 1921/22. évben.

II. III* IV. V. VI. VII. Vili. I—Vili.

A tanulók számának a lakulása az iskolai év fo lyam án:

Felvétetett összesen ... ... ... ... 71 35 39 53 29 43 25 38 333

„ nyilvános tanuló... 62 34 28 42 22 34 21 25 268

„ magántanuló fiú ... ... 8 1 3 3 2 3 1 13 34
„ leány ... 1 — 8 8 5 6 3 — 31

Ág. hitv. evangélikus ... ... ... ... 21 13 11 15 6 13 6 15 100

Református........................ 4 6 2 4 1 4 3 1 25

Római katholikus ... ... . ... 36 11 19 26 13 20 13 19 157

Görög 3 — — — 1 — — — 4

Izraelita... ... ... ... . ... 7 5 7 8 8 6 3 3 47

Osztályvizsgát tett nyilvános tan. 59 33 28 42 22 33 20 25 262

„ „ magántanuló 7 1 9 10 7 9 4 8 54

Összesen 66 34 37 52 29 41 24 33 316

Jeles osztályzatot kapott......... 4 1 7 5 3 5 1 3 29

Jó „ „ ' - f2 10 8 10 6 7 6 4 63

Elégséges „ „ ...... ........ 33 13 17 18 13 19 11 23 147

Egy tárgyból elégtelen .r. ........ 5 6 — 2 2 1 2 1 19

Két „ ,  ......... 3 4 4 11 4 7 4 1 38

Több „ „ ............... 9 — I 6 1 2 — 1 20

Magaviseletből jó ... ............ . ... 50 29 27 33 19 17 18 25 218

„ szabályszerű......... 9 4 1 8 8 16 — — 46

„ kev. szabályszerű — — — 1 — — 2 — *3



Tudnivalók az 1922/23. tanévre,

Vizsgálatok. A javítóvizsgálatokat aug. 29-én délelőtt, a magánvizsgálatok írásbeli 
részét, továbbá a különbözeti vizsgákat délután, a magánvizsgálat folytatólagos írás
beli és szóbeli részét 30-án és 31-én tartjuk. Ez időpontokon kívül jelentkezéseket 
el nem fogadunk. A javítóvizsgálatokért a nyilvános tanulók tárgyanként 20 K-t, 
a magántanulók 50 K-t fizetnek a tanári könyvtár céljaira. A javítóvizsga valamennyi 
tanuló részére engedélyeztetett.

A javító és pótló érettségi vizsgálatok a bányai ág. h. ev. egyházkerület 
főgimnáziumában végzett tanulók részére intézetünkben fognak megtartatni: az 
érettségi írásbeli vizsgálatok szept. 4., 5. és 6. napjain reggel 8 órai kezdettel, a 
szóbeli vizsgálatok szept. 8-án. A teljes érettségi vizsga díja nyilvános tanuló részére 
300 K és 20 K egyházkerületi járulék, magántanulók részére 600 K és 20 K egyház
kerületi járulék. Az érettségi javítóvizsga díja nyilvános tanuló részére 150 K, magán
tanuló részére 300 K ; a díjak az igazgatóság címére postán aug. 25-ig beküldendők.

Beírások. A helybeli tanulók beírását szept. 1-én, a vidékiekét szept. 2-án és 
4-én d. e. 8—12-ig, d. u. 3-tól 5 óráig tartjuk. A tanévet 5-én reggel 9 órakor isten- 
tisztelettel nyitjuk meg, a tanítást 6-án 8 órakor kezdjük. A beírásnál a születési, 
az előző évi iskolai bizonyítvány, az I. osztályba lépőnél az ujraoltási bizonyítvány 
is bemutatandó; a más intézetből jövő tanulók valamennyi előző iskolai ok
mányukat kötelesek felmutatni.

Díjak. Beírási díj címén minden tanuló 150 K-t fizet. (E díj részletezése a 
következő: országos tanári nyugdíjjárulék 12 K, bizonyítványdíj 10 K, ifjúsági 
könyvtárdíj 20 K, értesítődíj 10 K, orvosi díj 10 K, gimnáziumi alapra 18 K, beíratási 
díj 10 K, betegsegélyalapra 60 K.) A múlt tanévre megállapított tandíjösszeget a gimn. 
bizottság a fokozódó drágaságra való tekintettel 50°/o-kal emelte; eszerint az ev. és 
ref. tanulók évi tandíja 480 K, a r. kath. vallású tanulók évi tandíja 900 K, az izr. 
vallású tanulók évi tandíja 2400 K, mely összegeknek ‘/4 része a beírásnál befizetendő; 
a tandíjhátralék összege negyedévi részletekben is fizethető.

A magántanulók a beírás alkalmával a már jelzett beírási díjon, a tandíj 
l/4 részén kívül 500 K vizsgadíjrészletet is tartoznak lefizetni; a vizsgadij 500 K-ás 
második részlete febr. 1-én, a fenmaradó hátralék befizetése a tanévvégi vizsga előtt 
válik esedékessé. E díjakon kívül valamenyi tanuló fűtési díj címén 400 K-t köteles 
fizetni, első felét okt. 1-én, második felét febr. 2-án. Befizetett díjak vissza nem adatnak.

Az alumneumban a beíratások alkalmával kell jelentkezni az alumneum 
ephorusánál. Az ebéd és vacsora havi díja 800 K (csak ebédért 550 K ;) továbbá 
egész évre 5 kg zsír, 10 kg hüvelyes és 20 kg liszt. A természetben fizetendő 
járulékok két részletben (szept. és január) szolgáltandók be. Nem termelők részéről 
a  természetben fizetendő járulékok napi áron készpénzben is megválthatok.

A Gimnáziumi Bizottság fentartja magának a jogot, hogy a díjakat a mutat
kozó szükséghez mérten a tanév folyamán is megváltoztathassa.

Akik másnemű tanintézetből jelentkeznek felvételre, csak az esetben iratnak be, 
ha az előírt különbözeti vizsgát letették.

A tanulók elszállásolása csak az igazgatóság, illetőleg tanári kar hozzájárulá
sával történhetik. Ha a tanuló s a nevelésügy érdeke úgy kívánja, a tanuló az igazgató 
vagy a tanári kar felszólítására köteles lakást változtatni.

Az igazgató vagy helyettese csak a délelőtti hivatalos órában és csak a főgim
názium hivatalos helyiségében kereshető fel.

Az aszódi ág. h. ev. Petőfi-fögimnázium 
IGAZGATÓSÁGA.
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V. osztály.
Batizfalvy—Bereczky: Bibliai ismertetés, Kókai. — Négyesy: Retorika,

Franklin. — Pirchala: Latin nyelvtan, mint az I. oszt. — Cicero: Pro Archia poéta, 
magyarázta dr. Geréb József, Athenaeum. — Cicero: De imperio Gnaei Pompei, 
magyarázta Kont és Schmidt, Athenaeum. — Cserép : Szemelvény Ovidius műveiből, 
Lampel. — Köpesdy—Cserép: Stílusgyakorlatok Ciceróhoz és Ovidius Fastijához, 
Lampel. — Cserép: Római régiségek, Franklin. — Miklós—Kaiblinger: Német nyelv
könyv, 111. rész, Franklin..— Maywald : Görög nyelvtan. — Maywald : Görög olvasó
könyv, az V. oszt. számára, I. kötet. — Szterényi: Állattan. Lampel. — Szigethy: 
Egyetemes világtörténet, I. rési, Singer és Wolffoer. — Kogutowicz: Történelmi 
iskolai atlasz, mint a III. oszt. — König—Beke: Algebra, mint a IV. oszt. — Ábel— 
Lévay—Polikeit: Mértan, I. rész, Lampel. — Görögpótló irodalmi tankönyvek: Kempf: 
Homeros Odysseája, Lampel, — Kempf: Homeros Iliasa, Lampel. — G eréb: Herodo- 
tos történeti műveiből szemelvények, Franklin. — Badics: Magyar irodalmi olvasó
könyv, Athenaeum.

VI. osztály.
Bereczky: Az egyetemes keresztyén egyház története, Kókai. — Négyesy: 

Poétika, Lampel. — Pirchala: Latin nyelvtan, mint az I. oszt. — Kalmár Elek: 
Szemelvények Titus Livius római történetéből, Franklin. — Cserép: Szemelvények 
P. Vergilius M. Aeneiséből, Franklin. — Szabó—Kálmán—Wirth : Latin stílusgyakor
latok Liviushoz és Vergiliushoz, Franklin. — Cserép: Római régiségek, mint az V. 
oszt. — Maywald: Görög nyelvtan, mint az V. oszt. — Maywald: Görög olvasó
könyv. — Miklós—Kaiblinger : Német nyelvkönyv, III. rész, mint az V. o. — Szigethy: 
Egyetemes világtörténet, II. r., Singer és Wolffner. — Kogutowicz: Történelmi isko
lai atlasz, mint a III. oszt. — Szterényi: Ásványtan és Chemia, Lampel. — König— 
B eke: Algebra, mint a IV. oszt. — Ábel—Lévay—Polikeit: Mértan, mint az V. o. — 
Lutter: Szorszámi táblák, Franklin. — Görögpótló irodalmi tankönyvek: Aischylos: 
Agamemnon, ford. Csengery János, Athenaeum. — Euripides: Iphigenia Taurisban, 
ford. Kempf József, Franklin. — Badics: Magyar irod. olvasókönyv, II. kötet, 
Athenaeum.

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, Athenaeum. — Pintér: Irodalomtörténeti olvasókönyv, Lampel. .— Szinnyei: 
A magyar nyelv, Hornyánszky. — Pirchala: Latin nyelvtan, mint az I. oszt. — 
C serép: Szemelvények P. Vergilius M .. Aeneiséből, mint a VI. oszt. — Burián— 
Kara: Sallustius: De bello Jugurthino liber, Lampel. — Boros: M. Tullii Ciceronis 
in L. Sergium Catilinam orationes quattuor, Athenaeum. — Burián—Kara—Székely— 
Wirth: Latin stílusgyakorlatok Sallustiushoz, Ciceróhoz és Vergiliushoz, Franklin.— 
C serép: Római régiségek, mint az V. oszt. — Dóczy: Görpg nyelvtan. — Kempf: 
Szemelvények az Odyssei^ól.—-Tiliscljer— Fröhlich : Szótár H»méroshoz, Athenaeum.— 
Vietorisz : Szemelvények ^ e f f ia o t^ ^ o r té n ^ ^ l lnúj|kájából> l^'anklin. — Szemák : 
Német olvasókönyv, IV. r o. k., Athffli1reum.'^CT)^épi*sko]áR VII? és Vili. o. sz. — 
Goethe: Hermann und Dorothea. Magyarázta VebeV R., Franklin. — Szigethy: 
Egyetemes történet, III. rész, Singer és Wolfner. — Kogutowicz: Történelmi iskolai 
atlasz, mint a III. oszt. — Dr. Kovács Zoltán: Fizika, Athenaeum. — König—ß ek e : 
Algebra, mint a IV. oszt. — Lutter: Szorszámi táblák, mint a VI. oszt. — Ábel— 
Lévay—Polikeit: Mértan, II. rész, Lampel. — Görögpótló irodalmi tankönyvek: 
Szilasi: Szemelvények Thukydidesből, Lampel. — Földi J . : Demosthenes válogatott 
beszédei, 2. kiad., Lampel. — Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv, HL, Athenaeum.

VIII. osztály.
Zsilinszky: Hit- forerkftlcstan'..—Beöthy: A magyar nemzeti irodalom törté

neti ismertetése, I., és iff kötet,' Athqiaeum. — Szinnyei: A magyar nyelv, mint a 
VII. oszt. — Cicero bölcseleti müveiből szemelvények, kiadta Dr. Boros Gábor,



16

Franklin. — Szemelvények O. Horátius Flaccus műveiből, kiadta Wirth Gyula, 
Franklin. — Pirchala: Latin nyelvtan, mint az i. oszt. — Cserép : Római régiségek, 
mint az V. oszt. — Homeros: Szemelvények az Iliasból. Kiadta Kempf József, 
Franklin. — Szemelvények Platonból, Dr. Simon Józseftől, Franklin. — Elischer— 
Fröhlich : Szótár Homeros két eposzáHoz, mint a VII. oszt. — Szemák : Német olvasó
könyv, IV. rész, mint a VII. oszt. — Schiller: Wilhelm Teli, kiadta Heinrich G., Franklin.— 
Szitnyai: Lélektan és logika, Franklin. — Szigethy: A magyar nemzet története. — 
Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz, mint a III. oszt. — Dr. Kovács Zoltán: Fizika, 
II. kötet, Athenaeum. — König—Beke: Algebra, mint a IV. oszt. — Lutter: Szor- 
számi táblák, mint a VI. oszt. — Ábel—Lévay—P o lcé it: Mértan, mint a VII. o.

Segédkönyvek és szótárak a III—VIII. osztály számára.
Schmidt: Latin-magyar és magyar-latin szótár. Két rész, Athenaeum. — Kele

men : Német-magyar és magyar-német zsebszótár. Két rész, Athenaeum. — 
Albrecht János: Kis német nyelvtan, Stampfel. — Hittrich : Görög régiségek, Kókai. — 
Lévay—Vida: Görög-magyar és magyar-görög szótár. Két rész, Franklin.

Az aszódi ág. hitv. evang. Petőfi-főgimnázium igazgatóságától.

.../1922. i

Méltóságos
Nagyságos
Tekintetes

I. 1. sz.


