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Ä P ető fi-k u ltu sz  em lékei.

Az a terv, hogy a centenárium alkalmából felkutassuk s össze
hordjuk mindazon emlékeket, melyek Petőfi aszódi életének útját jelzik, 
vagy amelyek, ha távolabbról is, de a nagy költő életét megvilágítják, 
éveken át nehezen bár, de sikerült.

Lelkes diákjaink a Petőfi-ereklyegyüjtemény számára a Nemzeti 
Muzeum könyvtárából lemásolták mindazon hírlapi cikkeket, melyek a 
költő aszódi diáksága szempontjából jelentőséggel bírnak. Külön meg
említjük itt Sziaboczky Emil volt Vili. o. tanuló és Baltigh László 
VII. o. tanuló nevét, akik Petőfinek a Magyar Nemzeti Múzeumban 
őrzött diákköri rajzairól, nevezetesen a magyar huszárról, a süket-néma 
ábécé ujjmozdulatairól és aszódi szépírási füzetének címlaprajzáról 
készítettek másolatot.

Ma már ereklyegyüjteményünkben foglalnak helyet Petőfi egykori 
nevezetes iskolatársainak fényképei is, melyeket hozzátartozóik oly 
előzékeny készséggel bocsátottak rendelkezésünkre. így Sárkány Ernő 
aszódi főszolgabíró úr: Sárkány Sámuel ev. püspök fényképét, Mihalovits 
Sámuel béri lelkész úr: Sárkány János szarvasi lelkész fényképét, 
Dr Neumann Jenő szarvasi girnn. tanár úr: Neumann Károly ujvarsándi 
lelkész arcképfestményének fényképmásolatát, özv. Valentinyi Jenöné 
úrnő Szarvasról: Dlhányi Zsigmond szarvasi tanár fényképét, Kemény 
Jolán úrnő Kispestről: Kemény János kiskőrösi lelkész és Kemény 
Mihály tanfelügyelő, esperességi felügyelő fényképét, Esztergály Dezső 
ny. máv. főfelügyelő úr Gödöllőről: Esztergály Mihály mérnök eredeti 
arcképét adományozta gimnáziumunk részére. Mind olyan iskolatársak 
voltak ők, akik az aszódi iskolai élet keretében a halhatatlan diákkal 
közelebbi viszonyba kerültek.

A centenárium alkalmából összehozott 131 műből, 142 kötetből 
álló Petőfi-könyvtár a magyar könyvkiadók áldozatkészségét dicséri, 
akik az első kérő szóra készségesen küldték meg ajándékul Petőfi- 
kiadványaikat.

A Petőfi-kultusz érdekében azzal a kérelemmel fordultunk a 
Magyar Tudományos Akadémia, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság el
nöksége utján e tudományos és szépirodalmi intézetek tagjaihoz, hogy 
Petőfiről szóló műveik és költeményeik kéziratát intézetünk Petőfi- 
ereklyegyüjtemény e számára ajándékozni szíveskedjenek. Egyes kiváló 
íróink, költőink megértése s Balogh Jenő, Szász Károly és Szávay Gyula 
főtitkár urak fáradozása folytán ma már igen becses Petőfire vonatkozó 
kéziratgyüjteményt mondhat magáénak a nagy költő régi iskolája.

Gimnáziumunk rajzterme a Petőfi-freskókkal s növendékeink 
sajátkezű ornamentális falfestményeivel, Velten Armand festőművész 
buzgólkodása nyomán vált a Petőfi-emlékek meleg otthonává s lett 
belőle — Micsinay Ernő gimn. felügyelő úr s a fenntartó testület meg
értő jóakarata folytán az anyagi lehetőségek megadásával — a gimná
ziumnak igazi Petőfi-szó bája, melynek falán ott függ az Országos Képző- 
művészeti Főiskola művésznövendékeineK a centenárium alkalmából Petőfi 
költészetét illusztráló 11 pályanyertes műve; az ereklyegyüjteményben 
itt foglalnak helyet a Mit jelent számomra Petőfi-emléke ? címen irt 
dolgozatok: Csonka-Magyarország tanulóinak vallomásai Petőfiről.
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Már ismert s újonnan felkutatott adatok alapján igyekeztünk 
megállapítani a költő lelki fejlődésének mindama jelenségeit, melyek e 
rendkívüli erkölcsi jellem kialakulását aszódi életéből kifolyólag irányí
tották s meghatározták.

E kutatás tette láthatóvá a költő első szerelmének, a barnafürtű, 
sötétkékszemű, mosolygó arcú Cancriny Emíliának érdekes alakját — 
születési bizonyítványától kezdve, a sírját ábrázoló fényképig.

Köszönettel tartozom itt a Petőfi-irodalofn tudós búvárának: 
Ferenczi Zoltán tudományos akadémiai főkönyvtárnok úrnak, hogy az 
erre vonatkonó tanulmányt méltányolva, a Petőfi-Társaságban bemutatta.

De hálával kell megemlékeznem Keviczky László, Bódy Pál, Gallé 
István lelkész urak, a Mocskonyi és Udvardi-Kossuth családok, vala
mint Dr Baróti Lajos történetíró úr szívességéről is, akik a kívánt ada
tokat készségesen rendelkezésemre bocsátották.

Mindé kutatás eredménye napvilágot látott a centenárium emlékére 
s a Petőfi-gimnázium újjáépítése javára kinyomatott Petőfi aszódi ifjúsága 
című tanulmányban, melyet az Országos Ev. Tanáregyesület kiadói 
nevével tisztelt meg, Dr Raffay Sándor püspök úr, a Petőfi-Társaság 
tiszteletbeli tagja, igen becses Előszavával tüntetett ki.

Hála illeti e helyről Dr Pintér Jenő, Gaal Mózes, Dr Lippay 
György, Ady Lajos kir. főigazgató urakat, akik e tanulmányt értékes 
ajánlásukkal tankerületük középiskolái figyelmébe ajánlották; valamint 
azokat a lelkes igazgató- és tanárkartársakat is, akik a mű terjesztését 
a tanuló ifjúság körében vezették vagy irányították.

A Petőfi-gimnázium biztos jövője s újjáépítése érdekében szán
dékunk az volt a Petőfi-kultusz e szolgálatával, hogy mintegy erő
sítsük intézetünk erkölcsi örök jogát az állam, a társadalom legmesszebb
menő támogatása megnyeréséhez; másrészt pedig az, hogy néhány 
kővel hozzájáruljunk annak a palotának fölépítéséhez, melyet ma csak 
képzeletben láthatnak meg lelki szemeink. Csekélységnek látszik 
mindez a centenárium alkalmával remélt valóságos uj gimnáziumi épü
lethez képest, de mégsem mondható épen semmiségnek; mert a parányi 
dolgoknak is megvan a maguk életük és jelentőségük, különösen ha 
az egész földkerekségen mésszevilágító fenséges szellem meghitt em
lékét őrzik belsejükben.

Talán egy indulataiban nyugodtabb s az eszmények szeretetétől 
áthatottabb békés korban szerencsésebb utódainknak sikerülni fog az 
annyira áhított óhaj megvalósulása: a Petőfi nevéhez méltó új gimná
zium fölépítése. Adja a Mindenható, hogy úgy legyen!

* . **
Intézetünk Petófi-kultuszának olvasása a távolban egy régi tanít

vány szívét dobbantotta hálára az iskola iránt, melynek 40 évvel ez
előtt tanítványa lett.

Stoll Ernő, jelenleg nyíregyházai tanító, ez a tiszteletreméltó férfiú, 
aki a Petőfi-kultusz céljaira egy millió koronát küldött a tanév elején 
hozzánk azzal a meghagyással, hogy az névtelenül, mint a „nemzet 
napszámosa“ adománya kezeltessék.

„Részemről időszerű, — írja, — hogy Petőfi égbeszökkenő nagy
sága előtt leborulva, kultuszának áldozzak és áldozatra buzdítsak. —
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E puszta kötelességteljesítésemnek ténykedésében méltóztassék nevemet 
elhallgatni, mert nem az a fő, hogy ki, hanem hogy mit, milyen emel
kedett szívvel tesz.“

Ámde még sem tehetünk eleget a megindító szerénység e kívá
nalmának, mert a tanítványi hálának e szép megnyilatkozása az iskola 
40 év előtti tanárainak szól, akik a tanulást kezdő gyermek leikébe 
mélyen plántálták be a szeretetet, mely ime, most munkálkodik: meg
becsüli a múltat s ezzel építi a jövőt.

Az így létesített Petőfikultusz-alap évi kamatát s a tanév végén 
újólag küldött 200.000 korona adományt méltó rendeltetésül: az említett 
Petőfí-dolgozatok díszművü bekötésére fordítottuk.

Minden iskola büszke hűséges tanítványaira. Indokolt tehát ré
szünkről is, ha homályban nem akarjuk hagyni az iskola iránti hűség
nek e bizonyságjelét: tündöklő példájával hadd világítson és serkentsen 
a többi tanítványok előtt is követésre!

Dr Osváth Gedeon

Dr M oravcsik  E. Em il em lék eze te .

Az aszódi gimnázium egykori növendéke, a budapesti egyetem 
orvosi karának büszkesége, az ideg- és elmekórtani klinika nagyhírű 
igazgatója: Dr Moravcsik E. Emil 1924. október 9-én váratlanul elhunyt.

Akik vonzó egyéniségét közelebbről ismerték, tudták róla, hogy 
élete a mélységes tudásnak és magas erkölcsnek, az emberszeretetnek 
nemes foglalata volt: embertársai lelki-testi egészségének harmóniáját 
a Krisztusi jóság odaadásával igyekezett biztosítani.

Mindazon aszódi lakosok, akik ennek az életnek nagyrabecsülői 
voltak, elhunyta alkalmából — hervadó virág helyett — egy az ő nevét 
őrző alapítvány létesítésére pénzadománnyal hoztak áldozatot.

Indokolt is volt intézetünknél az aszódi tisztelők részéről ez ala
pítvány tétele, mert bár a Dr Moravcsik E. Emil elméjének fénye, 
nevének hire nem állott meg országunk határainál, ismertté lett az a 
művelt világ valamennyi nemzete előtt, ő mégis, mint Moravcsik Mihály 
aszódi ev. lelkész fia, aki az aszódi gimnáziumban kezdte tanulmá
nyait, Aszódot ismerte szűkebb hazájának s az aszódi gimnáziumhoz 
érezte magát legközelebb, valahányszor megfordult körünkben, minden
kor melegen érdeklődött egykori iskolája fejlődése iránt. A míg szóban 
és írásban igyekezett édes atyjának a gimnázium fenntartása körül 
végzett több évtizedes erőfeszitését hűséges gyermeki ragaszkodással 
élő tanúként igazolni, a maga részéről sem mulasztotta el a lehető 
alkalmat, hogy lelkes áldozatkészséggel tőle telhetőleg hozzájáruljon a 
Petőfi-gimnázium újjáépítési céljához; sőt e tekintetben határozott 
készségét fejezte ki a jövőt illetőleg is.

Az 1924. október havában kelt alapító levél intézkedik, hogy 
ez az alapítvány a „Dr Moravcsik E. Emil alapítvány“ nevet viselje s 
a 2,539.500 kor., azaz kettőmillióötszázharminckilencezerötszáz koronát 
tevő alapítványösszeg évi kamata az aszódi ev. Petőfi-reálgimnázíum 
cserkészintézménye javára, annak felszerelésére, vagy egyes, a cserkész
erényt leginkább megvalósító cserkészek kitüntetésére fordíttassék.
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Ez a közbecsűlésnek örvendő férfiú, aki buzgó evangéliumi hittől 
vezetett életét a magyar hazának s az egész emberiségnek szentelte 
s aki intézetünk iránt élő ragaszkodásának annyi tanujelét adta, minden 
tekintetben méltó arra, hogy intézetünk őt mindenkor magáénak tekintse, 
méltó arra, hogy gimnáziumunk tanulóifjúsága előtt mindenkor világító 
fáklya s követendő példa legyen.

I.
Äz aszódi ág. hitv. evang. Petőfi-reálgim názium fenntartója: 

az aszódi ág. hitv. ev. egyház.
Elöljárósága:

a Gimnáziumi B izottság.
A Gimn. B izottság e ln ök e:

Micsinay Ernő reálgimnáziumi felüggelő.
A Gimn. B izottság tagjai:

H iv ata lb ó l: Bentsok János egyházi másodfelügyelő, Chugyik Pál lelkész- 
esperes, Dr Osváth Gedeon reálgimnáziumi igazgató, Karádi János eforus, jegyző.

V álasztás ú tján : Benkó Mátyás, Boldis István, Bolla Lajos, Haitsch Samu, 
Dr Haitsch Géza, Hamrák Béla, Krenkó István, Légrády György, Perényi Rezső, 
Gróf Ráday Gedeon, Sárkány Ernő, Sárkány László.

A ta n á r i k ar k ép v ise le téb en : Künsztler János, Nagy Imre.

II.
Äz 1924—25. tan év története.

Intézetünk az 1924—25. tanévtől kezdve a tanári kar és a fenntartó tes
tület óhaja szerint — a nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium döntése 
alapján — fokozatosan reálgimnáziummá alakul át. Äz 1 osztályban már a 
reálgimnázium tantervét követtük, az előirt modern nyelvek közül az V. osztályba 
a f ra n c ia  nyelvet vezettük be.

A tanévet szeptember 5-én templomi istentisztelet keretében tartott ünne
péllyel nyitottuk meg s junius 20-án fejeztük be, mely alkalommal az intézet 
igazgatója — Hamrák Béla vallástanár imája után — az intézet egykori jóltevőiről 
emlékezett meg ; kegyeletesen adózott a gimnázium alapítása és fenntartása körül 
szerzett érdemeiknek s búzditotta a tanulókat az alantas önzésen túlemelkedő, a 
köz javát szolgáló emberi jócselekedetre, hoqu majdan ók is hálára lehessenek 
érdemesek.

A tanári karban változás nem történt. A gimnázium fenntartó testületé 
átmenetileg a 15. tanári tanszéket megszüntette, melyhez a nm. m. kir. kultusz
minisztérium hozzájárult. A tanári kar a gimnázium mai kedvezőtlen elhelyezési 
viszonyaihoz mérten, melyek a legedzettebb egészséget is erős próbára teszik, 
zavartalan odaadással élhetett tanító és nevelő munkásságának, de a szükséghez 
képest, az iskolán kívül is híven munkálkodott a magyar kultúra terjesztése érde
kében. A tanári kar egyes tagjai a hitélet gondozása, a tudományos irodalom 
művelése, szakelőadások tartása terén teljesítettek hivatást; az Aszódi Polgári 
Körben kulturestélyeket rendeztek s azok keretében a tudományt népszerűsítő 
előadásokat tartottak; ' majd az ifjúsági testnevelés fölkarolásával és énekkar 
vezetésével tettek a társádalomnak értékes szolgálatot.

A tanítást egész éven át zavartalanul végeztük; csupán négy napig kellett 
azt hatósági intézkedés folytán az Aszódon föllépett náthaláz miatt a március 
25-től március 28-ig eső időben szüneteltetnünk.
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Ä tanulók létszáma R tanév folyamán 377 tanulót vettünk föl, a nyilvá
nos tanulók száma 45 tanulóval emelkedett, a magántanulóké 22-vel apadt, az 
általános létszám 23 tanulóval gyarapodott.

Äz I. osztályba jelentkező tanulók magas számára való tekintettel az I. osz
tályt párhuzamosítanunk kellett, mely alkalommal a nm. m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium a fenntartó-testületnek áldozatkészségéért, a tanári tes
tületnek pedig a 28 tanítási óra elvállalásáért köszönetét és elismerését fejezte ki.

Ä valláserkölcsi nevelés célját — úgy a tanórák körében, mint azon 
kivül — ez évben is gondosan igyekezett megvalósítani tanári karunk. Az őszi és 
tavaszi időszakban a templomi istentiszteleteket, a téli időszakban a gimnázium 
egyik termében tartott ifjúsági istentiszteleteket látogatták tanulóink.

Róm. kath. tanulóink Tóth Imre hitoktató lelkész úr, izr. tanulóink Steiner 
Jakab izr. lelkész úr irányítása szerint tettek eleget vallásuk szabta kötelességeiknek.

flz Ur szent asztalához október 31-én és május 17-én járultak ev. és ref. 
tanulóink.

A valláserkölcsi nevelés célját szolgálták a megtartott ünnepélyek is. Ä 
Hamrák Béla vallástanár vezetése alatt működő ifjúsági belmissziói egyesület a 
reformáció emlékére október 31-én a következő műsorral rendezett ünnepélyt:
1. Ének: Erős vár a mi Istenünk. 2. Erős vár a mi Istenünk (Vojtkó Pál), szav : 
Miklian Károly V. o. t. 3. Beszéd: Zászkalicjky Pál VIII. o. t. 4 Nehéz időkben 
(Csengey Gusztáv) szav.: Rezessy Zoltán VII. o. t. 5. A reformáció a magyar 
nemzeti ügy szolgálatában (felolvasás): Platthy Lajos Vili. o. t. 6. Ének: Mindaz, 
ki reményét . . .

Intézetünk a salgótarjáni Luther-Szövetség meghívására Salgótarjánban az 
acélgyár dísztermében 1924. december 6-án vallásos estélyt, december 7-én az ev. 
templomban adventi estélyt tartott a következő műsorral: a) a vallásos estély 
szereplői: 1. Papp-Váryné—Szabados: „Hiszekegy“ Játssza az acélgyári zenekar 
Ursutz S. karnagy vezetésével. 2. Győri V.: „Dicsőség a magasság Istenének", 
szavalja Zászkaliczky Pál Vili. o. t. 3. Beethoven: „Isten dicsősége“, Bolla Lajos 
tanár vezetésével énekli a gimn. énekkara. 4. „A mi utunk a Krisztushoz,“ felol
vasás, tartja Dr Osváth Gedeon, a gimn. igazgatója. 5. Volckmar: „Praeludium G-dur 
Op. 320.“, harmóniumon játssza Haberehrn Gusztáv a gimn. tanára. 6. Szabolcska 
verseket szaval Rezessy Zoltán VII. o. t. 7. Bach—Air. Mayerbeer: „Erős vár a 
mi Istenünk", hegedűn játssza Telmányi J. I. o. t., zongorán kiséri Hamrák Z. VII. 
o. t. 8. Kapi Gy.: „Tehozzád, óh Uram“, előadja a gimn. énekkara. 9. „Himnusz“, 
előadja az acélgyári zenekar, b) az adventi estély szereplői: 1. Papp-Váryné—
Szabados: „Hiszekegy“, énekli a gimn. énekkara. 2. Pálmai Károly: „A wartburgi 
tintafolt“, szavalja Miklian Károly V. o. t. 3. „A vallásos nevelés hatása az erköl- 
csiségre és jellemképzésre“, felolvasás, tartja Szabó Lajos tanár. 4. Volckmar: 
„Praeludium C-dur Op. 82.“, orgonán játssza Haberehrn Gusztáv a gimn. tanára. 
5. Reviczky Gy.: „Pán halála“, szavalja Rezessy Z. VII. o. t. 6. „Szózat“, előadja 
az énekkar. December 7-én, vasárnap d. e. 10 órakor Hamrák Béla vallástanár 
tartotta az ünnepi istentiszteletet. E vallásos ünnepély gimnáziumunk újjáépítési 
céljára 4,694,200 koronát eredményezett. A rendezés elsősorban Szelényi János 
salgótarjáni ev. lelkész és Telmányi István egyházfelügyelő érdeme, azért úgy 
nekik, mint a salgótarjáni Luther-Szövetségnek e helyről is hálával mondunk 
köszönetét.

A Protestáns Irodalmi Társaság Aszódon tartott estélyén gimnáziumunk 
tanulói énekkel és zeneszámmal vettek részt.

Tanulóink hazafias érzése nyilatkozott meg a Petőfi-önképzőkörnek a 
nemzeti fájdalom és öröm emlékére rendezett ünnepélyein. Az október 6-án tartott 
ünnepély műsora: 1. Himnusz. 2. Illyés Bálint: „Szállj el lelkem“ c. költeményét 
szavalja Piffkó András VII. o. t. 3. Az aradi vértanuk emléke. Ünnepi beszéd, el
mondja Matolcsy Kálmán ifj. elnök. 4. Palágyi Lajos: „Az aradi vértanuk“ c. köl
teményét szavalja Rezessy Zoltán VII. o. t. 5. A világháború hősi halottairól 
beszédet mond Platthy Lajos főjegyző. 6. Magyar halottak. Irta Radványi Kálmán, 
szavalja Négyessy Ferenc titkár. 7. Szózat.

Itt említjük meg az 1925. február 18-án Jókai Mór születése századik év
fordulóján tartott ünnepélyt, melyen Nagy Imre tanártársunk Jókai korát, pályáját 
és jelentőségét méltató igen értékes felolvasással áldozott a nagy író és költő 
halhatatlan emlékének. Ez ünnepély műsora: 1. Hiszekegy. Énekli a reálgimn.
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énekkara. 2. Prológus. Irta Havas István, elmondja Mátyási) Sándor VII. o. t.
3. Emlékezés Jókairól. Irta és felolvassa Nagy Imre reálgimn tanár. 4. Szerdahelyi 
József: „A csikóstanyán“, hegedűn előadja Hamrák Béla IV. o. t., zongorán kiséri 
Hamrák Zoltán VII. o. t. 5. Jókai: „Utcaszögleten ül a csonka hős“ c. költeményét 
szavalja Négyesy Ferenc VIII. o. t. 6. Jókai: „nullancs urfi“ c. humoreszkjét elő
adja Boronkáy Antal VIII. o. t. 7. Régi magyar nótákat játszik hegedűn Telmányi 
József I. o. t., zongorán kiséri Hoczmann Imre VIII. o. t. 8. Mondj mesét, Jókai! 
Irta ifj. Wlassics Gyula, szavalja Rezesy Zoltán VII. o. t. 9. Szózat. Énekli a reál
gimn. énekkara.

A március 15-én rendezett ünnepély a következő műsorral ment végbe: 1. 
Hiszekegy, énekli a reálgimn. énekkara. 2. Petőfi Nemzeti dalát szavalja Piffkó 
András VII. o. t. 3. Előre! Irta Tóth Kálmán, szavalja Boronkáy Antal VIII. o. t.
4. Ünnepi beszédet mond Mato'csy Kálmán Vili. o. t. 5. Sajó Sándor: Bosszú, 
szavalja Zészkaliczky Pál VIII. o. t. 6. Erkel: Hunyadi-induló, előadja az ifjúsági 
zenekar. 7. Mi nem feledhetünk! Irta Szathmáry István, elmondja Négyesy Ferenc 
VIII. o. t. 8. Sajó Sándor: Hit, elmondja Rezessy Zoltán VII. o. t. 9. Szózat, énekli 
a reálgimn. énekkara.

Az Aszód község által rendezett márciusi ünnepségen gimnáziumunk Piffkó 
András VII. o. t. szavalatával vett részt.

A tanulmányi eredmény és fegyelmi állapot ez évben is megnyugtató 
haladást tüntet föl. Súlyosabb erkölcsi vétség nem fordult elő.

Tanulóink egészség i állapota kedvező volt. Egyik I. o. tanulónk: Trupp 
Gyula hosszú szenvedés után tüdőbaj következtében hunyt el. Temetésén osztály
társai zöld gályát és virágot helyeztek koporsójára, Szabó Lajos osztályfőnök 
kartársunk az intézet részvétét tolmácsolta a bánatbamerült szülék előtt, kikre e 
helyről is a Mindenható vigasztaló kegyelmét kívánjuk.

Iskolalátogatások. Báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelő úr Dr Mágocsy-Dietz Sándor egyetemes tanügyi bizottsági elnök úrral 
együtt 1924. október 4-én látogatta meg intézetünket, mely alkalommal az egye
temes felügyelő úr Öméltósága a tanári kar tanító és nevelő munkája láttán leg
messzebbmenő elismerésének adott kifejezést. A gimnázium igazgatója e kitüntető 
nyilatkozatért a tanári kar örömét és köszönetét tolmácsolva, szóban és írásban 
részletesen föltárta gimnáziumunk szükségleteit, melyek kedvező megvalósítása a 
nélkülözhetetlen építkezés ügyének kedvező fordulatot adhat. Reméljük, hogy az 
egyetemes felügyelő úr és Dr Raffay Sándor püspök úr bölcs tettereje végül is 
megszerzi intézetünknek a Petőfi nevéhez méltó új épületet.

Gaal Mózes budapestvidéki tankerületi főigazgató úr 1925. április 27—29 
napjain végezte hivatalos látogatását intézetünknél. Az ez alkalommal kifejezett 
értékes elismerését s tanácsait e helyen is hálásan köszönjük.

A VIII. o. ev. és ref. tanulók vallásvizsgáján Chugyik Pál esperes úr jelent 
meg intézetünkben, mely alkalommal a hit és haza iránti hűségre búzdította a 
gimnáziumtól megváló tanulóinkat.

Cserkészet. Gimnáziumunk cserkészetügye az elmúlt tanévben igen lénye
ges lendületet vett. Ezt az intézményt Karádi János és Künsztler János tanár
társaink buzgalma két szép avató ünnepélyhez juttatta. Mindkét alkalommal 
Micsinay Ernő gimn. felügyelő úr tartotta az ünnepi beszédet, melyben ennek a 
nagy hivatásu mozgalomnak egész múltját és várható jövőjét rendkívül hatásos 
erővel szólaltatta meg.

Nagy öröm érte intézetünket a junius 13-án tartott zászlóavató ünnepély 
alkalmából azzal a ténnyel, hogy Micsinay Ernőné gimn. felügyelőné úrnő a 
zászlóanyai tisztet elvállalni s betölteni kegyes volt. Szíves jóságárt s a cserkészet 
érdekében hozott áldozatáért a legbensőbb hála érzetével mondunk köszönetét.

De köszönet illeti azt a nyolc urilányt is, névszerint: Burró Erzsébet, 
Burró Irma, Haulits Ibi, Haulits Irén, Künsztler Ilonka, Matolcsy Margit, Suba 
Györgyi és Szever Rózsi kisasszonyokat, akik Velten Armand rajztanár-festőművész 
terve szerint a zászló hímzését s elkészítését lelkes örömmel végezték.

Ugyancsak köszönetét kell mondanunk a Magyar Cserkészszövetség kép
viseletében megjelent Faragó Ede országos főtitkár úrnak, továbbá a X. pestvidéki 
cserkészkerület elnökéne: Árky Zoltán ny. őrnagy úrnak, valamint a hatvani
Turul-cserkészcsapat parancsnokának, Dóró Gábor tanár úrnak is az intézetünk 
érdekében végzett szolgálatukért.
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Cserkészcsapatunkat a Magyar Cserkészszövetség 1924. október 15-én igazolta; 
ezen igazolás alapján vettük iöl a 296. sz. Petőfi-cserkészcsapat nevet. Évi munkája 
kettős irányú volt: egyrészt a november 22-én felavatott 22 cserkész továbbképzése, 
másrészt a tanév elején felvett 25 cserkész előkészítése a fogadalomtételre. Csapa
tunk szívesen kapcsolódott be Aszód közönségének minden társadalmi és hazafias 
mozgalmába. Részt vett a Kormányzó Úr Ő Főméltósága névünnepén rendezett 
ünnepélyen, március 15-én Aszód község elöljáróságának megbízásából a Petőfi- 
emléktáblán elhelyezte a közönség koszorúját, október 6-án emlékünnepélyt tartott 
Hévizgyörkön a hősi halottak szobránál. Február 10-én vetített képeket mutatott be 
az első segélynyújtásról. Báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő úr hivatalos 
iskolalátogatása alkalmával megtekintette cserkészeink tűzoltófecskendö-szerelési 
gyakorlatát s a látottak felett megelégedését fejezte ki.

Pünkösdkor részt vettünk Kisbagon az Ichtys csapatok 2 napos táborozásá
ban. Ez alkalommal a döntő bíróság csapatunkat szolgálataiért nyilvános dicséretben 
részesítette. Igen tanulságos volt szeptember 30-án a csővári (Pest vm.) romhoz tett 
utunk, ahol Glávits István intéző úr vendégszeretetét élveztük. Idei két heti táboro
zásunk (julius 20—augusztus 3.) Legénden (Nógrád vm.) lesz, Reviczky József föld- 
birtokos úr Öméltósága birtokán.

Köszönettel nyugtázzuk a kővetkező adományokat: a november 22-iki első 
cserkészavató ünnepélyünk bevétele 4,ooo.ooo korona, mely összegben bennfoglal- 
tatik Czitó Győző koronauradalmi főigazgató úr l,ooo.ooo koronás adománya, 
Aszód község, Aszódi Kereskedelmi Bank 5oo—5oo ooo korona, Aszódi Hangya 
Szövetkezet 25o ooo korona, Dr Raffay Sándor püspök úr, Micsinay Ernő reálgimn. 
felügyelő úr, Kolofont Erzsébet úrhölgy, a leánynevelő-intézet igazgatója, Búzás 
József ny. családfő úr 2oo—2oo.ooo korona, Légrády György műszaki főtanácsos úr, 
Toperczer Róbert postamester úr, Dr Osváth Gedeon reálgimn. igazgató úr loo— 
loo.ooo korona, Balás Vilmos állomásfőnök úr, Glávits István intéző úr 5o—5o.ooo 
korona. Természetbeni adományok: Balás Vilmos főnök úr 1 hordágy és kötszer, 
Kőhalmy Elek gyógyszerész úr kötszer, Kochlács Lajos úr 2 ásó, Hangya Szövet
kezet 1 üst.

Külön is köszönetét kell mondanunk Bolla Lajos, Hamrák Béla, Tóth Imre 
és Dr Varga Ferenc tanár uraknak, akik ünnepélyeink megszervezésében és közre
működésükkel a parancsnokságot munkájukban támogatni szívesek voltak.

Főbb beszerzéseink: 2 sátor, 1 kürt 4,73o.ooo korona értékben. Létszám: 46 
cserkész (6 Örs, 2 raj). Parancsnok: Künsztler János, vezető: Karádi János.

Tanulmányi kirándulások. Az V. és VI. osztály tanulóit Dr Varga Ferenc 
és Dr Oravecz Ödön osztályfőnök urak 1924. december havában a hatvani cukor
gyár, gőzmalom és villanytelep megtekintésére vitték el, hogy tanulóink ismeretei
ket a gyakorlati szemlélet útján is gyarapítsák. — Nagy Imre és Künsztler János 
tanár urak vezetése alatt a Vili. osztály tanulói 1925. március hó folyamán 
Budapesten, a Nemzeti Színházban Madách drámai költeményének, az Ember 
tragédiájának előadását nézték végig, hogy a halhatatlan költeményből szellemi 
gyönyört és erkölcsi tanulságot merítsenek.

Államsegély. Ä nm. m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 91,5 0— 
1924. számú rendeletével intézetünk részére évi 79,900 papirkorona államsegélyt 
állapított meg. Rendkívüli államsegély, Báró Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő úr személyes adományával kiegészítve, Dr Raffay Sándor püspök úr és 
Dr Zsigmondy Jenő egyházkerületi felügyelő úr intézkedése szerint, az iskolai 
szertárak és könyvtárak céljaira: 1,500 aranykorona. Aszód község évi segélye: 
200 aranykorona. — A Petőfi-reálgimnázium újjáépítése javára az Aszódi Takarék- 
pénztár adománya: 1,000,000, az Aszódi Hitelbank adománya: 200,000 papirkorona.

Jótékonyság. Skrabán Ferenc aszódi máv. vendéglős úr gimnáziumunk 
két tanulójának 1925. január 13-tól kezdve ingyenes ebédkosztot, özv. Egri Jánosné 
úrhölgy pedig egyik tanulónknak egy éven át ingyenes szállást adott. Az Aszódi 
Kereskedelmi Bank és Takarékpénztár egyik szegény tanulónk részére egy pár 
egész cipőt adományozott. Szegény tanulóinknak e jószívű fölkarolásával a gim
názium hálájára tették magukat érdemessé.

Vegyes adományok. Liptay Lajos ev. lelkész úr adománya a Petőfi- 
könyvtár részére: Petőfi összes költeményei, az Athenaeum díszkiadása. A rajz
szertár részére Kochlács Lajos úr ajándéka: illusztrációs lapok, Ratatich Erzsébet 
VII. o. magántanuló: egy selyem lámpaernyő, Szűcs János I. o. tanuló: egy díszes 
tányér. Dittrich Lajos úr adománya: két üres lada. Az Országos Testnevelési Tanács
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és az Amerikai Vöröskeresztegylet Quint József állami tanítóképző intézeti igazgató 
úr útján: 2 drb. gummibetétes kosárlabda, 2 drb. kosárlabda, 10 drb. tömött stukk- 
labda és 230.000 korona adomány a kosárlabdaállvány faanyagára.

H Petöfi-kultusz céljaira Dr Qál Adolf űr loo.ooo koronát és Gergely 
György III. o. t. loo.ooo koronát adományozott.

Üdvözlések. Ä felső pestmegyei ev. egyházmegye Chugyik Pál lelkész 
urat, a gimnáziumot fenntartó aszódi egyház lelkészét alésperessé, Sárkány Ernő 
aszódi főszolgabíró urat, a gimnáziumi bizottság tagját egyházmegyei másod
felügyelővé választotta. A gimnázium nevében őszinte örömmel üdvözöltük úgy 
az esperes, mint a felügyelő urat, ama reménynek adva kifejezést, hogy magasabb 
egyházi hivatalos hatáskörükben kifejtett értékes munkásságuk intézetüuknek is 
fokozottabb mértékben javára válik.

Dicséretek, jutalmazások. Tekintettel arra, hogy az intézet jutalomalapjai 
s annak évi kamatai a pénz elértéktelenedése folytán jelentéktelenekké váltak, a 
tanári kar ez évben is a rendesen kiadni szokott pénzjutalmak helyett tanárkari 
dicsérettel kívánta jutalmazni azokat a tanulókat, akiket arra tanulmányi elő
menetelük, erkölcsi magaviseietük s jellemük alapján érdemeseknek ítélt. A pénz
jutalmakat csak a személyi adományok s kiadatásra előirt jutalomdíjak esetében 
adtuk ki ama megjegyzés kíséretében, hogy a tanárkari dicséretek elvi jelentőség 
tekintetében semmiben sem állanak mögötte a pénzbeli jutalmazásoknak.

Tanárkari dicséretben részesült tanulóink: Széchényi Gábori la. o. t. 
Váradi Gyula, Telmányi József Ib. o. t., Magyar János, Karvász János II. o. t., 
Bartha József, Hamrák Béla, Molnár József, Szrna János IV, o. t., Kékén András, 
Juhász Ferenc VI. o. t., Almásy Géza, Hamrák Zoltán, Rezessy Zoltán VII. o. t.

Tornából nyertek dicséretet, mint az egyéni versenyek győztesei: V erseny- 
fu t ásból :  Engländer Lajos la, Kovács József Ib , Szölgyémi Ferenc II., Lelkó 
Béla III., Vincze Ferenc IV. és Zorkóczy Gyula VI. o. t. Súly dob ás: Piffkó 
András VII. o. t. (939). Távo l ugrá s :  Haulits Ödön VII. o t. (5'35). Diskos- 
dobás :  Haulits Ödön VII. o. t. (2423). M a g a s u g r á s :  Ludszky László VIII. o. t. 
(157.5).

Pénzjutalomban részesült tanulóink. 1. Tóth Imre rk. hitoktató lelkész 
úr 125,000 koronás és Kemény Géza rk. püspöki tanácsos úr 120,000 koronás 
adományából valláserkölcsi téren tanúsított haladásuk jutalmazása címén 25,000 
korona jutalmat érdemeltek: Gróf Széchényi Gábor la., Váradi Gyula Ib., Tóth 
Péter II., Karvász János III., Kovácsy Tibor IV., Mészáros István V., Juhász 
Ferenc VI., Tóth Jenő VII., Zsákai András VIII, o. t.

2. Kiinsztler János tanár úr, a vonaton bejáró tanulók felügyelője 300,000 
koronás adományából — a vonaton járás alkalmával tanúsított példás maga
viseletük jutalmazása címén -- Peja Győző VII. o. t. részére 100.000 korona, 
Zsákai András VIII. o. t. részére 200,000 korona.

3. Az ev. egyetemes egyház Teleki—Roth ösztöndíjából, mint a verseny- 
pályázaton nyertes tanulók: Zászkaliczky Pál VIII. o. t. 150.000 koronát, Rezessy 
Zoltán VII. o t. 150,000 koronát érdemelt.

4. A Petőfi-önképzőkör komoly szavalati versenyén mint nyertes: Mariska 
László VIII. o. t. 50,000 korona. Vig tárgyú szavalati versenyen: Boronkay Antal 
VIII. o. t. 50,000 koronát. Szorgalmas önképzőköri működésükért jutalmat nyertek: 
Négyesy Ferenc és Zászkaliczky Pál Vili. o. t. 50,000—50,000 koronát. — Néhai 
Dr Ösváth Gedeonné született Kovách Erzsébet alapítvány 150,000 korona kamatát 
történelmi novellájával Platthy Lajos Vili. o. t. nyerte el.

5. A „KANSZ“ aszódi helyi csoportja a Kansznak jobb tannlók jutalmazá
sára szánt 200,000 koronás jutalmát Molnár Zoltán III. o tanulónak, 300,000 ko
ronás jutalmát Morhardt Gyula VII. o. tanulónak Ítélte.

Alumneum. Az 1924—25. tanévben az alumneumban 40 növendék nyert 
ellátást. Ebéd és vacsora díja egész évre 192 aranykorona volt; a naponként vi
dékről bejáró tanulók ebédért évi 128 aranykoronát fizettek. Étrend: ebédre he
tenként ötször két tál étel (leves, főzelék feltéttel vagy leves és tészta), kétszer 
három tál étel (húsleves, főzelék sülttel és sült tészta), háromszor friss vacsora, 
négyszer déli leves és főzelék.

A nm. népjóléti miniszter úr az egyetemes felügyelő úr utján 5.000,000 
koronát utalt ki az alumneumnak. Természetbeni adományok: Jancsik Mihályné 
úrnő 100 kg. hagyma, Micsinay Ernőné úrnő 200 kg. paradicsom, Bentsok Jánosné
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úrnő 50 kg. paradicsom, Karvász János tanító úr 60 kg. burgonya és 10 kg. bab. 
Ezen adományokért hálás köszönetét mondunk s intézményünket jóakaróink szíves 
támogatásába ajánljuk.

Ä jövő tanévre vonatkozó tájékoztató az Értesítő végén a Tudnivalók ro
vatában található. Ephorus Karádi János, alumneumi vezetőnő Burró Imréné 
tanítóözvegy.

Vizsgálatok. A Vili. o. tanulók nyilvános tanévvégi összefoglaló előadásait 
május 14., 15. és 16. napjain, az I. —VII. osztályokét junius 15,, 16. és 17. napjain 
tartottuk meg. — A magántanulók írásbeli vizsgái junius 12. és 13-án, szóbeli 
vizsgái junius 15., 16., 17. napjain délután folytak le. A tornavizsga junius 12-én 
ment végbe.

Az érettségi írásbeli vizsgálatok május 18. és következő napjain, a szóbeli 
vizsgálatok junius 23—26. napjain mentek végbe Bezegh Sámuel püspöki titkár úr 
elnöklete alatt, Bolemann Géza soproni erdő- és bányamérnöki főiskolai tanár, 
kormányképviselő úr jelenlétében a következő eredménnyel :  a vizsgára állott 31 
tanuló közül jeles eredménnyel vizsgázott 6 (3 fiú-, 3 leánytanuló), jó eredménnyel 5, 
elégséges eredménnyel 19, ismétlésre utasíttatott 1 tanuló.

Tandíjkedvezmények. Egész tandíjmentességben részesült 10 tanuló, tan
díjkedvezményben 43 tanuló. Az elengedett tandíj összege 28,630.000 korona.

A Petöfi-önképzökör 12 rendes ülést, 1 díszülést és 3 nyilvános ünne
pélyt tartott. Elhangzott 4 beszéd, 7 szabadelőadás, 41 szavalat, 1 melodráma, 4 
énekszám és 3 felolvasás. Tisztikara vo lt: Ifjúsági elnök Matolcsy Kálmán Vili. 
o. t., titkár Négyesy Ferenc Vili. o. t., főjegyző Platthy Lajos Vili. o. t., aljeg yzö 
Szarka Lajos VII. o. t., főkönyvtáros Boronkay Antal Vili. o t , alkonyvtáros Klein 
Károly VII o. t., pénztáros László István VIII. o. t. Ä rendes tagok komoly sza- 
valati versenyén nyertes lett Mariska László VIII. o t , a víg szavalati versenyen 
Boronkay Antal Vili. o. t. (50— 50 ezer kor.) Kiváló szerepléséért jutalomban ré
szesült Négyessy Ferenc és Zászkaliczky Pál Vili. o. t. (50—50 ezer kor). A tör
ténelmi novellára hirdetett pályázaton Platthy Lajos Vili. o. t. 150,000 korona 
jutalmat nyert. Az önképzőköri könyvtár gyarapodása 11 mű, 11 kötet, 250.500 
papirkorona értékben.

A tanári könyvtár gyarapodása 12 mű 12 kötetben 32 korona alapárral. 
Állománya 2421 mű, 10964 kötet, 43304 korona alapárral.

A Petőfi-könyvtár gyarapodása 4 mű, 4 kötet, 12 korona alapárral. Állo
mánya 132 mű, 143 kötet, 762 korona alapárral.

Fizikai szertár. Gyarapodás ajándék útján: Matolcsy Kálmán és Kálmán Imre 
Vili. o. tanulóktól Wheatstone-féle hid, Torda Lajos VII. o. tanulótól ajaksíp 200,000 
korona értékben. Vétel útján: telefon, audionlámpa, alkatrészek, folyóiratok, könyvek
1.600,000 korona értékben. A szertár állománya 150 drb 27.699,000 korona értékben.

Természetrajz—földrajzi szertár állománya 206 tételszám szerint 1598 
drb 5301 20 aranykorona értékben.

Tornaszertár. 1 drb magasugrási mérce, 2 drb diskos, 1 drb gerely, 2 drb 
kosárlabda hálóval és oszlopokkal, 40 drb buzogány, 9 drb métalabda.

Ifjúsági segélykönyvtár. Gyarapodás ajándék útján: Zászkaliczky Pál Vili. 
o. tanulótól 2 könyv 100,000 korona értékben. Az állomány 251 drb 1.210,000 korona 
értékben. 31 tanuló vette igénybe, a nyújtott segély 580,000 koronának felel meg.

A napközi otthon tagjainak száma 141. A havi díj fél aranykorona volt.
Dr Moravcsik Ernő Emil egyetem i tanár emlékének m egörökítésére 

tett alapítvány adományozói ezer koronákban: Dr Osváth Gedeon 100, 
Sárkány Ernő 100, Fischer Jakab 25, Salzer Nándor 25. Krenkó Gyula 100, Vas 
József 25, Dénes Márton 50, Hermann József 25, Székely Farkas 25, Benkó Mátyás 
25, Kómár Jó/.sef 10, Tóth Lajosné 10, Perin Béla 100, Bentsok János 100, Dr Liptay 
Sándor 10, Szlobodnyik Mihály 10, Zderka Gyula 20, Kőhalmy Elek 25, Miklian 
Gvula 30, Lőwy Manó 30, ifj. Egervári Ferenc 25, Dr Bentsik Géza 25, Galambos 
25, Mess Györgyné 25, Chugyik Pál 100, Széchényi Gyula gróf 100, Beke Gyula 
100, Micsinay Ernő 100, Szabados Gyula 25, Dr Gál Adolf 50, Tímár Albertné 10, 
Suba István 50, Almásy Géza 20, Libucz József 20, Molnár Lajos 25, Boldis István 
20, Ondrik János 15, Nagy János 115, Balázs Márton 5, B. Nagy István 10, Valen- 
tinyi János 25, Hugyik Márton Lábát 10, Hugyik Márton 30, Dr Rendes Dezső 100,
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Aszódi Hitelbank és Takarékpénztár rt. 50, Jankó Béla 10, Töpfer Béla 20, Kálmán 
N. 10, Vas Mór 50, Grünwald 10, Buchinger Jenő 20, Matheides István 25, 
Dolinszky Pál 25, Jakab Ernő 25, Kolofont Erzsébet 25, Krausz Emma 20, Linder 
Vilma 20, Gergely Ida 20, Szíj Ilona 10, Micsinay Gizella 15, Oravecz Mihályné 10, 
Rucsinszky Ilona 25, Kézsmárszky Hermin 25, Dégay Emma 5, Plasz ky Aranka 10. 
Kohn Jenő 20, Özv. Dénesné 10, Haulits Ödön 100, Haulits Antal 15, Buth József 
30, Lengyel testvérek 50, Újlaki Zoltán 50, Kálmán Bertalan 100, Matolcsy Kálmán 50,

H Petöfi-reálgimnázium újjáépítési ügye. A Petöfi-reálgimnázium építési 
alapjára a tanév folyamán beérkezett adományok:  Dr Moravcsik Emil egy. tanár 
Bp. löo.ooo, Klein Albert Bp loo.ooo, Aszódi izr. hitközség kulturbiz. áoo.ooo, 
Aszódi Takarékpénztár 1,000.000, Aszódi Hangya öoo.ooo, Spiesz Gyula Bonyhád 
loo ooo korona. Gyűj tések:  Nyíregyházái ev. leánygimn. 377.ooo, Szarvasi ev. gimn. 
293.000, Sárkány Ernő főszolgabíró 689.6ol korona. A Salgótarjánban tartott ev. 
estély tiszta jövedelme 4,694 200 korona. Dr Osváth Gedeon „Petőfi aszódi ifjúsága“ 
című művének tiszta jövedelme 8,771.ooo korona. Az alap ez évi kamata: 12,o49.384 
korona. Az alap összege: 1925. junius 18-án 47,704.794 korona.

Dr Osváth Gedeon „Petőfi aszódi ifjúsága“ című müvének eladott pél
dányainak ára címén a Petöfi-reálgimnázium újjáépítési alapjára befolyt összegek 
ezer koronákban. I Intézetektől :  Nyíregyházai ev. gimn. l,14o. Aszódi ev. leany- 
nevelö int. 5!o, Bonyhádi ev. leánygimn. l,25o, Nyíregyházai ev. leánygimn. 237, 
Nyíregyházai szegényháztéri ev. el. isk. 3oo, Szarvasi ev. főgimn. 345, Budapesti ev. 
fögimn. 2,745, Aszódi ev. Petőfi-reálgimn. 3,625, Bpesti áll. gyakorló főgimn. 75, 
Bpesti áll. Bólyai-főreálisk. 45, Budapesti Angol kiasszonyok s. k. leánygimn. 9o, 
Bpesti áll. Szent László reálgimn. 3o, Bpesti áll. Bocskay-reálisk. nevelőint. 3o, 
Dr Lázár Piroska leányközépisk. 6o, Bpesti áll. Madách-főgimn. 9), Kisvárdai áll. 
Bessenyei-reálgimn. 252, Pesti izr. reálgimn. 15, Váczi rk. Révai-főgimn. l8o, Újpesti 
áll. leánygimn. 5o, Czeglédi áll Kossuth-ffginin 1,653, Bpesti áll. Verbőcy-reálgimn. 
135, Soproni ev. líceum 195, Szegedi kegyesrendü gimn. 75, Egri áll. Dobó István 
főrcálihk. I5o, Újpesti áll. Köuvves Kálmán-reálgimn. 18o. Bpesti áll. Erzsébet-nöisk. 
6o'7, Bpesti áll. Kölcsey-reálgimn. 42o, Salgótarjáni reálgimn. élők tanf. 3oo.

II. Egyesek adománya a szerző által megküldött tis.teletpéldány után ezer 
koronákban: Bódy Pál ev. fóespeies ur Tápiószele 5o, Dr Zsigmondy Jenő bányai 
egyházkor, felügyelő úr Bpest 5o, Sárkány Ernő felső pesti egyházmeg\ei felügyelő 
úr loo, Lándori Dr Kéler Zoltán dunáninneni egyházker. felügyelő úr 4oo, Stoll Ernő 
ev. tanító úr Nyíregyháza loo, Aczél Sándor ev. tanító úr Nyíregyháza 5o, Veress 
Gyuláné úrnő Zsarolyán 6o, Schulemann Mária i:. a. Délegyháza, loo, Dr Osváth 
Ferenc szolgabíró úr Csenger loo, Szelecsényi Ilonka k. a. Bpest 5o, Sárkány Béla 
ev. főesperes úr Kecskemét loo, Dr Szigethy Lajos frgimn. tanár úr, az Orsz. Ev. 
Tanáregyesület elnöke Bpest 2o, Miklian Gyula soproni theologus úrtól, eladott 
példányok után 170.

III. Ä tanulók névsora.

la. osztály. Almásy József ref., Báli Pál rk. Basa Elek rk., Bee ka Lajos rk., 
Benkó Pál ev , Búzás László rk., Englender Lajos izr., Farkas Andor ref, Gódor 
Ferenc rk,, Gólya András rk., Grün S'ndor izr, Gyebnár József ev , Hajdú József 
rk., Holfinger Tibor rk , Hunyadi László rk., Jarács István ev., Juhász Balázs rk., 
Kastier László rk., Kertész Ernő ref., Kohn László izr., Kovács Pál rk., Kovácsy 
Aurél rk., Kómár Miklós rk , Maszlag János rk., Mrkva Pál ev., Pallag József rk., 
Pálinkás János ev., Podani Béla ev., Puskás József rk., Répási Karoly rk., Sándor 
Pál rk., Szabó István rk , Szedmák István rk , Szlanka Tibor rk., Széchényi Gábor 
gr. rk., Sztresnyák István ev., Torna Bertalan ev., Tóth Ernő rk., Török Zoltán rk., 
Varga Iván izr., Walter Miklós izr., Vankó Anna rk. magántanuló, Terék Ferenc rk- 
vizsgálatian maradt. Összesen 43 tanuló.

lb. osztály. Bárány István rk., Benke Mihály rk., Bolgár István izr., Csollár 
István rk., Deme Pál rk., ,Fenyvessy Bertalan ref., Gódor János rk., GubC'ó Pál ev., 
Győry Lajos ref., Horváth József rk., Jaczó Imre rk., Joó Zoltán ref., Katona Mihály 
rk , Kepes János rk., Kis László rk., Kmety János ev., Kovács József rk., Kovács 
Sándor rk,, Laczkó Zoltán rk„ Molcsán János ev., Nagy Dezső rk., Nyári László rk,,



12

Pap János rk., Pásztor Gábor rk., Pecznik János ev., Polacsek Sándor izr., Rész 
Miklós rk., Sax Lajos ref., Sőregi József rk., Száraz Gábor rk , Szaszkó István rk., 
Szipszer István izr., Szlobodnyik Béla ev., Szűcs János rk., TelnVnyi József ev., 
Tiborcz György rk., Tóth Mihály rk., Tóth Gyula rk., Váradi Gyula rk,, Havasy 
Kálmán rk. viz«gálatlan maradt, Kosúth András ev. kimaradt, Trupp Gyula rk. 
meghalt, Zitái Éva rk. magántanuló kimaradt. Összesen 44 tanuló.

II. osztály. Bekker Sándor rk., Bereczki János rk., Bereczki József rk., 
Chugyik Pál ev., Csekei György rk, Csekei Zoltán rk., Däubel Ervin ev., Dénes 
Endre izr., Drávái György rk., Durst Sándor rk., Erdélyi István rk., Erőss József rk., 
Fliegauf Ágoston rk , Forró Sándor rk., Galyó János rk., Gergely Mihály rk., Glávits 
István rk., Gohér János ev., Gólya László rk., Gresko Tibor rk., Hajdú István ev., 
Harrach Zoltán rk., Havasy József rk. ismétlő, Herskovits Tibor izr., Jakab Ernő rk., 
ismétlő, Kalmár Aladár rk., Kaputa Pál rk., Kertész József izr., Kmety József ev., 
Kovács András rk.. Kovács András rk., Kovács László izr., Kúthi László rk., Kuhn 
Ernő ev., Leopold Béla izr., Lipták István ev , Madarász István rk., Moys Béla rk., 
Nagy Géza rk., Pászty Márton rk., Pauer István rk„ Pesti József rk,, Schulmeister 
Károly rk., Santa János rk,. Srej István rk., Steiner Lajos izr., Suba István rk., 
Szabó Lajos ref. ismétlő, Szelényi László ev., Szelényi Tibor ev., Szijjártó Szabó 
Imre ref., Szlanka Dezső rk. ismétlő, Szölgyémi Ferenc rk., Szvitan Pál ev., Támpa 
Mihály g. kath., Titz Miklós rk., Tóth János ref., Tóth János rk., Tóth István rk., 
Tóth Péter rk., Tusor József rk., Vankó József rk., Vas Sándor rk., Gergely György 
izr. magántanuló, Babinszky László rk. kimaradt, Kövér Péter ref. kimaradt, Papp 
Béla rk. ismétlő. Összesen 67 tanuló.

III. osztály. Bátor Géza rk., Bentsok Béla ev., Blau Imre izr., Bolbás 
András rk , Boldis István ev., Csóry Tibor rk., Darvas György izr., Fazekas Lipót 
izr., Fenyvessi Dezső ref., Galambos Gvula rk. ism., Gódor Kálmán rk., Gurnyik 
József rk , Gyenes József ev., Haulits Antal rk., Horváth József rk., Izrael István ev., 
Karvász János rk., Kastier Imre rk , Kepes László rk., Keresztes Imre rk., Koch 
György rk., Kovács György izr., Sz. Kovács János rk., Králik Ervin ev., Kuti Albert 
rk., Kvasz István ev., Lelkó Béla ev., Lehoczky Jenő rk., Léránt István rk., Léránt 
Károly rk., Lukács János rk., Magyar János ev., Márkus László rk., Medveczky 
József ev., Meskó Sándor ev., Molnár Zoltán ref., Pauló Mihály ev., Pásztor Péter 
rk., Petrovicz Mihály ev , Platthy Jenő ev., Rátz Sándor rk., Rechtzügel Árpád ev., 
Sax György ref., Schultz Aladár ev., Simonits László rk., Sréter János ev., Székely 
Elek izr., Székely Lajos rk , Széki István ev., Sztuchly Endre ev., Tóth Mátyás rk , 
Tóth Mihály ref., Trupp József rk., Varga János ev., Weiner Endre izr., Weisz 
József izr., Zámbó István rk., Zsemberi Jenő rk., Kis Károly ref. kimaradt, Steiner 
György izr. kim. Összesen 60 tanuló.

IV. osztály. Balog Lajos ref., Bartha József ev., Benkó János ev., Berkes 
Sándor rk., Buchinger Jenő rk., Buja József gk., Czireizer György rk. ism., Derczó 
László gk., Durst István ref,, Faklen János ev., Fazekas Pál izr., Greskó Sándor rk., 
Hajdú Mihály rk . Hamrák Béla ev., Haskó Jenő izr., Kaputa János rk., Kedvessy 
Endre rk., Kómár László rk., Kovácsy Tibor rk., Krenkó István ev., Megyeri László 
izr., Meskó Mihály ev , Molnár József rk., Morhardt Ödön rk., Neszvadba István 
rk., Neurath Lajos rk., Négyesv József rk., Ondrik János ev„ Peja Zoltán rk., Rozs 
Ferenc izr., Sándor Imre >k., Sándor Pál rk., Siklaki Imre rk., Székely István izr., 
Székely Károly rk., Szó Sándor rk., Szrna János ev., Várkonyi József ev., Vincze 
Ferenc rk., Weisz Aladár izr. Kimaradtak:  Kiss István ref,, Kochlács Sándor ev., 
Babinszky Medárd rk. Összesen 42 tanuló.

V. osztály Barta Aladár rk., Brandtner Pál ev., dementis Arzén rk. Cseh 
Béla ref., Cseh János ref., Ekker Lajos ev., Farkas Tibor ref., Gergely Pál ref., 
Györk Miklós izr., Gyulai Sándor rk., Gyurka Zoltán ev., Here János rk., Herskovics 
Ödön izr, Kedvessy Gyula rk., Kondek Sándor rk.. Konkoly László ref., Lajos Bar
nabás ref., Mayer István rk., Mészáros Iván rk., Miklián Károly ev., Molitorisz 
László ev., Petrovicz József ev., Seres István rk. ism., Széchenyi Gyula gróf rk., 
Szlobodnvik Mihály ev., Toperczer Robert rk. ism., Tóth István rk., Varga Pál rk., 
Végh Gvula ref., Zatkalik Ervin ev., Zawrzel Tibor rk., Simon Alajos rk. magán
tanuló, Kaluzsa Kálmán kim , Körmendy László rk. kim. Összesen 34 tanuló.

VI. osztály. Bauer István izr. kim., Burró Imre ev., Fried Zsigmond izr., 
Gergely László rk., Gréiner Gyula rk., Huszár Zoltán izr., Jaczó Zoltán rk., Juhász 
Ferenc rk., Kékén András ev., Krausz György izr., Megyeri József izr., Mutschen- 
bacher László rk., Novák Károly ev., Zorkóczy Gyula rk., Zsemberovszky János ev.,
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Magántanulók:  Greiner Margit rk., Győry Erzsébet ev., Lantos Piroska izr., 
Reiner Márta izr., Sándor Ilona rk. Összesen 20 tanuló.

VII. osztály. Almási Géza rk., Baltigh László ev., Bene István rk., Csajda 
Iván rk., Csákány József rk., Deutsch József izr., Drávái János rk., Fazekas Lajos 
izr., Gerhát Sándor ev., Gubcsó András ev., Gyárfás László izr.. Hajdú László izr., 
Hamrák Zoltán ev., Haulits Ödön ev., Hutter Dezső rk., Jaczó Sándor rk., Kamaker 
László rk., Király János rk., Klein Károly ev., Lővinger József izr., Magasitz Sándor 
rk., Márer István izr., Mátyási Sándor rk., Medveczki Mihály ev., Morhardt Gyula 
rk., Papp Zoltán rk., Peja Győző rk., Piffkó András rk., Reiner Imre izr., Rezessy 
Zoltán ev., Szarka Lajos rk., Torda Lajos ev„ Tóth Jenő rk., Zsembery Ferenc rk., 
Keményfy Béla rk. Magántanuló k : Mess Katalin rk.. Ratatich Erzsébet rk., 
Rausch János rk. mag. tan. kimaradt. Összesen 38 tanuló.

VIII osztály. Boronkay Antal rk., Braun Sándor izr., Farkas Imre rk., 
Ferjancsik Gyula rk., Grünwald Jenő izr., Hajdú Imre izr , Hoczmaon Imre rk., 
Kálmán Mátyás Imre rk. ism., Kohl Róbert rk., László István rk., Lévay Ferenc rk., 
Ludszky László rk., Mariska László izr., Matolcsy Kálmán ref., Négyessy Ferenc 
rk., Peáerberger László rk., Platthy Lajos ev., Popovics Sándor gkel., Salgó István 
izr., Zászkaliczky Pál ev., Zsákai András rk. Magántanulók:  Felber Lajos rk., 
Győry Aranka ev., Izsák Julia Lilla ref., Izsák Pál ref., Künsztler Janka ev., Szever 
Jolán ev. Összesen 28 tanuló.

IV. Ä tanulók statisztikája az 1924—25. tanévben.

la. Ib. II. III. IV. V. VI. VII. VIII I — VIII.
A tanulók számának alakulása az iskolai év folyamán

Felvétetett összesen 43 44 67 60 43 34 20 38 28 377
„ nyilvános tanuló 42 43 66 60 43 33 15 39 22 359
„ magántanuló fiú — — 1 — — 1 — 1 2 5
„ » leány 1 1 — — — — 5 2 4 13

Ág. hitv. evangélikus ... 8 8 10 19 10 8 5 9 5 82
Református ............. . ... 3 4 4 5 3 7 — — 3 29
Római katholikus _J. ... 28 29 45 28 22 17 8 22 13 212
Görög katholikus ......... — — 1 — 2 — — — — 3
Görög keleti................... 1 1
Izraelita ... ... ... ... ... 4 3 7 8 6 2 7 7 6 50
Osztály vizsgát tett nyilv. t. 41 40 63 58 40 31 14 35 22 344

„ „ magánt. 1 — 1 — — — 5 2 6 15
Összesen 42 40 64 58 40 31 19 37 28 359

Jeles osztályzatot kapott 1 2 1 2 4 — 4 3 1 18
Jó 6 3 9 7 5 6 4 5 6 51
Elégséges „ 21 25 42 31 21 16 7 22 21 206
Egy tárgyból elégtelen... 5 3 5 13 4 3 — 5 — 38
Két 4 3 6 4 2 5 2 2 — 28
Több 5 4 1 1 4 1 2 — — 18
Magaviseletből példás ... 35 3 4 19 53 34 28 12 30 22 297

„ jó ------- 6 6 14 4 6 3 1 5 — 46
„ tűrhető... — — — 1 — — — — — 1

Ismétlők ... ... ... ... ... — — 4 1 — 2 — — 1 8
Magyar anyanyelvű......... 42 40 64 58 39 28 19 37 28 355
Német „ ... ... — — — — 1 1 — — — 2
Tót „ ------- — — — — — 2 — — — 2
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V. Ä tanári kar és tantárgyfelosztása az 1924—25. tanévben.
S

or
sz

. A tanár neve és 
minősége Tantárgy és osztály H

et
i

ór
as

z.

Jegyzet

1 Dr Osváth Gedeon
ig a zg a tó Magyar Ia.D Ib.n 10

(
A P e tő fi-e r e k ly e g y ü jte m é n y  

őre.

2 Bolla Lajos
r. tanár

Földrajz Ia.3 Illa 
Történet III.b IV.a V.a Vill a 
Görögpótló irodalom VII.a

2 0 A V ili. o s z tá ly  fő n ö k e , 
a z  é n e k k a r  v e z e tő je .

3 Haberehrn Gusztáv
r. tanár

Számtan II.4

Algebra IV.a V.a VU Villa 
Fizika VIII.4

2 0 A fiz ik a i szer tá r , a  s e g é ly 
k ö n y v tá r  őre.

4 Hamrák Béla
r tan ár

Ev. vallástan I.—Villa 
Ev. egyházi ének I.—Ilii 17

A z ifj. g y á m in té z e l  e ln ö k e , az  
ifj. is te n t is z t  v e z e tő je , a III— IV. 
é s  V — VI. 0 , ifj. k ö n y v tá rcso p o rt  

őre, ta n d ijp én ztá rn o k .

5 Jancsik Mihály
r. tanár

Latin Ia.e V.5 VII.b 
Magyar VII.3

19 A VII. o s z tá ly  fő n ö k e , a  VII— 
V ili. ifj. k ö n y v tá r c so p o rt  őre.

6 Karádi János
r. tanár

Latin II.s
Görög V is  Vll.r, VIII.4

2 0
A 11. o s z tá ly  fő n ö k e , a z  1— 11. ifj. 
k ö n y v tá r c so p o rt  őre, a z  a !u m -  
n cu m  ep h o ru a a , a g im n . b iz . 

je g y z ő je , c s e r k é s z v e z e tő .

7 Künsztler János
r. tanár

Torna I.—Villa 
Német III.4

22
A to rn a szer tá r  őre, a  n a p k ö z i  
o tth o n  fe lü g y e lő je , c s e r k é s z 

p a r a n c sn o k .

8 Nagy Imre
r. tanár, oki. g y o r s ír á s  t.

Magyar IV.4 V.a Villa 
Latin IV.g VIII.4

2 0 A IV. o s z tá ly  fő n ö k e , a P e tö fi-  
ö n k é p z ö k ö r  e ln ö k e .

9 Dr Oravecz Ödön
r. tanár

Magyar II.b VI.3 Latin VI.s 
Görögpótló irodalom VI.3 
Bölcsészet VIII.3

19 A VI. o s z tá ly  fő n ö k e , a r é g isé g -  
é s  é r em g y ü jtem é n y  őre.

1 0 Stibrányi Gyula
r tanár, ok i g y o r s ír á s  t .

Német IV.a V.a Via Vila Villa 
Francia V.b 2 0 A tan ári k ö n y v tá r  őre.

11 Szabó Lajos
r. tanár

Mennyiségtan Ia.o Ib.o III.3 
Fizika VII.4 [Vila 2 2 A z la é s  lb . o sz tá ly o k  fő n ö k e .

12 Szever Pál
r. tanár

Magyar III.4 

Latin Ib.o Illő 
Történet VI.s VII.3

2 2
A 111. o s z tá ly  fő n ö k e , a  tö rté 
nelm i é s  f ilo ló g ia i  szer tá r  őre, 
a tanári é r te k e z le te k  jeg y ző je .

13 Dr Varga Ferenc
r. tanár

Természetrajz Ia.a Ib.a IV.3 
Földrajz Ib.3 [V.3 VI.3 21 A z V. o s  tá!y fő n ö k e , a  term é

szetra jz i szer tá r  őre.

14 Velten Armand
r. rajztanár

Rajz Ia.2 Ib.2  II.2 Illa V.i 
Rajz. geometria II 2  Illa IV.a 
Görögp. rajz VI.2 Vila VIII.2 

Szépírás III
22 A ra jz sz e r tá r  őre, a  zen ek ö r  

fe lü g y e lő je ,

Az intézet nyugalmazott tanára: Dr Gréb Gyula.
Hitoktatók: Tóth Imre róm. kath. lelkész, Steiner Jakab izr. hitoktató. 

Iskolaorvos: Dr Gál Adolf, az egészségtan előadója.
Pedellus: Sávéi Lajos.
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T udnivalók  az 1925—26. tan évre .

Az aszódi ágostai hitvallású evangélikus Petőfi-reálgimnázium az 
1925—26. tanévben az I. és II osztályban a reálgimnázium tantervét 
követi, az előirt modern nyelvek közül az V. és VI. osztályban a francia 
nyelvet tanítja.

A tanévkezdet munkarendje a következő:
R  javító vizsgákat, valamint a magánvizsgák írásbeli részét 

augusztus 31-én délelőtt 9 órakor kezdjük, szóbeli részét szeptember 
1-én tartjuk.

Ä különbözeti vizsgák augusztus 31-én délután 3 órakor fog
nak megtartatni.

Ä javító vizsga díja a tanári könyvtár részére tárgyanként
17.000 korona, a magántanulók e díj kétszeresét fizetik.

Ä magánvizsgadíj tárgyanként 170.000 korona, ügykezelési díj 
címén a magántanulók évi 8500 koronát fizetnnk E díjakon kívül a 
rendes tanulók részére előírt beírási díjat es a tandijat lefizetni kötelesek.

Ä különbözeti vizsqa díja tárgyanként és évfolyamonként:
17.000 korona.

A magánvizsgálatra és különbözeti vizsgára jelentkezők augusztus 
20-ig, a tanév végén vizsgázók junius 1-ig küldjék be otthon végzett 
írásbeli dolgozataikat, rajzaikat, az olvasmányok, fordítások és emlé
kezetből tanult prózai vagy verses anyag jegyzékét, hogy a szaktanárok 
a tanulók munkásságáról ezáltal is tájékozódjanak. A magántanulókra 
is ugyanazon tananyag tudása kötelező, mint a rendes tanulókra nézve, 
azért fontos, hogy az intézetünknél használt tankönyvekből készüljenek.

Ä tanulók beírása s az iskolai dijak befizetése  helybeli 
tanulóinkra nézve szeptember 3-án, vidéki tanulóinkra nézve szeptember 
4-én és 5-én délelőtt 8—12-ig, délután 3—5-ig történik.

Äz iskolai díjakat a fenntartó testület a következőleg álla
pította meg :

1. Beírást díj 200 000 korona, melynek lefizetése alól senkise 
menthető föl.

2. Tandíj minden tanulóra nézve vallásfelekezeti különbség nélkül
1.020.000 korona, mely összeg negyedévi részletekben előre fizetendő.

Fenntartási járulék cimén az izr. tanulók évi 510.000 koronát
fizetni kötelesek.

Napközi otthondij a vidékről bejáró tanulók részéről havi 8500 K.
Befizetett dijak vissza nem adatnak.
Ä tanév megnyitása. A tanévet szeptember 7-én délelőtt 9 

órakor istentisztelettel nyitjuk meg.
Ä tanítást szeptember 9-én 8 órakor kezdjük.

*  ^ **

Äz alumneumba való felvételre augusztus 15-ig írásban kell 
jelentkezni az alumneum ephorusához intézett kérvénnyel. Évközi fel
vétel vagy kilépés csak indokolt esetben lehetséges s ezt mindenkor 
írásban előre kell bejelenteni.
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Äz alumneumi díj ebédért és vacsoráért havi 357.000 korona, 
csak ebédért havi 238.000 korona. E díj havonként előre fizetendő. A 
fenntartótestület fenntartja magának a jogot, hogy az alumneumi dijat 
a tényleges szükségletnek megfelelően megváltoztathassa.

Ä tanulók elszállásolása csak az igazgatóság, illetőleg a tanári 
kar hozzájárulásával történhetik. Ha a tanuló s a nevelésügy érdeke 
úgy kívánja, a tanuló az igazgató vagy a tanári kar felszólítására kö
teles lakást változtatni. A szállásadók augusztus 1-ig írásban jelentsék 
be a tanulók számára kiadni szándékolt szoba méretnagyságát s a 
szállásadásra vonatkozó feltételeket is.

Az igazgató vagy helyettese csak a délelőtti órákban és csak a 
gimnázium hivatalos helyiségében kereshető föl.

A z 1925—2 6 . tan évb en  h aszn álan dó  tankönyvek
jeg y zék e .

I. osztály. Bereczky: Ó-szövetségi élet- és jellemképek. — 
Szinnyey: Magyar nyelvtan I. r. — Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv 
1. o. — Hittrich: Latin nyelvtan és olvasókönyv gimn. I.—II. o. — 
Lakos—Németh: Földrajz I. k.: Magyar birodalom. — Kogutowicz: 
Földrajzi iskolai atlasz. — Dr Sziládi: Kis természetrajz I. r. — Lévay 
Ede: Számtan középisk. I. o. — Zalányi—Major: Rajzoló geometria 
I. r. — Vajda Pál: Szépírási minták.

II. osztálg. Bereczky: Jézus élete és tanítása. — Szinnyey: 
Magyar nyelvtan II. r. — Gulyás—Mitrovics: Magyar olvasókönyv II. o.
— Pirchala: Latin nyelvtan — Pirchala: Latin olvasó- és gyakorló
könyv I. r. — Lakos—Németh: Földrajz II. k.: Európa, Ázsia, Afrika.
— Kogutowicz: Földrajzi iskolai atlasz, mint az I. o. — Sziládi: Kis 
természetrajz II. r. — Lévay Ede: Számtan, mint az I. o. — Zalányi: 
Rajzoló geometria II. r. — Német nyelvkönyv, később megállapított 
szerzőtől.

III. osztály. Bereczky: A keresztyén egyház rövid története. — 
Szinnyey: Rendszeres magyar nyelvtan. — Gulyás—Mitrovics: Magyar 
olvasókönyv III. o .— Pirchala: Latin nyelvtan mint a II. o. — Pirchala: 
Latin olvasókönyv, I.—II. k., gimn. III.—IV. o. — Schuster Alfréd: 
Német nyelvtan, direkt módszer alapján I. r. — Szigethy: Magyar- 
ország története I. r. — Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz. — 
Lakos—Németh: Földrajz III k.: Amerika, Ausztrália, természettani és 
mennyiségtani földrajz. — Kogutowicz: Földrajzi iskolai atlasz, mint 
a II. o. — Lévay E de: Számtan, mint az I. o. — Zalányi: Rajzoló 
geometria III. r.

IV. osztály. Bereczky: Keresztyén hit- és erkölcstan. — Ady— 
Endrei: Magyar stilisztika. — Arany: Toldi. Magyarázta Lehr Albert.
— Pirchala: Latin nyelvtan mint a II. o. — Pirchala: Latin olvasókönyv, mint
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a III. o. — Schuster Alfréd: Német nyelvtan, mint a III. o. — Szigethy: 
Magyarország története II. r. — Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz, 
mint a III. o. — Szilády: Növénytan, gimn. IV. o. — König—Beke: 
Algebra. — Zalányi: Rajzoló geometria, mint a III. o.

V. osztály. Batizfalvy—Bereczky: Bibliai ismertetés. — Né- 
gyessy: Retorika. — Pirchala: Latin nyelvtan, mint a II. o. — Cicero: 
Pro Archia poéta, magyarázta Dr Geréb József. — Cicero: De imperio 
Gnaei Pompei, magyarázta Kont és Schmidt. — Cserép: Szemelvény 
Ovidius műveiből. — Köpesdy—Cserép: Stílusgyakorlatok Ciceróhoz 
és Ovidius Fastijához. — Hittrich: Római régiségek. — Miklós— 
Kaiblinger: Német nyelvkönyv III. r. — Dr Birkás Géza: Francia 
nyelvkönyv a reálgimn. V. és VI. o. számára. — Szterényi: Állattan. — 
Mika—Szabó: Egyetemes világtörténet I. r. — Kogutowicz : Történelmi 
iskolai atasz, mint a III. o. — König—Beke: Algebra, mint a IV. o.
— Ábel—Lévay—Polikeit: Mértan I. r.

VI. osztály. Bereczky: Az egyetemes keresztyény egyház tör
ténete. — Négyesy: Poétika. — Pirchala: Latin nyelvtan, mint a II. o.
— Kalmár Elek: Szemelvények Titus Livius római történetéből. — 
Cserép: Szemelvények P. Vergilius M. Aeneiséből. — Szabó—Kálmán— 
Wirth: Latin stílusgyakorlatok Liviushoz és Vergiliushoz. — Hittrich: 
Római régiségek, mint az V. o. — Birkás: Francia nyelvkönyv, mint 
az V. o. — Miklós—Kaiblinger: Német nyelvkönyv III. r., mint az V. o.
— Mika—Szabó: Egyetemes világtörténet II. r. — Kogutowicz: Tör
ténelmi iskolai atlasz, mint a III. o. — Szterényi: Ásványtan és Chémia.
— König—Beke: Algebra, mint a IV. o. — Ábel—Lévay—Polikeit: 
Mértan, mint az V. o. — Lutter: Sorszámi táblák. — Görögpótló 
irodalmi tankönyvek: Aischylos: Agamemnon, ford. Csengery János. — 
Euripides: Iphigenia Taurisban, ford. Kempf József. — Badics: Magy. 
irod. olvasókönyv II. k.

VII. osztály. Bereczky: Az egyetemes egyház története a west- 
fáli béke után és a magyar ev. egyház története. — Beöthy: A magy. 
nemz. irodalom történeti ismert. I. k. — Szinnyey: A magyar nyelv.
— Pirchala: Latin nyelvtan, mint a II. o. — Cserép: Szemelvények 
P. Vergilius M. Aeneiséből, mint a VI. o. — Burián—Kara: Sallustius: 
De bello Jugurthino liber. — Boros: M. Tullii Ciceronis in L. Sergium 
Catilinam orationes quattuor. — Burián—Kara—Székely—Wirth: Latin 
stílusgyakorlatok Sallustiushoz, Ciceróhoz és Vergiliushoz. — Cserép: 
Római régiségek. — Maywald: Görög nyelvtan. — Kempf: Szemel
vények az Odysseiából. — Elischer—Fröhlich: Szótár Homeroshoz.
— Vietorisz: Szemelvények Herodotos történeti munkájából. — Szemák: 
Német olvasókönyv, IV. r. 5. k., középisk. VII.—VIII. o. — Goethe: 
Hermann und Dorothea. Magyarázta Veber R. — Mika—Szabó: Világ- 
történet III. r. — Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz, mint III. o. — 
Dr Kovács Zoltán: Fizika. — König—Beke: Algebra, mint a IV. o. — 
Lutter: Sorszámi táblák, mint a VI. o. — Abel—Lévay—Polikeit: 
Mértan II. r. — Görögpótló irodalmi tankönyvek: Szilasi: Szemelvények 
Thukydidesböl. — Földi J .: Demosthenes válogatott beszédei, 2. kiad.
— Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv III.
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VIII. osztály. Zsilinszky: Hit- és erkölcstan. — Beöthy: A 
magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése I.—II. k. — Szinnyei: 
A magyar nyelv, mint a VII. o. — Cicero bölcseleti műveiből szemel
vények, kiadta Dr Boros Gábor. — Szemelvények Qu. Horatius Flaccus 
műveiből, kiadta Wirth Gyula. — Pirchala: Latin nyelvtan, mint a II. o. — 
Cserép: Római régiségek. — Maywald: Görög nyelvtan. — Homeros: 
Szemelvények az Iliasból, kiadta Kempt J. — Szemelvények Platonból, 
Dr Simon Józseftől.— Elischer—Fröhlich: Szótár Homeros két eposzá
hoz, mint a VII. o. — Szemák: Német olvasókönyv IV. r., mint a VII, o.
— Schiller: Wilheim Teli, kiadta Heinrich G. — Szitnyai: Lélektan és 
logika. — Szigethy: A magyar nemzet története. — Kogutowicz: Tör
ténelmi iskolai atlasz, mint a III. o. — Dr Kovács Zoltán: Fizika II. k.
— König—Beke: Algebra, mint a IV. o. — Lutter: Sorszámi táblák, 
mint a VI. o. — Ábel—Lévay—Polikeit: Mértan, mint a VII. o.

aszódi ág. h it\

Segédkönyvek és szótárak az I.—VIII. osztály részére.

Könyv nélkül tanulandó olvasmányok gyűjteménye. Kötelező az 
I.—VIII. osztály részére. — Schmidt: Latin-rnagyar és magyar-latin 
szótár. Két rész. — Kelemen: Német-magyar és magyar-német zseb
szótár. Két rész. — Albrecht János: Kis német nyetvtan. — Hittrich: 
Görög régiségek. — Lévay—Vida: Görög-magyar és magyar-görög 
szótár. Két rész. — Újváry Béla: Magyar és francia zsebszótár 2 k.

<M  ___

71924—25.

ium igazgatóságától.

Hivatalból.
Isk o laü gyb en .

Méltóságoaí 
Nagyságos ? 
Tekintetes '


