
A BANYAI Ág . HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET

ASZÓDI
p e t ő f i- r eAl g im n á z iu m á n a k

É R T E S Í T Ő J E
AZ 1926— 27. TANÉVRŐL.

SZERKESZTETTE:
Dr ORAVECZ Ö D Ö N
az 1926—32. évkörre vál. igazgató.

Kiadja az aszódi ég. hitv. ev. Petőfi-reólgimnázium.

Nyomatott: Vas József Petőfi-könyvnyomdájában, Aszód, 1927.





Ä BÁNYAI ÄG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET

ASZÓDI
PETŐFEREÁLGIMNÁZIUMÁNAK

É R T E S Í T Ő J E
AZ 1926— 27. TANÉVRŐL

SZERKESZTETTE:
Dr ORAVECZ Ö D Ö N
az 1926—32. évkörre vál. igazgató.

Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petőfi-reálgimnázium.

Nyomatott: Vas József Petőfi-könyvnyomdájában, Aszód, 1927.





Iskolánk röv id  tö rtén ete .

A legrégibb hiteles nyomra Dr Fináczy Ernő talált rá egy hely
tartótanácsi jelentésben, hol már 1766-ban mint „schola Latina usque 
syntaxim inclusive“ szerepel. Egy 12 évvel későbbi jelentés a tan
anyagon kívül megemliti, hogy az intézetnek 30 tanulója volt.

A hagyomány és az egyháztörténeti adatok is azt sejtetik, hogy 
a megszervezésben a báró Podmaniczky családnak döntő része lehe
tett. Ők is maradtak fenntartói, irányítói, olykor túlhatalmat gyakorló 
vezetői közel másfélszáz éven át. Első ismert tanárjáról Értesítőnk 
következő cikke emlékezik meg. Az 1798. évi püspöki látogatás az in
tézmény élén Kádassy József rektort találja, kinek utódja a földrajzban 
tudós Chovan Sámuel lett. Az ismert rektorok soraiban tizedik Koren 
István, kinek 23 esztendőig tartó működésében (1833—1856.) világ- 
irodalmi jelentőséget alkot Petőfi Sándornak három tanéven át itteni 
diákoskodása.

A Bach-korszak az erősen magyarosodó és magyarosító iskolától 
német nyelvű tanítást és több tanárt követel, mert Koren csak maga 
tanított. Közben elveszik a gimnáziumi jellegét is. Mikor Koren Szar
vasra távozik, leapad a tanulók száma 12-re. Tíz évig tart az életért 
való harc, míg végre mint felső-elemiből újra fejlődő gimnázium lesz 
1863—64-ben. Ebben az időben adományozta a második tanszék meg
szervezésére báró Podmaniczky Ármin az aszódi vásárjog 3A részét. 
A tanárok közül a költő Csengey Gusztáv két éven át ingyen tanít, 
Sárkány Imre is rendes fizetés nélkül működik. A polgárság évi anyagi 
kötelezettséget vállal. Megalakul az első rendes iskolai tanács. (1865 ) 
A földszintes, nádfedeles házat megnagyobbítják s megnyílik a IV. 
osztály is. Az eltávozó Podmaniczky Ármin mecénási szerepét a vidék 
fő- és köznemessége veszi át. 1868-ban megnyílik az alumneum, 
1872-ben megépül a régi falakon az iskola emeleti része, 1875-ben 
országos ünnepség keretében leplezik le a Petőfi-emléktáblát, 1879-ben

I.



4

megveszik az utcára nyíló Szelecsényi-házat tanári lakásul, melynek 
másik oldalát 1886-ban építik ki.

így ma Petőfi iskolája a 160-ik működési évét éli.
A 80-as évek haladó iskolai követelményeivel azonban alig bír 

lépést tartani alma materünk. A tanári fizetés kicsiny, senki se marad 
itt állandóan; a felszerelés gyarló. Az 1883. évi XXX. t.-c. alapján 
hasztalan kérnek állami segítséget.

Országos hangulatkeltés céljából 1888-ban megülik az iskola fenn
állásának százados emlékünnepét. Végre 1901-ben megkapják az első 
állami segélyt, mit 1907 márc. havában az állammal való segélyezési 
szerződés megkötése követ Bolla Lajos igazgatósága alatt.

1912-ben Micsinay Ernő felügyelő és Szabó Lajos igazgató meg
teszik az első lépéseket a teljes főgimnáziummá való kifejlesztés ér
dekében, miket a kitört világháború közepette is teljes siker koronáz.

1916. junius havában megtartják az első rendes érettségi vizs
gálatot.

Igaz jóakarót nyer az iskola a kerület új püspökében Dr Raffay 
Sándorban, ki a forradalmak és a tanácsköztársaság fergeteges ideje 
után minden lehetőt megtesz érdekében.

Petőfi születésének százados évfordulóját minden befolyásával 
igyekszik az iskola javára fordítani, de az elvérzett nemzet, a meg
csonkított ország még nagyobb áldozatra belső zavarai miatt is kép
telen. Megüljük a lehetőség határai között fényesen Petőfi jubiláns 
ünnepét, mikor is a Petőfi-kultusz itteni felélesztésével Dr Osváth Ge- 
de on igazgató igyekszik országos érdeklődést kelteni. A teljes főgimn. 
nyilvánossági és érettségit tartó jogát 1920-ban kapja meg véglegesen 
Gaal Mózes főigazgató jóságos támogatása folytán. Megbirkózik az 
iskola a szanálás nehéz kérdésével is; mig a középiskolák reformja 
kapcsán az 1924/25-ik tanévben reálgimnáziummá alakul át. A föld
reform keresztülvitelénél 4 1h  hold épitési telek jut Petőfi gimnáziumá
nak is.

Tanulóinak száma a kifejlesztés óta háromszorosra emelkedett. 
Meghaladja most is a 400-at.

Az iskola helyisége a régi, hiába a sok pótlás, javítás. Ennyi nö
vendéket már alig bír magába fogadni. A fenntartó, 1200 lelket szám
láló egyház szegény és gyenge arra, hogy új otthont építsen a Galga 
partján a magyar kultúrának. Ezért az 1926. év szeptemberében isko
láját felajánlotta a bányai ág. hitv. ev. egyházkerületnek. Dr Raffay 
Sándor püspök úr nagy kulturprogrammja és iskolaszeretete tette le
hetővé e nagy lépést, mit a kerületi gyűlés okt. hóban egyhangúlag 
helyeslőn vett tudomásul.

Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő úrnak s a püspök úrnak el
nöklete alatt okt. 21-én Aszódra kiszállott bizottság az aszódi bizott
sággal meg is egyezett az átvétel alapelveire és föltételeire nézve.

Az az ima, mit a gyűlés befejeztével püspök urunk az Egek 
Urához intézett, hisszük, hogy foganatos lesz. Az Úr kegyelme tartott 
meg a múltban, az Ő kezében van a jövő is, mely csak biztató lehet, 
ha az Ő utain haladunk tovább.
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A z aszódi ág. h. ev  gym nasium  e lső  tanára.

Az aszódi ág. ev. algymnasium 1900/901. iskolai évről szóló ér
tesítőjében Petry Gyula közli az aszódi ág. hitv. ev. algymnasium törté
netének az 1887/8. év végéig terjedő vázlatát, melyet a gymnasium 
évszázados fennállásának 1887. junius 27-én tartott emlékünnepére irt.

Ezen történeti vázlatban Petry Gyula a gymnasium keletkezésére 
nézve a következőket írja:') „Gymnasiumunk eredetéről Írott adatok 
eddig nem kerültek nyilvánosságra. Volt tanára Korén István, Greguss 
Ágost kiváló aesthetikusunk nagyatyjától hallotta, hogy Szontágh Sámuel, 
az 1780-at követő években Aszódon a báró Podmaniczky-család neve
lője, saját költségén egy házat vásárolt volt s az evang. ecclesiának 
ajándékozta arra a célra, hogy ebbe az elemi iskola költözzék át, a 
régi iskolából pedig legyen felsőbb (latin) iskola . . .  Hogy a régi isko
lában nem volt-e már megelőzőleg is latin tanítás, vagy hogy ez csak 
az iskola kettéválasztása után kezdődött-e meg? — arról ez a forrás 
nem nyújt felvilágosítást.“

Petry a gymnasium történeti vázlata megírásához — mint ezt a 
vázlatban írja1 2) — kizárólag helyi forrásokból merített, az egyházi és 
gymnasiumi levéltár okirataiból. Használta az egyház régi jegyzőköny
veit, a Protocollum Eccl. Ev. Aszódiensis-t, mely 1798—1827. évek 
adatait és az 1798. augusztus 15-én Aszódon tartott szuperintendensi 
egyházlátogatás jegyzőkönyvét tartalmazza, továbbá a „Liber neo-erectus, 
continens varias proventuum et erogationum Eccl. Aszódiensis com
putus. In Anno 1739 inchoatus'“ című és egyházi számadásokat tartal
mazó könyvet.

Az 1798. évi augusztus 15-én Aszódon tartott szuperintendensi 
egyházlátogatás jegyzőkönyve a IV. pont alatt a , Schola latína“-t 
tárgyalja, melynek tanára akkor Kádassy József volt, ki az egyház
látogatás idején már 11 év óta működött az intézetnél, tehát 1787 óta, 
miután azonban az egyházi számadások fent idézett könyvében az 
1786-ik évre vonatkozólag az foglaltatik: „A Nobilibus et Opificibus 
pro Solutione Ministri, Rectoris et Praeceptoris incassati 97 fi. 75 x.“ 
ebből Petry azt állapította meg, hogy az aszódi ev. gymnasium 1786. 
év óta tekinthető fennállónak, amidőn a gymnasiumnak egy rectora és 
egy praeceptora volt, előbbi a latin vagy grammatikai, utóbbi a kisebb 
elemi, vagyis akkor úgynevezett nemzeti iskolát tanította.

Az egyházi számadások szerint 1773-ban a kisebb iskolánál javí
tásokat eszközöltek, ez azonban nem bizonyítja, — írja Petry3) — hogy 
a latin iskola már akkor is fennállott, mert a „schola minor“ meg
nevezés az elemi intézeteket általában megillette és nemcsak azokat, 
amelyek mellett nagyobb iskola is működött.

II.

1) Az aszódi ág. hitv, ev. algymnasium értesítője az 1900—1901. iskolai év
ről. Közli Bolla Lajos igazgató. Budapest 1901. Hornyászky V. könyvny. 4—5, 1,

2) U. o. 6. 1.
3) U. o. 8. 1.
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Az aszódi g v . gymnasium első tanárául Petry említett történeti 
vázlatában4) tehát Kádassy József rektort teszi, aki 1787., .illetve 1786. 
év óta aszódi ev. egyház felügyelete és rendelkezése alatt álló schola 
latinában — az egyházi látogatás jegyzőkönyve szerint — tágas és vi
lágos teremben hittant, latin és német nyelvet, földrajzot és politikai 
történetet tanított latin és német nyelven „a caniculai, szüreti napok és 
hetenként csütörtök kivételével az egész éven át“ naponként hat órá
ban és mindezért évi fizetésül 201 frt. 45 kr-t kapott, melyhez még 
az a tandíj járult, melyet a más községekből jött gyermekek fizettek. 
Kádassy 1803. május 1-ig működött és ekkor Chovan Sámuei követte 
őt a tanításban 1809-ig, majd Scholtz József, aki az egyházgyiilés 
határozata értelmében először vette fel a „profeszor“ címet.

Petry ezen megállapításaival szemben családom múltjának kutatása 
és tanulmányozása közben az aszódi ev. algymnasium keletkezési 
évét és első tanárát illetőleg egészen más eredményre jutottam. Csa
ládom egyik tagja ugyanis Fabricius János 1784-től 1813-ig a pest- 
megyei Harta község ág. ev. hitvallású egyházának lelkésze volt. Kutatván 
Fabricius János múltját, megkerestem a hartai ág. ev. egyház jelenlegi 
lelkészét, Gallé Istvánt, aki megkeresésemre készséggel válaszolt és 
közölte, hogy a hartai 1879. évi visitationalis jegyzőkönyvben, ott, ahol 
az egyház papjai vannak felsorolva, a következő feljegyzés áll: „Fab- 
riczy (Fabricius) János gömörmegyei születésű, aszódi gymnasiumi rector 
korában jött ide 1784. évi április 24-én. Az egyház híveivel hosszabb 
viszálykodásba keveredvén, végre 1813-ban Budára költözött, ahol 
1833 körül meghalt. Az ecclesia ezen szerencsétlen és részszerént tán 
méltatlanul üldözött lelkipásztorának haláláig 100 váltó forintot volt 
kénytelen fizetni.“

Gallé István hartai ev. lelkész azt is közölte, hogy a hartai ev. 
egyház keresztelési anyakönyvét Fabricius János a következő szavakkal 
nyitotta meg: „Succesore in munere Johanne Fabrició ante hac apud 
Aszódienses Rectore sequentes baptisati.“

A hartai ág. ev. egyház hivatalos följegyzéseiből tehát az tűnik 
ki, hogy az aszódi ev. algymnasium rectora 1784. április 24-ike előtt 
Fabricius János volt és így nem lehetett Kádassy József az első tanár, 
amint ezt Petry a rendelkezésére álló adatokból annak idején meg- 
állapitani vélte, de sőt Kádassy sorrendben még a második tanára sem 
lehetett az aszódi ev. gymnasiumnak, mert Fabricius János 1784. április 
24-én már hartai lelkész volt, viszont Kádassy csak 1787-ik, illetve 
1786-tól töltötte be a rectori hivatást és így Fabricius János után és 
Kádassy József előtt még más rectorának is kellett lenni az aszódi ev. 
gymnasiumnak. Ezen megállapításból kétségtelen tehát, hogy az aszódi 
ág. ev. gymnasium már 1784-ben fennállott és annak eddig kimutatható 
első tanára Fabricius János volt.

Fabricius János ősrégi ev. családból származott. Fia volt Fabricius 
Ádám bradnai (Gömör m.) ev. lelkésznek és 1752-ben született Nagy- 
szlaboson. Elemi iskoláit Bradnán, középiskoláit Kézsmárkon, Osgyán- 
ban, Ratkón és Eperjesen végezte, felsőbb tanulmányait Pozsonyban.

4) U. o. 9. 1.
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Ezzel a készültséggel a modori (Pozsony m.) ev. gymnasium III-ik, 
donatista osztályának lett tanára/') Majd innen megválva, tanulmányait 
külföldi egyetemen végezte, miként testvérei Sámuel és Mihály, akik 
a jénai egyetemet látogatták/’) Elődei nyomdokait és a családi hagyo
mányt követve, egyházi szolgálatra készült. Apja Ádám előbb Nagy- 
szlaboson rector, utóbb Bradnán lelkész volt, nagyatyja a wittenbergi 
egyetem elvégzése után a hontmegyei Pribélyen, majd szintén Bradnán 
lelkészkedett, dédapja Mátyás a gömörmegyei Ribniken volt lelkész 
1660-tól 1674-ig, amidőn Pozsonyba a vésztörvényszék elé idéztetett, 
mely elől Németországba menekült, ahonnan csak a Thököly-féle fel
kelés tette lehetővé számára a visszatérést és a betléri ev. lelkészi 
parókiát foglalta el, de csak öt esztendőre, mert 1687-ben a jezsuiták 
ismét elűzték és csak 16 esztendei külföldi bujdosás után térhetett 
ismét vissza Rákóczy Ferenc 1703-iki zászlóbontása idején, midőn a 
hisnyói ev. parókiára került; János ősapja Mihály Geczelfalván (Gömör 
m.) volt lelkész 1623-ban, majd Csetneken, ismét Geczelfalván, végre 
1645-ben Köviben, utóbb egyházkerületi szenior és ö dolgozta ki a 
gömöri fraternitás lelkészei részére az egyházi szertartások (ágendák) 
könyvét; ükapja Boldizsár Tót-Lipcse sz. kir. város tanácsnoka volt 
és 1621-ben II. Ferdinánd királytól nemességet nyert.

Fabricius János a németországi egyetemen a theológiát elvégez
vén, visszatért hazájába és 1778-ban Nagyszlaboson Gömörmegyében 
lett gymnasiumi rektor5 6 7) és itt érte őt az aszódi ev. gymnasium taná
rául való meghívás. Az aszódi ev. gymnasium rektori tisztét mikor 
foglalta el, bizonytalan, tény azonban, hogy 1784. április 24-én a hartai 
parókiát mint aszódi ev. gymnasiumi rektor foglalta el, miután Cser- 
nyánszky János szuperintendens őt Selmecbányán pappá szentelte.8) 
A hartai ev. egyház kiépítésében nagy érdemei vannak. Midőn a pa
rókiát elfoglalta, az 1720-ban alakult egyházközségnek temploma még 
nem volt. Ez az ő buzgólkodására 1792-ben épült fel. Hartán 29 éven 
át lelkészkedett és 1813-ban vált meg a hartai parókiától, ellentétbe 
kerülvén híveivel, akik közül nehány izgága természetű alaptalan fel
jelentést terjesztettek a felsőbbség elé, mire vizsgálat indult meg, amely 
őt teljesen tisztázta és ezért tartozott az egykázközség haláláig évi 
100 forintot fizetni, mint nyugdíjat, mert Fabricius János az incidens 
után nem óhajtott továbbra is Hartán maradni, viszont idős volt már, 
hogy új parókiát szerezzen. Elhunyt Budán 1833 körül. Neje Krieg 
Erzsébet volt, kivel való házasságából János, Katalin, László és Károly 
nevű gyermekei születtek. Ezek közül László a keszthelyi „Georgicon“-t 
végezte, majd gróf Festetich gazdatisztje, utóbb Csabacsüdön bérlő, 
végül Barsmegyében birtokos lett. Károly Olaszországba költözött. 
László fia Ágoston mérnök és földbirtokos volt a hontmegyei Mere 
községben és 1848/49-ben honvédfőhadnagy, ennek leszármazói közül

5) Collectanea Schulek. Tom. Vili. pag. 255. Kézirat az ev. egyház egye
temes levéltárából, Budapesten.

6) Mokos Gyula: Magyarországi tanulók a jénai egyetemen.
7) Hornyánszky: Beiträge zur Vaterland. Geschichte 259. 1.
8) Collect. Schulek. Tom. XXIV. pag. 119—120.
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László műszaki tüzérezredes, ki 1920-ban spanyoljárványban hirtelen 
elhunyt, Dezső körjegyző Hontbagonyán, kit a csehek a Felvidék meg
szállásakor pár napig fogságban tartottak Pozsonyban, Imre járási fő
állatorvos, ki utóbbi és fiai Imre és Ágoston az oláhok által megszállott 
Székelyhidon élnek és egyedüli élő leszármazol Fabricius Jánosnak.

Érdemes feljegyezni, hogy Fabricius János alkalmi költészettel is 
foglalkozott, ami kitűnik a hartai ev. egyház halotti anyakönyvéből, 
melyben 1785. május 27-én, midőn öt éves János nevű fia elhalálozá
sát bejegyezte, a következőket írta:

„Nun bin ich recht tief gebeuget,
Denn der Tod hat mier geraubet 
Meine Gattin, meine Kinder, 
fleh Gott verfahr doch gelinder!
Ja wechsle mein Schmertz und Leid 
Mit der wahren Freidigkeit

Amen.“
Ennyit Fabricius Jánosról, az aszódi ág. ev. gymnasium első 

tanáráról.
Fabricius Eudie

m. kir. gazd. főtanácsos, 
a pesti ev. egyház presbytere.

i n .

Äz isk o la  főh atósága .

Az iskola főhatósága a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület, illetve 
ennek elnöksége: Dr Raffay Sándor püspök és Dr Zsigmondy Jenő 
kerületi felügyelő.

A kormányzó bizottságot az ősszel tartandó kerületi közgyűlés 
választja meg, addig is közös szervet alkot átmenetileg az átvevő bi
zottsággal a régi Gimnáziumi bizottság, melynek tagjai: Micsinay Ernő 
isk. felügyelő, Chugyik Pál esperes lelkész, Bentsok János egyházi m. 
felügyelő; Dr Oravecz Ödön igazgató, Karádi János eforus, biz. jegyző; 
továbbá Benkó Mátyás, Boldis István, Bolla Lajos, Haits Samu, Dr 
Haits Géza, Hamrák Béla, Krenkó István, Perényi Rezső, Gróf Ráday 
Gedeon, Sárkány Ernő és Sárkány László választott tagok; Kürisztler 
János és Nagy Imre a tanári kar kiküldöttei. Az átvételi bizottság tagjai 
voltak: Blatniczky Pál, Broschko Gusztáv. Saguly János esperesek, 
Dr Scholtz Oszkár kér. főjegyző, Bezegh Sámuel kér. titkár, Báró Kaás 
Albert, Landgraf János, Dr Mágócsi-Dietz Sándor, Dr Mikler Károly, 
Dr Szigethy Lajos közgyűlési tagok.



9

IV.

Ä tanári te stü le t .
So

rs
z.

A tanár neve Tantárgy és osztály H
et

i
ór

as
z.

Jegyzet

1
Dr Oravecz Ödön

r. tanár
(magyar—latin)

Magyar nyelv Vili. 
Latin nyelv Vili. 
Bölcsészettan VIII.

10
Igazgató,

az önképzőkör elnöke, az 
éremtár kezelője, a cser

készek egyik oktatója

2
Bolla Lajos

r. tanár
(görög—történet)

Történet 111 , IV., VI , VII. 
Görögpótló irodalom VIII. 
Földraiz 11. Műének I.—II.

18 Az énekkar vezetője.

3
D rD ánielisz Sándor

r. tanár
(magyar —német)

Német II., IV., VI., VIII. 
Magyar VII. Francia VI 20

A Vili. osztály főn-'ke, 
a tanári értekezletek jegy
zője, a VII—Vili. o, ifj. 

könyvtár őre

4
Haberehrn Gusztáv

r. tanár
(termt —mennyiségi.)

Mennyiségtan II., IV. V I, 
Természettan Vili. [VIII. 17

A 11. osztály főnöke, 
a terinészettani szertár őre, 
a segélykönyvtár vezetője.

5
Hamrák Béla

r. tanár 
(vallástan)

Vallástan I —Vili. 
Egyházi ének I.—IV.

Az ifj. istentiszteletek veze- 
jo tője, a gyámintézet elnöke, 

tandijpénztáros, a cserké
szek egyik oktatója.

6
Jancsik Mihály

r. tanár
(magyar—latin)

Magyar I., V. 
Latin I., VII. 19 A Petöfi-gyüjtemény és az 

1.—II. o. ifj. könyvtár őre.

7
Karádi János

r. tanár 
(latin—görög)

Magyar III., IV Latin IV. 
Görög V—VIII. 20

A IV. osztály főnöke, 
a Ml.—IV, o. ifj. könyvtár 
őre, az alumneum vezetője, 
a gimn. bizottság jegyzője.

8
Künsztler János

r. tanár 
(testnevelés)

Torna I —VIII. 16
A sportkör vezetője, a cser
készek parancsnoka, a be
járó tanulók felügyelője, a 

tornaszertár őre

9
Naqu Imre

r. tanár
(magy.—la in—gyorsírás)

Magyar II., VI 
Latin II., VI. 17 A VI. osztály főnöke, 

azV.—VI. o. ifj. könyvt. őre.

10
Stibrányi Gyula

r tanár (gyorsírás) 
(magy. -ném .—francia —

Német III., V., VII. 
Francia V VII. 18 A VII. osztály főnöke, 

a tanári könyvtár őre, a 
gyorsirási tanf. vezetője.

11
Szabó Lajos

r. tanár
(termt.—mennyiségi)

Mennyiségtan III , V , VII. 
Természettan III, VII. 16 A 111. osztály főnöke.

12
Szever Pál

r. tanár
(latin—történet)

Latin III., V. 
Történet V., Vili.

Az V, osztály főnöke,
' j a történeti gyűjtemény őre.

13
Dr Varga Ferenc

r tanár
(természetrajz - földrajz)

Természetrajz I., Ií., IV., 
[V., VI

Földrajz !., III.
18

Az 1. osztály főnöke, 
a természetrajzi és földrajzi 

szertár őre.

14
Velten Armand

r. tanár 
(rajz)

Mennyiségtan 1.
Rajzoló geometria IV. 
Rajz I , II , III., V.—VIII

19 A rajzszertár őre.

Nyugalomban vannak a tantestületből: Dr Gréb Gyula és Dr O sváth Gedeon.

A római katholikus vallástant: K ausz József államilag kinevezett vallástanár, 
hévizgyörki expositus; az izraelita va llást: Steiner Jakab rabbi tanította.

Iskolaorvos s az egészségtan tanára Dr Gál Adolf vármegyei főorvos, 
közegészségügyi tanácsos volt.
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Ä Bányai Ág. Hitv. Ev. Egyházkerületnek 1907. évi közgyűlésén 
105 sz. alatt hozott határozatához képest a tanárok egyházi, társadalmi 
és irodalmi tevékenységéről a következőkben számolunk be.

Bolla Lajos a bányakerületi aszódi leánynevelő-intézet nagybi
zottságának, az egyházi tanácsnak és a gimn. bizottságnak tagja.

Dr Dánielisz Sándor műfordításokat közölt vidéki lapokban.
Haberehrn Gusztáv az egyházi tanácsnak, az egyházi pénzügyi 

bizottságnak és a felsőpestmegyei esperesség számvevőszékének tagja. 
Az esperesség megbízásából szabályzatot készített az egyházak pénz
tárainak ügyviteléről. Az egyetemes egyház tanügyi bizottsága 54/1926 
sz. a. Kis Korálkönyv c. tankönyvét engedélyezte. (Kiadja: Az Orsz. 
Ev. Tanáregyesület.) A gályarabok emlékezetére írt dalát a péceii, kis- 
tarcsai és pesterzsébeti vallásos estéken Chugyik Pál esp. lelkész adta 
elő a szerző kísérete mellett. Ugyancsak elénekelték a konfirmandusok 
a konfirmációkor. Megjelent cikke: Az akusztika és zeneelmélet kom
binációja. (Prot. Tanügyi Szemle.)

Hannák Béla a felsőpestmegyei esperesség ellenőre, az egyházi 
tanács és gimn. bizottság tagja; a gödöllői ev. fiókegyház gondozója. 
Előadást tartott vallásos estéken: Aszódon és Nagytarcsán.

Karádi János az egyházi tanács tagja, a gimn. bizottságnak és az 
Orsz. Ev. Tanáregyesületnek jegyzője; az aszódi áll. ovoda felügyelő 
bizottságának elnöke, a Keresztyén Polg. Kör alelnöke. Előadást tar
tott a Levente Egyesületben a tanulóifjúságnak a cserkészek vidámsá
gáról, a leventéknek a cserkésztörvényről, a nagy közönségnek a 
levente- és cserkészmozgalom jelentőségéről. A VKM. úr által a szün
idei továbbképző tanfolyamra ösztöndíjjal küldetett ki.

Künsztler János Aszód nagyközség leventéinek főoktatója, a köz
ségi testnevelési bizottság és a gimn. bizottság tagja.

Nagy Imre az egyházi tanácsnak, a gimn. bizottságnak és az áll. 
ovoda felügyelő bizottságának tagja.

Dr Oravecz Ödön hivatalból tagja az egyházi tanácsnak, a gimn. 
bizottságnak és az esp. tanügyi bizottságnak. A rozsnyói öreg diákok 
szövetségének alelnöke. A Kér. Polg. Kör és az Orsz. Ev. Tanár- 
egyesület vál. tagja. Megjelent cikkei: Mikszáth Selmecbányái diákévei. 
(Csenged János Emlékkönyv.) Negyven év egy magyar riporter életé
ből. (Régi Mulató Magyarország.) Szerkesztette az iskola ez évi Érte
sítőjét. Felolvasást illetve szabad előadást tartott: a Levente Egyesü
letben: Ha még egyszer... Huszárbravur c. rajzát illetve versét olvasta 
fel; a Polg. Kör. kulturestéjén Teli Vilmosról, az iskola vallásos estéjén 
Dávid Ferencről, az évzáró ünnepen Gyóni Gézáról. A rosznyói öreg 
diákok nagygyűlésén ünnepi beszédet mondott. (Megjelent a Rosznyói 
Hírlapban.) Társadalmi összejöveteleken és ünnepléseken tartott még 
több alkalmi beszédet.

Stibrányi Gyula a Magyar Gyorsírók Egyesülete ped. és tud. 
szakosztályának választmányi tagja. A VKM. úr által a szünidei to
vábbképző tanfolyamra ösztöndíjjal küldetett ki.

Szabó Lajos az egyházi tanács tagja.



Szever Pál n felsőpestmegyei csp. törv bírájrr. Előadást tarlóit: a 
reformáció emlékünnepén a gályarabokról, a Levente Egyesületben pe
dig a tanulóknak, a leventéknek és a nagyközönségnek a 14-es honvédek 
szerepéről a világháborúban. (Saját képeivel kísérve.)

Dr Varga Ferenc a budapesti m. kir. Kertészeti Tanintézet elő
adója; a Kertészeti Lapok és a Mezőgazdaság és Kertészet c. folyó
irat munkatársa. Megjelent munkája: Kertészeti Növénynemesítés I. 
rész. (Légrádi kiad.)

Velten Armand a Nemzeti Szalon egyházművészeti kiállításán a 
győri székesegyház interieur-jével, az aquarell és pasztell festők ki
állításán a Nemzeti Szalonban a müncheni Szent János templom in- 
terieurjével és a „Vak koldus" c. képével; a Tavaszi Tárlaton a Mű
csarnokban az „Öreg ember“ c. képével vett részt.

V.
Ä z 1926—27. tanév  tö rtén ete .

Iskolánk sorsa. Bevezető rövid történeti áttekintésünk végén 
megemlékeztünk hálatelt szívvel és bizakodó lélekkel arról a történeti 
jelentőségű mozzanatról, hogy intézetünket a bányai ág. hitv. ev. egy
házkerület átveszi. Az október 21-én megtartott átvételi értekezletnek 
határozatait az aszódi ág. hitv. ev. egyház magáévá tette, minek alap
ján elkészült az átadási, illetve átvételi szerződés is. Ezt az egyházi 
közgyűlés soha nem tapasztalt népes ülésében május elsején el
fogadta egyhangú lelkesedéssel. Most már csak bizonyos alaki kellékek 
szükségesek; így a felsőpestmegyei ág. hitv. ev. egyházmegye jóvá
hagyása, valamint az egésznek a szept. 15-én tartandó kerületi köz
gyűlésen való bejelentése. Jogilag azonban az átadás már érvényes. 
Nehéz időket, válságos napokat élt át az utolsó másfél évtized alatt 
a Petőfi gimnáziuma. A nehéz napokban azonban mintegy Isten kül
dötte segítségünkre Dr Raffay Sándor püspök urunkat, ki nagy hitével 
megtartotta, szeretetébe befogadta s Istenbe vetett reményével meg is 
fogja építeni iskolánkat.

Október 21-én és május 26-án itt tartott magas látogatásai ezt 
teljes mértékben bizonyították. Nemes munkájával az egyetemes evatig. 
tanügynek és a magyar nemzeti kultúrának tett oly szolgálatot, melyet 
mi értékelni kicsinyek vagyunk. De hála illeti meg az aszódi ág. hitv. 
ev. egyházat is, mely 160 éven át oly sok nyomorúság közepette is
koláját meg bírta tartani, fejleszteni tudta és ragaszkodott hozzá áldo
zatok árán is.

Hz iskolai év lefolyása. Az előzetes beírásokat július 1., 2. 
és 3. napján végeztük el. Ekkor egy tanuló tett felvételi különbözeti 
vizsgálatot. Bár egyházi főhatóságunk magáévá tette a VKM. 62.282/VI. 
sz. rendeletét, mely a nagy szünidőt szept. 12-ig hosszabbította meg, 
a tanári testület a kitűzött időben mégis megkezdette munkáját. Aug. 
30-án 4 magántanulónak volt az írásbeli vizsgája, aug. 31-én pedig a 
szóbeli vizsgálata. Aug. 30-án 6 tanuló és szept. 15-én két tanuló tett
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még felvételi különbözeti vizsgát. Az aszódi tanulók javító vizsgálatait 
aug. 31-én délután, a többiekét szept. 1-én folytattuk le. Javító vizs
gálatot tett egg tárgyból 42, két tárgyból 51 növendék. E vizsgákon 
még két tanuló utasíttatótt osztályismétlésre. R beírásokat az idézett 
rendelet szerint szépt. 13. és 14. napján, míg a tanév ünnepélyes meg
nyitását szept 15-én tartottuk meg, mikor is az ifjúságnak felolvastuk 
Gaal Mózes főigazgató úr szózatát. November lf-én javító felvételi 
vizsgát tett 1, pótló magánvizsgáról javító vizsgát szintén 1, felvételi 
különbözeti vizsgát pedig 2 tanuló. Ä karácsonyi szünet dec. 23—jan. 
9-ig volt, a félévi febr. 2—5 között, a húsvéti pedig ápril. 10—24-ig 
volt. R tanévet jun. 20-án zártuk be, mivel az érettségi vizsgákat utána 
tartottuk. A Vili. o. vizsgái máj. 12., 13, 14. napjait foglalták el, e napo
kon vizsgáztak a Vili. o. leánymagántanulók, kiknek írásbeli vizsgála
tai máj. 10. és 11-én voltak. A rendes tanulók összefoglaló ismétléseit 
jun. 13—15 napjain, a közös tornavizsgát jun. 18-án, a bejáró leány
magántanulók írásbeli vizsgáit jun. 10., 11-én, a szóbelijüket 13—15-én, 
a máshol lakó magántanulók írásbeli vizsgáját 16. illetve 17-én; szó
belijüket 17. illetve 18-án tartottuk meg. Ez a lefolyt iskolai év 
külső kerete.

Szem élyi változások. Az iskolának nyolc éven át volt tanára, 
majd tizenkét éven át igazgatója Dr Osváíli Gedeon egészségi okokból 
a múlt tanév végén beadta nyugdíjazás iránti kérvényét, minek a ma
gas kormány helyt adott s Dr Osváth igazgatót szept. 1-től saját ké
relmére nyugalomba helyezte. Működéséről és méltatásáról legilletéke
sebbnek tartjuk az iskolát ellenőrző kir. tankerületi főigazgatónak: Gaal 
Mózesnek, mint miniszteri megbízottnak megemlékező szavait közölni: 
„Évről-évre tapasztaltam, hogy igazgatói tisztét nem az adminisztráció 
rideg keretei között végezi szakmánymódra, hanem lelkében ideális 
hevület van, komoly és nemes célkitűzés s a cél elérésére férfias tö
rekvés. A gondjaira bízott intézetnek továbbfejlesztése, majdan kiépí
tése forgott szakadatlan elméjében; a kollegális viszony bensőségének 
mélyítése, az ifjúság nevelése lelkesítette. A háborús évek s az utána 
következő zavarok, nyomott hangulatú évek minden nehézségét foko
zott munkával igyekezett lebírni. Igazgatóságának idején fejlődött ez 
az intézet nyolcosztályúvá, lett teljes gimnázium, szaporodott jelenté
kenyen a tanulóinak száma, úgy hogy ez a tankerület népesebb iskolái 
sorába emelkedett, pedig időközben a szomszédos Gödöllőn új reál- 
gimnáziumot állítottak fel. Az iskola múltjának, a Petőfi szellemének 
lelkes ápolása különös lelki passziója volt Osváth Gedeonnak. Szóban 
és írásban propagálta, a Petőfi-muzeum kisded keretében is érdemes 
és érdekes alkotás, mert magában foglalja a költői lelkű igazgató ra
jongását az intézete múltjához kapcsolódó nagy költő iránt. Rajongása 
és szeretete az áldozattól sem riadt vissza s több ízben adta ennek 
tanúbizonyságát. Nekem tehát nem szabad egyszerűen napirendre tér
nem, értékes, hasznos és nyomokat hagyó működésének lezáródása 
felett. Kívánom neki, hogy élete további folyamán lelje bőséges lelki 
gyönyörűségét olyan tevékenységben, melyre hivatást érez magában. 
Adjon kifejezést a benne élő és ható ideáknak; írjon, elmélkedjék s 
legyen tovább is nevelője nemzete ifjúságának, melyet olyan önzet
lenül szeretett."
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Dr Osváthot a gimn. bizottság és a tanári kar közös ülésben bú
csúztatta el szept. 20-án, mikor Micsinay Ernő kir. korm. tanácsos, isk. 
felügyelő méltatta szépen a távozó munkásságát és érdemeit, miket az 
isk. tanács jegyzőkönyvében örökítettek meg.

Tekintettel a főgimn.-nak reálgimnáziummá történt átszervezésére 
a gimn. bizottság aug. 9-én tartott ülésén Dr Osváth latin-magyar tan
székét modern-filológiai tanszékké szervezte át, melyre rendes tanár
nak Dr Dtínielisz Sándor magyar-német szakos tanárt választotta meg, 
ki már előbb több mint egy évtizedig az államnál működött és sike
resen tanította a francia nyelvet is.

A nm. VKM. úr 61.452 sz. rendeletével az átszervezést tudomá
sul vette s az államnak a szerződésben kikötött jogánál fogva a második 
állami tanszékre (mely magy.-latin) Nagy Imre már régebben itt mű
ködő kartársunkat nevezte ki.

Eltávozott körünkből Tóth Imre hévizgyörki r. k. expositus is, ki 
iskolánknak államilag kinevezett r. k. hitoktatója volt. Megértő barát
ság és a munka közös szeretete fűzött vele minket össze s benne 
mint Verseg érdemes plébánosában továbbra is iskolánk jóakaró
ját bírjuk.

Helyébe a váci r. k. megyés püspök úr Kausz József hévizgyörki 
expositus lelkészt delegálta, kit főhatóságunk meghallgatása után a 
VKM. úr 62.638. sz. rendeletével államilag tudomásul vett és elismert. 
Mi a középiskola tanításban nagy gyakorlattal bíró munkatársat, igazán 
harmonikusan gondolkozó kartársat, a r. kath. tanulók pedig jó lelki 
vezetőt nyertek benne.

A megüresedett igazgatói állást junius 18-án a gimn. bizottság 
Dr Oravecz Ödön rendes tanárral töltötte be, ki mint helyettes igaz
gató már az elmúlt szünidőben átvette az iskola vezetését.

Ä tanítás. Az 1926/27. tanévben már a reálgimnáziumokra vo
natkozó tanterv szerint történt a tanítás, kivéve a IV. és VIII. osztályt. 
Mint evang. iskola azonban nem hagyhattuk el a hagyományos huma
nisztikus alapot, ezért a fenntartó testület heti 1 — 1 órában ingyenesen 
tanitatta a görög nyelvet az V.—VII. osztályban úgy a kezdőknek, 
mint a haladóknak. Kezdő volt 6, haladó 8. A tanfolyamot Karádi Já
nos tanár oktatta. A filmoktalást ez évben úgy oldottuk meg, hogy 
tanulóink részt vettek a helybeli Levente Egyesület ilyen előadásain, 
bol sportképek és mozira átírt irodalmi művek nyertek bemutatást. A 
hevezető előadásokat kizárólag a kar tagjai tartották.

A tanítás eredményének fokozására az alsó osztályokat helyes
írási táblákkal láttuk el, míg a felsőbb osztályú tanulók részére maga 
az iskola bocsátott rendelkezésre kellő számú francia és német szótárt.

A tanítás munkáját a m. kir. kormány részéről Gaal Mózes tan
kerületi kir. főigazgató úr, mint miniszteri megbízott vizsgálta meg 
május hó 10. és 11-én. Munkája befejeztével tartott értekezleten mint 
igazi magister praeceptorum bírált, elismert, tanított és buzdított, mi 
természetes is a pedagógia jelleménél fogva, mely nem ismerhet meg
állást, hanem csak haladást a nemzeti kultúra örök eszménye felé. 
Megállapításaiból a következőket emeljük ki: „Örömmel töltötte el az 
a lelkesség, mely az aszódi reálgimnázium tanár testületének oktató és 
nevelő munkájában nyilatkozott.“ A tanuló ifjúságra nézve pedig az



volt a megállapítása, hogy „értelmi képesség tekintetében közepes 
anyag, kevés a kiemelkedő tehetség; annyiban hasonló a tankerület 
többi iskolájához, hogy otthon való munkája nem nagy értékű.“ Ennek 
fő okát részben abban is találta, hogy a tanulók nagy része vonaton 
bejáró s igy otthon nem tanulhatnak eleget, másrészt az iskola épü
lete sem felel meg a céljának. „Ha majd az új iskolaépület internátus- 
sal kapcsolatosan segítségére jön e tekintetben is az intézetnek, a most 
kedvezőtlen helyzet szerencsésebbre fordul és a tanításbeli eredmény 
is fokozódni fog.“ Összefoglalása ez volt: „Az intézet vezetése min
den dicséretre méltó, a tanártestület munkája értékes s ha egyes hiá
nyok az eredményben mutatkoznak, az nem neki rovandó fel.“

Az egész tanítási munka alatt a kartársak kölcsönös érdeklődést 
mutattak egymás munkája iránt, az igazgató pedig 52 esetben végzett 
óralátogatással és 40 órán át helyettesítéssel, valamint a vizsgálatokon 
minden lehető alkalommal való elnökléssel igyekezett megbizható képet 
nyerni a tanulmányi összeredményről.

Ä tanulók létszáma. Az összes tanulóink száma 402 volt. A 
rendes tanulók száma a tavalyihoz képest 21 -gyei, a magántanulóké 
5-tel csökkent. Ez évben így nem kényszerültünk párhuzamos osztályt 
nyitni. Az egészséges apadásnak oka részben az, hogy iskolánkba az 
I. o-ba főleg 11 —12 éves korukban jönnek a tanulók s így mi most 
jutottunk a háborús nemzedék első gyérebb évfolyamához. Másrészt a 
felsőbb osztályokba nehezebben vettünk fel a „költöző diákok“ rend
jéből, mert ezeknek rossz és hátráltató hatását tapasztaltuk.

Ä valláserkölcsi nevelés céljainak megvalósítására az egész 
vonalon törekedtünk. Az őszi és tavaszi hónapokban a rendes isten
tiszteletet látogatták tanulóink tanári vezetés mellett, míg a zordabb 
időben ifjúsági istentiszteletet tartottunk evang. és ref. tanulóinknak. Az 
egyházi énekből az alsóbb négy osztályban a protestánsok heti 1 — 1 
órában külön oktatást nyertek. A felsőbb osztályosokkal együtt karban 
is énekeltek. A helybeli kerületi ev. leánynevelő intézettel együttesen 
ez évben honosítottuk meg a vallásos esték tartását, mire az egyház 
híveit is szeretettel meghívtuk. Három ily esténk volt e tanévben.

Az első a reformáció napján volt a 250 év előtt gályarabságot 
szenvedett hitvallók emlékezetére. Műsora ez volt: 1. „Erős vár am i 
Istenünk“ I. vers, énekli ez egész közönség. 2. Megnyitó beszédet 
mond Hamrák Béla, a két iskola vallástanára. 3. Váradi Antal: A gá
lyarabok. Szavalja Czigán Ilona IV. leányiskolái tanuló. 4. Moyses: 
Fohász. Énekli a leányiskolái énekkar. 5. A gályarabok történetét el
mondja Szever Pál, a reálgimnázium tanára. 6. Bihari Kálmán: A gá
lyarab. Szavalja Miklian Károly VII. reálgimnáziumi tanuló. 7. A magyar 
gályarabok éneke. Előadja a reálgimn. ev. tanulóinak kara.

A második febr. 27-én folyt le a következő műsorral: 1. Köz
ének: Jer, dicsérjük Istent.. .  (Dallama : Isten, óh szent Isten.) 2. Haydn: 
Symphonia I. tétel; zongorán előadják Kirchknopf Sári és Wágner 
Viki IV. leányisk. tan. 3. Szász Károly: Urunk imádsága. Szavalja 
Szabadosi Lili IV. o. leányisk. tanuló. 4. Dávid Ferenc pályájáról 
előadást tart Dr Oravecz Ödön. 5. Haendl—Hubay: Larghetto. Hege
dűn előadja Telmányi József reálg. III. o. t., zongorán kiséri Győry



Erzsébet reálg. VII. o. m. t. 6. Szabolcska Mihály: A magyar pap. 
Szavalja Novak Károly reálg. VIII. o. t 7. Haydn: Óh Isten szent fel
ségedet... Éneklik a leánynevelő-intézet egyházi énekkarának nö
vendékei.

A harmadik estét május 1-én tartottuk meg a következőkép: 
1. Közének: Maradj meg kegyelmeddel. (290.) 2. Béry Gyula: Jézus 
imája. Szavalja Czigán Ilona IV. o. leányisk. tanuló. 3. Schmidt: Régi 
dal. Zongorán előadja Greifenstein Gizella IV. leányisk. tanuló. 4. Az 
életről tanító beszédet tart Dr Csengődy Lajos, a salgótarjáni ág. ev. 
egyház lelkésze. 5. Rákóczy imája. Élőadja a reálgimn. evang. tanulói
nak énekkara. 6. Váradi Antal: Judás. Szavalja Miklian Károly reálg 
VII. o. t. 7. Közének: Isten felséges adománya. (357.)

Az Úr szent vacsorájához jun. 16-án járult az ifjúság az egész 
tanári karral. Ebben az évben konfirmáltattak meg tanulóink közül 
jun. 12-én Aszódon Chugyik Pál esperes-lelkész úr által: Bobáiy La
jos 1., Chugyik Norman 4., Dáubel Ervin 4, Gál Zoltán 4, Hajdú Ist
ván 4., Kühn Ernő 4., Podani Béla 3., Szlobodnyik Béla 3, Szvitan 
Pál 4., Telmányi József 3. osztályú tanulók. Gödöllőn konfirmáltattak 
Hamrák Béla kartársunk által: Frey Miklós 6. és Kálmán Sándor 3. 
osztályú növendékek. A református ifjúság közül Székely Ödön héviz- 
györki lelkész úr a következőket vezette először pünkösd előtti vasár
napon az Úr asztalához: Antal Lajos 2., Csala Ernő 2., Farkas Andor 
3., Gazdag Lajos 3., Kertész Ernő 2. és Sax Lajos 3. o. t.

A VIII. osztálynak vallástani vizsgálatán a fenntartó egyház kép
viseletében megjelent Chugyik Pál esperes-lelkész úr is, ki emlékeze
tes szavakkal figyelmeztette az életbe kilépőket egyházunk iránti 
kötelességeikre.

A róm. kath. tanulóink pontos templomi látogatását, egész hitéle
tét Kausz József r. kath. vallástanár úr ellenőrizte és gondosan ve
zette. Mikor Hanauer István váci r. kath. megyés püspök úr Öméltó
sága október 2-án bérmáló kőrútján Aszódon megjelent, ünnepélyes 
fogadtatására kivonult iskolánk cserkészcsapata, valamint az összes r. 
kath. növendék, kik közül az arra elérkezettek ez alkalomból részesül
tek először a bérmálásban. A püspök úr ő méltósága előtt egyházunk 
vezetőségével együtt ez alkalomból tisztelgett reálgimnáziumunk vezető
sége is. Az összes r. kath. tanulók vallástani vizsgáin Kemény Géza 
galgahévizi tanácsos-plébános úr elnökölt, kinek szeretetteljes munká
jáért ez úton is hálás köszönetét mondunk. A r. kath. hitoktatás cél
jaira ez évben sikerült külön osztálytermet biztosítanunk.

Az izr. tanulók vallási gondozását és tanítását Steiner Jakab rabbi 
úr gyakorolta. Sikerült a vallásórákat a többi tanulókéval egy időbe 
helyezni, bár hely hiányában nem az iskolában, de a közel eső izr. 
téli imahelyiségben folyt a rendszeres tanítás.

Tanári testületünk legjobb tehetsége szerint igyekezett belekap
csolódni az egyházi közéletbe is. A helybeli egyházi tanácsnak a tanári 
karból hét tagja van. A felsőpestmegyei ág. hitv. ev. esperességnek 
július hóban Nagytarcsán tartott közgyűlésén tantestületünkből Dr Ora- 
vecz Ödön, Szabó Lajos, Szever Pál, Hamrák Béla, Künsztler János 
és Jancsik Mihály vettek részt. Az október 7-én Budapesten tartott 
kerületi közgyűlésen pedig Dr Oravecz Ödön, Szever Pál, Hamrák
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Béla, Künsztler János és Jancsik Mihály jelentek meg. Az Egyetemes 
Egyház évi közgyűlssén az iskolát Dr Oravecz Ödön igazgató kép
viselte. Részt vett továbbá az egész tantestület a felsőpestmegyei ág. 
hitv. ev. esperesség Aszódon tartott u. n. elnöki konferenciáján. Mikor 
pedig a püspök úr ő méltósága junius hó 19-én a cinkotai egyházban 
tartott canonica visitaciót, ott Dr Oravecz Ödön, Hamrák Béla és 
Jancsik Mihály képviselték az aszódi Petőfi-gimnáziumot.

E helyen emlékezünk meg az ifjúság erkölcsi magaviseletéről is, 
mely eltekintve a serdülő kor kisebb csínytevéseitől — áltálában jó 
volt. Súlyosabb erkölcsi botlás nem fordult elő. Itt jegyezzük meg, 
hogy ez évben tanári karunk is követte már a magaviseleti jegy meg
állapításánál azt az eljárást, hogy példás (1 -es) jegyet csak az igazán 
példaképet szolgáltató ifjúnak adott, míg a csupán kifogás alá nem 
eső jó magaviseletűek jó (2-es) jegyet kaptak. Az egyes tanulók szál
lásviszonyait az osztályfőnökök őrizték ellen. Az igazgató ez évben 
Aszódon, Bagón, Gödöllőn, Galgahévizen és Hévizgyörkön hetven ta
nulót keresett fel családi otthonában.

Tanítási óráinkat imával kezdettük meg és végeztük b e ; az evang. 
hittani órákat pedig énekkel is.

Nemzeti ünnepeink. A történeti érzés ápolására, a hazafias 
meggondolás kifejlesztése érdekében, de lelkűk ösztönös vágyódása 
szerint is tanulóinkat elvezettük minden oly ünnepélyes alkalomra, hol 
a magyarságnak lelki meghatottsággal lehetett áldozni az inkább bá
natos, mint örömteli múlt nagy emlékeinek.

Október 6-án Hamrák Béla kartársunk tartott az egész ifjúságnak 
emlékbeszédet azokról, kiknek porain nem győzött az enyészet, mert 
fényével fényt hint késő századokra a tizenhárom vértanú alakja.

Március 15-én az aszódi leánynevelő intézettel közösen tartottunk 
iskolai ünnepélyt, felhasználva ezt arra, hogy a márciusi ifjak egyiké
nek : Vajda Jánosnak százados emlékünnepét is megüljük. A műsorunk 
következő volt: 1. Murgács: Irredenta dalok. Énekli a leánynevelő 
intézet énekkara. 2. Székely Szilárd: Nemzet a Goigothán Szavalja 
Czigán Ilona IV. o. leánynev. t. 3. Brahms: Magyar táncok. Zongorán 
előadják Kesselbauer Felicia IV. o. és Wehrmann Sári III. o. leánynev. 
tanulók. 4. Ünnepi beszédet mond Kékén András rg. VIII. o. t. 5. Vajda 
János: Virrasztók. Szavalja Novák Károly rg. VIII. o. t. 6. Kuruc nó
ták. Énekli a reálgimn. énekkara.

Trianon gyászos napjáról, annak tanulságait levonva emlékeztünk 
meg minden osztályban jun. 4-én d. e. 10 órakor — a legnagyobb 
magyar fájdalom megszületésének percében.

Az iskolai záróünnepélyen az igazgató emlékbeszédet mondott 
Gyóni Gézáról, a világháború nemes magyar dalnokáról, ki éppen tíz 
éve porlik a szibériai sír korhadt keresztje alatt. Blaskovits Aladár V. o. 
és MiklianJ Károly VII. o. tanulók pedig egy-egy szép Gyóni-verset 
szavaltak el.

Tanulóink eg észség i állapota. A tanév folyamán szerencsé
sen minden nagyobb baj elkerülte iskolánkat. A január végén közsé
günkben is fellépő náthaláz egyes osztályokban már 25%-os mulasz
tásokban kezdett mutatkozni, de jött éppen a félévi szünet, így azt a
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járási főorvos tanácsára egy nappal meghosszabbítottuk, az iskolát 
állandó szellőztetés alá véve külön fertőtlenítettük s az ifjúság teljes 
egészségi állapota mellett kezdettük meg a második félévet.

Két gyásza mégis volt ifjúságunknak. Január hó 15-én Mária- 
Schutz-ban Sárvár felsővidéki gróf Széchényi Béla egykori kedves 
tanítványunk, a VII. o. tanulóknak szeretett volt osztálytársa jobblétre 
szenderült. Aszódon január 28-án megtartott gyászmiséjén osztálytársai 
Dr Varga Ferenc volt osztályfőnökük vezetése mellett vettek részt. 
Ugyancsak ezt az osztályt érte gyász ifj. toporczi Topercer Róbert 
magántanuló, volt osztálytársuk fájdalmas elhunytával. Régi betegségé
nek, mi a magyart úgy tizedeli, lett áldozata a rokonszenves ifjú, 
szüleinek igaz reménysége. Temetésén a rákosi temetőben volt osz
tálytársai Dr Oravecz igazgató, Dr Varga és Stibrányi volt osztály- 
főnökeik vezetése mellett osztozó bánattal vettek részt.

Az egészségtant kötelezően a hetedik osztályban heti egy órá
ban tanította Dr Gál Adolf járási főorvos, egészségügyi tanácsos, ki 
próbaelőadását Dr Juba Adolf egészségügyi főtanácsos és egyet. m. 
tanár jelenlétében a VKM. rendelkezése szerint megtartván — tekin
tettel évtizedes gyakorlatára minden külön vizsga nélkül — elnyerte az 
egészségtan-tanári oklevelet. Ez alkalommal Juba főtanácsos úr a 
vörheny elleni védekezésről tartott az egész ifjúságnak népszerű, ké
pekkel kisért előadást. Dr Gál tanácsos gondozta igaz szeretettel ifjú
ságunkat egész éven át. Szept. 17-én megtartotta a szemvizsgálatot, 
míg április 27-én 44 tanulót részesített a himlő elleni védőojtásban. 
Az egészségügyi kérdések tárgyalására többször felhasználtuk a he
lyettesítési órákat, mikor is Macé János francia szenátor „Egy falat 
kenyér története“ c. művéből olvastattunk az alsóbb osztályokban. A 
tanulók érdeklődését az egészségügy iránt az iskola folyosóin elhe
lyezett képekkel is igyekeztünk felkelteni. A tüdővész és alkoholelle
nes küzdelemről pedig január 25-én Németh János, egykor jó nevű 
színész, tartott tanító előadást iskolánkban.

Mindazokat a hiányokat, hibákat, miket iskolánkban egészségügyi 
szempontból Dr Daxer Gyula egészségügyi főfelügyelő úr látogatása 
(1926. febr. 19.) alkalmával tapasztalt, még a nyári tatarozáskor ki
küszöböltük, megszüntettük s még más irányú intézkedéseket is 
tettünk az egészségügyi helyzet javítására és a tisztaság biztosítására.

Ünneplések és üdvözlések. Iskolánk érdemes felügyelője, a 
kifejlesztésnek buzgó vezetője Micsinay Ernő kir. kormánytanácsos úr, 
mint a Takarékpénztár vezérigazgatója március 26-án ülte meg köz- 
gazdasági jelentős tevékenységének negyedszázados fordulóját. Aszód 
nagyközség ez alkalomból a kulturális és anyagi téren végzett köz
hasznú munkájáért díszpolgárrá választotta, minél szebb jutalom pol
gárembert nem érhet. A Takarékpénztár jubiláns gyűlésén épp az 
iskola igazgatója volt abban a szerencsés helyzetben, hogy a részvénye
sek nevében melegen üdvözölhette az ünnepeltet, vázolva közgazdasági 
nagy érdemeit. Családi otthonában kereste fel az egyház vezetősége, 
az egyházi és iskolai tanács, a tanári kar és a tanítói testület, kiknek 
érzéseit Chugyik Pál esperes-lelkész úr tolmácsolta mesteri módon. 
Este pedig a község és környékének minden rétege közös vacsorán
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rótta le és szólaltatta meg a tisztelet és elismerés sokféle hangját a 
a jubiláns értékes személyiségével szemben.

Dr Gál Adolf iskolaorvos, egészségtan-tanár, járási főorvos úr 
áldásos tevékenységének elismerésekép a Kormányzó Úr Ő főméltó
ságától a kir. egészségügyi tanácsos címet kapta. Tisztelői, hálás be
tegei, barátai és kartársai április 9-én részesítették szép ünneplésben, 
mikor az iskola és a tanuló ifjúság háláját Dr Oravecz igazgató tol
mácsolta az ünnepelt előtt.

Hódoló tisztelettel köszöntöttük vármegyénk főispánját Preszly 
Elemér Ő méltóságát is magas kitüntetése alkalmából.

Hódoló táviratban adtunk kifejezést nemzeti hálánknak gróf Kle- 
belsberg Kunó dr. v. b. t. t. vallás- és közoktatásüyyi miniszter úr Ö 
nagyméltósága előtt azért a korszakos jelentőségű, nagy kulturális ér
tékű munkájáért, melyet nemzetünk, nemzeti integritásunk érdekében 
Olaszországban oly nemes odaadással és szép sikerrel végzett.

Részt vett az intézet igazgatója a budapestvidéki tankerület igaz
gatóinak Egerben április hó 18. és 19. napjain tartott gyűlésén, hol 
igaz fájdalommal és meleg elismeréssel búcsúztak el a tankerület egyik 
főigazgatójától: Madzsar Gusztáv Ö méltóságától, ki a magyar tanügy 
szolgálatában négy évtizedet töltött el áldásos munkában.

Iskolalátogatás. Dr Patay Tibor úr vármegyénk volt főispánja, 
választókerületünknek volt nemzetgyűlési, jelenleg országgyűlési kép
viselője nov. 30-án látogatásával megtisztelte tanári karunkat, meg
tekintette iskolánk minden helyiségét. Megértette és meghallgatta kérő 
szavunkat egy új iskolaépület iránt. Hathatós szavával segített is 
minden ez irányú lépésben az illetékes tényezőknek a kultuszminiszter
nél. De mint a tanárságnak igaz barátja és elismerője közbenjárt min
den oly kérdésben is, melyben hozzá fordultunk. Fogadja Ő méltósága 
ez úton is szíves fáradozásaiért őszinte, hálás köszönetünket.

Leány magántanulók. Leány bejáró magántanulói ez évben is 
voltak intézetünknek, még pedig I. o. 2, III. o. 1, VI. o. 2, VII. o. 1, VIII.
o. 5, akik bejártak rendesen a tanítási órákra. Az óraközi szüneti időt az 
iskola melletti alumneum helyiségében töltötték el, hol az alumneum 
vezetőnőjének felügyelete alatt tartózkodtak. Mint az előbbi években, úgy 
ez évben is tanulmányi és magaviseleti szempontból teljesen megfelel
tek az iskola kívánalmainak.

Tanulmányi kirándulások. A IV. osztály 46 tanulója Karádi 
János, Haberehrn Gusztáv és Dr Varga Ferenc tanárok vezetése mel
lett május 16-án; a VII. osztály 24 tanulója május 17. és 18-án Jan
csik Mihály és Dr Dánielisz Sándor kartársak felügyelete alatt láto
gatták meg Visegrád szép múltról regélő romjait. Az V. osztály 50 
tanulója Szever Pál és Jancsik Mihály tanárok vezetése mellett május 
25-én; a III. osztály 51 tanulója pedig Szabó Lajos és Haberehrn 
Gusztáv kartársak felügyelete alatt junius 2-án Szandavár omladékáihoz 
tettek tanulságos kirándulást.

Itt említjük meg, hogy 65 tanuló az igazgató felügyelete' alatt 
márc. 7-én a leánynevelő-intézet növendékeinek kedves műkedvelői 
előadását nézte végig; míg junius 3-án 125 tanuló Bolla Lajos kartárs
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vezetésével Pintér Imre és P. Parlagi Cornélia énekművészek hazafias 
hangversenyét hallgatta meg.

A tanulók jótékonysága. A felburjánzó iskolai gyűjtésekkel 
szemben legerősebben állást foglaltunk. Mégis alkalmas időben három 
gyűjtést eszközöltünk minden megterhelést kizárva. Evang. tanulóink a 
keszthelyi építendő templomra 15 P 27 f-t adományoztak; az egész 
ifjúság a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület céljaira 26 P 55 f-t; 
Gyóni Gézának hamvai haza szállítására pedig kegyeletesen 31 P-t 
gyűjtöttek.

Ä jótevők ünnepét az úrvacsora vételekor tartottuk meg jú
nius hó 16-án, mikor Hamrák Béla kartársunk emelkedett beszédben 
emlékezett meg egyházunk régi hú gyermekeiről, akik oly sokat tudtak 
áldozni az egyház és iskola fennkölt céljaira s így nemzetünk kultú
rájának biztosítására.

Szülői értekezletet ez évben nem tartottunk, mivel a szülők 
nagy többsége más községben lakik. Ezt pótolta teljes mértékben az a 
közvetlen és belső érintkezés, mellyel a tanári kar minden egyes tagja 
az esetenként érdeklődő szülőket fogadta. Ez az érdeklődés ez évben 
határozottan növekedett s jobb irányba terelődve már nemcsak köz
vetlen az osztályozások előtt nyilvánult meg. Ennek a célnak szolgá
latában állottak az igazgatói és osztályfői látogatások is, mikről már 
előbb megemlékeztünk.

Szegény tanulóinknak segélyezésére van segélyzö könyvtárunk, 
melyet Haberehrn Gusztáv kartársunk vezet. Ez a könyvtár a lefolyt 
tanévben mérsékelt díjért 58 tanulót 170 tankönyvvel támogatott 400 
P értékben. A könyvállományon kívül az intézmény vagyona 218'52 P.

Tandíjelengedésben is részesülhettek szegény és jó előmene
telő tanulóink valláskülönbség nélkül. A tanári kar javaslatára az isko
lát fenntartó hatóság e tanévben 8 tanulót egész, 51 tanulót részbeni 
elengedésben részesített 2476 P értékben.

Az egyházi ének tanításáról, mit az egyetemes egyházi köz
gyűlés 1925-ben a 85. sz. pontban rendelt el, már a valláserkölcsi 
nevelés kapcsán megemlékeztünk. A karéneket Bolla Lajos kartárs ta
nította szép sikerrel.

Ä bejáró tanulóknak, kik vonaton látogatják naponta az isko
lát, azelőtt napközi-otthon állott rendelkezésükre; de most mivel a 
számuk a 200-at éri el, nincs olyan terem, ahol el lehetne őket he
lyezni. A vasúti állomásról tanári felügyelet alatt jönnek be, úgy is 
mennek ki. Az iskolában pedig a vonatra való várakozás ideje alatt 
tanári felügyelet alatt állanak.

Az iskola épülete a múlt tanév végén vassodronykerítéssel 
vétetett körül. A nyár folyamán a teljes tatarozása megtörtént. A felső 
épületrész mögött rendes csatorna épült, mi elvezette a falak nedves
ségét. Ez az épületsor részben újonnan fedetett be. Az összes épü
letek falát rendbehozták s újra festették. Hasonlókép az ajtókat és 
ablakokat. A padlók, küszöbök javítva lettek. Az emeleti részhez szép 
új betonlépcsö készült. Mindenütt új karfákat állítottak fel. Az összes 
kerítés részleteket kijavították és befestették. A kályhák egy részét ki

2*
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cserélték, a kéményeket kiépítették. A tantermekben közel 300 új fogast 
szereltek fel. A régebben ellopott esőcsatornákat újakkal pótolták, a 
járdákat kiigazították, esőlevezető járatok készültek, a beültetett része
ket elválasztották, hogy a növényzetet megkíméljék és biztosítsák. Az 
udvar egy részét feltöltötték s oda helyezték a tornaszereket, alkalmas 
helyeken pedig az ifjúságnak pihenő padokat állítottak fel. Teljes re
noválás alá kerültek a félre-helyek, miknek tisztasága biztosíttatott. 
E tatarozás circa 3000 P-be került, mig az alumneum új tetőzete, az 
ebédlő külön választása, kapujának és falainak rendbehozatala 1000 P 
költséget jelentett.

Ä bútorzat tekintetében arra szorítkoztunk, hogy a régieket 
lehetőleg rendbehozassuk. Darabról darabra mentünk e munkában. Egy 
osztályt teljesen új, jól felszerelt padokkal láttunk el. E rovatba eső 
kiadás 1300 P-t tett ki.

Ä szertárak és könyvtárak folyó tanévi szaporodása részben 
igen szép volt. Sajnos nem bírtunk elég anyagi erővel még egyes 
szertárak kiegészítésére, de a közel jövő programmjában erre is sor 
kerül.

1. A természetrajzi szertár Gróf Széchényi Gyula úr becses aján
dékából egy 179 drb. ásványt és 45 kőzetet tartalmazó fiókos tölgyfa
szekrénnyel, valamint egy 200 drb. teljes kőzetgyüjteménnyel hasonlóan 
elhelyezve — gyarapodott. Perin Béla gyógyszerész úr több vegyi 
szert ingyen adott, az iskola pedig egy szemléltető szekrényt szerzett 
be. A gyarapodás értéke 322 P.

2. A földrajzi gyűjtemény javítására és egy térképtartó állványra 
46 P-t fordítottunk.

3. A történeti gyűjtemény képeinek renoválása és egy térkép s 
két képtartó beszerzése 214 P 76 f-be került.

4. A rajzszertárnak szekrénnyel és új mintákkal való felszerelése 
157 P 40 f-t tett ki. Szép mintatárgyakkal ajándékozták meg egyes 
tanulók is, melyeket azonban maguk készítettek. Kastier László III. o. t. 
egy díszdobozt, Konkoly László VII. o. t. és Torda Lajos volt növen
dékünk egy gazdasági ólat, Mészáros Pál IV. o. t. egy falusi házat, 
Pauer István IV. o. t. egy méhest dolgozott ki.

5. A physikai szertár karbantartására 17 P-t fordítottunk. A jövő
ben elsősorban itt lesz szükséges a kiegészítés.

6. A philologiai szertát számára 16 P értékben történt a helyes
írási és magyar nyelvtani falitáblák beszerzése.

7. A tornaszertár ez évben a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 
úr őnagyméltóságának kegyes adományából 250 darabbal 4760 P ér
tékben szaporodott.

8. Az éremgyűjtemény circa 400 darabból áll, miből eddig 150 
drb. van tudományosan meghatározva.

9. A tanári könyvtár ez évi gyarapodása vétel útján 34 mű és 30 
folyóirat 583 P 10 f érlékben. Ajándékozás volt a VKM. részéről négy 
kötet, Szeged városától egy kötet. Vásárhelyi Gyula úr 20 művet, 
Krajcsik Soma úr két füzetet ajándékozott könyvtárunknak.

10. Az ifjúsági könyvtár alapos rendbehozatal mellett egy új szek
rénnyel bővült. Új beszerzés volt 193 mű. A kiadások összege 660 P 76 f.
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11. Az önképzőkör könyvtára 21 munkával gazdagodott, mik 85 
P 60 f-be kerültek.

12. A Petőfi-gyüjtemény, melynek alapját még Petőfi halálának 
50 éves fordulójakor vetették meg 1899-ben s amelyet múlt tanévben 
Dr Osváth Gedeon szépen felnövelve, rendszeres leltárba szedett, 
ugyancsak Dr Osváth adományából 3 képpel, Dr Oravecz ajándéko
zásából egy kötet Petőfi-tanulmánnyal növekedett.

13. Az ifjúsági német könyvtár 20 kötet szótárral és egy könyv- 
szekrénnyel gyarapodott, miknek ára 119 P volt.

Petőfi önképzőkör. A kör tagjainak száma ez évben 150 volt, 
úgy hogy az üléseket alig tudtuk az iskola legnagyobb termében meg
tartani. Tanárelnök: Dr Oravecz Ödön volt. Ifj. elnök Kékén András 
VIII. o. t., titkár: juhász Ferenc Vili. o. t., főjegyző: Gergely László 
Vili. o. t., pénztáros: Zorkóczy Gyula Vili. o. t., főkönyvtáros: Burró 
Imre VIII. o. t., aljegyző: Gergely Pál VII. o. t., alköuyvtárosok: Mik- 
lian Károly és Ekker Lajos VII. o. tanulók. A bíráló bizottság tagjai 
voltak: Jaczó Zoltán, Novák Károly, Petheö István VIII. o., Cseh Béla, 
Farkas Tibor és Széchényi Gyula gróf VII. o. tanulók. A kör ez évben 
11 ülést tartott. Megállapítható az. hogy a tagok inkább gyakorlati 
irányú dolgozatokat nyújtottak be a technika, a fizika, a természet- 
tudományok köréből. Több volt a műfordítás is, mint az eredeti vers. 
A kör tagjai közreműködtek a március 15-iki ünnepélyen, valamint az 
évvégi Gyóni-emlékünnepen. A kör több tagja buzgón gyűjtötte a 
népköltészet alkotásait egyes községekben, mikből a vezető tanár 
mintegy húsz ívoldalnyit a püspök úr által elrendelt gyűjtés rendelke
zésére küldött be. Megtartotta a kör ez évben is a pályadolgozást 
néhai Dr Osváth Gedeonné nevét viselő és emlékezetét hirdető alapít
ványra. A beérkezett három történeti beszély közül a tanári kar bíráló 
bizottsága Juhász Ferenc VIII. o. és Frey Miklós VI. o. tanuló munká
ját ítélte jutalomra érdemesnek.

A kör évi bevétele 249 P 08 f volt, kiadásra 85 P 60 f; így 
pénzmaradványa volt az év végén 163 P 48 f.

Az ifjúsági evang. gyámintézet célja egyrészt, hogy vallásos 
önképzés által az ifúság bevezettessék a reá váró egyházi munkába, 
másrészt pedig, hogy szegény gyülekezeteink és egyházi intézményeink 
segítése által a tanuló ifjúságban az áldozatkészség felébresztessék, 
erősítessék és fenntartassék. Hamrák Béla vallástanár vezetése mellett 
az egyesületet a következő tisztikar vezette: elnök: Novák Károly 
VIII. o. t., főjegyző: Zsemberovszky János Vili. o. t., aljegyző: Miklian 
Károly VII. o. t., főpénztáros: Burró Imre Vili. o. t., osztálypénztáro
sok: Farkas Tibor VII. o., Ondrik János VI. o., Sréter János V. o., 
Szvitan Pál IV. o., Podani Béla III. o , Blaskovits Aladár V. o., Bobály 
Lajos I. o. tanulók.

A havi gyűléseken szavalattal, zeneelőadássai a következők sze
repeltek: Molnár Zoltán, Blaskovits Aladár, Lévay Pál, Chugyik Pál, 
Sréter János, Králik Ervin, Kékén András, Telmányi József, Varga Já
nos, Hamrák Béla, Borsos Kálmán, Farkas Tibor, Podani Béla. Fel
olvasásaikért Dr Oravecz Ödön igazgató adományából jutalomkönyvet 
kaptak: Kékén András VIII. o. t., Lévay Pál VII. o. t. és Hamrák Béla
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VI. o. t. Az egyesület járatta az Evangélikusok Lapját; több tag pedig 
Píz  Erő-re fizetett elő. A filléres adományokból begy ült 10732 P, 
amely a köv. célra fordíttatott: az egyet, gyámintézetnek 27 P, a gö
döllői ev. templomra 20 P, a keszthelyi ev. templomra 5 P, egyh. 
lapra 6 40 P, könyvkötésre 3'60 P, postaköltségre 0'20 P, saját könyv
tári beszerzésre 4512 P. Az egyesület tagjai a gödöllői ev. templomra 
téglajegyek elárusításából 202'40 P-t gyűjtöttek. A tagok száma 106.

Ä cserkészet. Az iskola „296. sz. Petőfi“ cserkészcsapatának 
e tanévben 40 tagja volt. Vezetője ez évben is Künsztler János tanár 
volt, míg mint segédoktatók munkájában osztoztak Hamrák Béla az 
énektanításban és Dr Oravecz Ödön az elméleti oktatásban.

A csapat részt vett Bag község elesett hősei emlékművének le
leplezésén. Halottak napján az elesett hősök sírjánál Kékén András 
VIII. o. t. cserkész tartott emlékbeszédet. Március 15-én megkoszorúz
ták a főutcai Petőfi-emléktáblát, mikor is Zsemberovszky János VIII. 
o. t. cserkész intézett buzdító szavakat társaihoz. Részt vett a csapat 
igaz fájdalommal Négyessy Ferencnek temetésén április 30-án, ki a 
csapatnak alapításkor első őrsvezetője volt. A gyászoló cserkésztestvé
rek búcsúját Kékén András Vili. o. t. cserkész tolmácsolta; ugyancsak 
ő szavalt a cserkészek részéről a május utolsó vasárnapján tartott 
Aszódról elesett hősök emléknapján. Május 8-án a csapatot 11 cserkész 
képviselte a X-ik cserkészkerület újpesti ünnepélyen. Junius 12-én pe
dig iskolánk rajztermében tartotta meg a X-ik cserkészkerület tiszti 
gyűlését. Febr. 1-én a csapat sikerült estélyt rendezett, melynek tiszta 
jövedelme 17L42 P volt. Az est műsora ez volt: 1. A cserkészek
éneke. 2. Zenés tornagyakorlatok. 3. Katonásan. Vígjáték 1 felvonás
ban. Irta: Andreánszky Jenő. Szereplők: Gárday Albert nyug. huszár
őrnagy : Kékén András cserk. Vili. o. t. Jolán, özv. Berendy Gyuláné 
és Olga húgai: Greiner Margit és Goldán Etelka Vili. o. m. tanulók. 
Lengey Emil miniszteri titkár: Miklian Károly cserk. VII. o. t. Huszár 
Elemér hirlapiró: Zorkóczy Gyúla cserk. VIII. o. t. Gyuri, inas Gárday- 
nál : Zsemberovszky János cserk. VIII. o. t. 4. A leány Levente-csapat 
zenés svédpad-gyakorlatai. 5. A nőkérdés. Vígjáték 1 felvonásban. Ide
genből átdolgozta: Gárdonyi Géza. Személyek: Virágh Erna, a „Ró
zsaszínű kürt“ feminista leányegylet elnöke: Lantos Piroska VIII. o. 
m. t. Lili húga: Mesko Erzsébet VI. o. m. t. Doroghy Zelma, Horgoss 
Gitta és Kárffy Olga egyleti tagok: Reiner Márta VIII., Prinz Alice VI. 
és Sándor Ilona VIII. o. magántanulók. Weöreössy Ervin tengerész
hadnagy : Novák Károly cserk. VIII. o. t. Ágoston inas: Burró Imre 
cserk. VIII. o. t. 6. Cserkészdalok.

A cserkészcsapat jelenlegi vagyona pénzben 767'55 P. A cser
kész célt szolgáló Moravcsik Emil nevét viselő alapítvány pedig 
301'60 P-t tesz ki.

Ä Petőfi Sportkör a tanév elején szabályosan megalakult 165 
taggal. Tisztikara következő volt; tanárelnök: Künsztler János; ifj. 
elnök: Jaczó Zoltán VIII., alelnök: Miklian Károly VII., titkár: gróf 
Széchényi Gyula VII., segédtitkár: Neurath Lajos VI., pénztáros: Cseh 
Béla VII. o. t. Szakosztályok szerint vezetők voltak: torna: Frey Mik
lós VI. o. t. 42 tag — atlétika: Novák Károly VIII. o. t. 86 tag —
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football: Herskovits Ödön VII. o. t. 133 tag — turisztika: Burró Imre 
VIII. o. t. 28 tag — boxolás és birkózás: Stáhly György VIII. o. t. 34 
tag. — Volt vívó tanfolyama is a körnek, melyre 12 tanuló jelentke
zett. A kör gyakorlatait Aszód község sporttelepén tartotta hétfőn, 
kedden, szerdán, csütörtökön d. u. 2—4-ig. Football mérkőzést a hat
vani gazdasági iskola válogatott csapatával tartottak október 15-én. A 
sportkör jelenlegi vagyona 490'70 P.

R  gyorsírást ez évben Stibrányi Gyula oki. gyorsírás-tanár ta
nította. Kezdő volt 22, haladó 17, összesen 39. Heti 1 — 1 órai okta
tásban részesültek. Az első félévben Nagy Sándor rendszerét tanulták, 
a második félévben átképzést kaptak az egységes rendszerre. Kováts 
Alajos és Molnár Béla tankönyvét használták. Az I. és II. félév végén 
házi versenyt rendeztek. Előhaladásukkal kiváltak: Chugyik Norman IV., 
Karvász János V, Székely Elek V, Fried Miklós VI., Kovácsy Tibor
VI., Székely István VI., Szrna János VI., Cseh János VII. o. tanulók.

Alumnenm. Ebben a tanévben a gimnázium tápintézetében 34 
növendék nyert ellátást. Ebéd és vacsora díja havi 25 P volt; a vi
dékről naponként bejáró tanulók csak ebédért egy hónapra 17 P-t fizettek.

Étrend: ebéd hetenként háromszor leves és főzelék feltéttel, 
kétszer leves és tészta, kétszer leves, főzelék feltéttel és sült tészta: 
vacsora háromszor főzelék, négyszer friss vacsora.

Köszönettel nyugtázzuk a következő adományokat: magát meg
nevezni nem akaró adománya Dr Oravecz Ödön igazgató úr útján 32 
P, Lévai Sándor úr 2 P 40 f, Jancsik Mihály tanár úr 1 mm. cékla, 
Perényi Rezsőné úrnő 30 kg. bab és 5 kg. hurka, Dr Rendes Dezső 
orvos úr 30 kg. bab, özv. Borsos Istvánné 2 drb. törlőruha.

A jövő tanévi felvételre vonatkozó tájékoztató az Értesítőnek 
Tudnivalók az 1927—28. tanévre c. rovatában olvasható.

Adományok. Iskolánk ez évben a következő kegyes adomá
nyokat kapta: az egyházkerülettől fenntartási segélyre 1416.66 P-t; 
egy „jó lutheránus" adománya Gödöllőről 120 P; a békési esperesség- 
től 5'60 P; Dénes Ignác úrtól 16 P a gimn. építési alapra. Ugyancsak 
erre Dr Osváth Gedeon művének megvétele útján vitéz Sréter Ferenc- 
től 8 P 96 f, a budapesti ev. gimn. ifjúságától 40 P 80 f, Töpfer 
könyvkereskedőtől 2 P 40 f, Szontagh Tamástól 4 P. Az építési alap 
az ez évben befolyt összegekkel 11.181 P 44 f-re emelkedett.

Jutalmat és dicséretet nyert tanulók. A népjóléti minisz
tériumtól mint hadiárva Kepes János III. o. t. 70 P ösztöndíjat kapott.

Néhai Gróf Róth—Teleky Johanna grófnő nagy alapítványából 
a bíráló bizottság Kékén András VIII. és Ekker Lajos VII. o. tanulókat 
10—10 P ösztöndíjban részesítette.

Néhai Dr Osváth Gedeonné emlékezetére tett alapítványból pá
lyamunkáikkal Juhász Ferenc VIII. és Frey Miklós VI. o. tanulók 11'36 
P-t nyertek fejenként.

Podani Lajos úr adományából mint példás viseletű bejáró nö
vendék Gergely Pál VII. o. t. 5 P-t kapott.

Künsztler János tanár úr adományából a bejáró tanulók feletti 
ügyelésben buzgó Juhász Ferenc VIII. o. t. 20 P; Mesko Mihály VI. 
o. t. 10 P jutalomban részesült.
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Dr Gál Adolf egészségügyi kir. tanácsos úr 10 P, Szirmny László 
p. ü. tanácsos úr 10 P és Gergely Ferenc uradalmi igazgató úr 16 P 
adományából mint jeles tanulók pénzjutalmat kaptak: Győry Lajos, 
Telmányi József és Tóth Gyula III., Karvász János és Magyar János V., 
Barta József, Hamrák Béla és Szrna János VI. o. tanulók. A kisebbek 
közül mint jelesek nyilvános dicséretet kaptak: Bobor János, Früstök 
László, Kreko József I. o. és Margócsy Gyula II. o. tanulók.

A junius 18-án megtartott és szépen sikerült tornavizsga győz
tesei a következők lettek, akik minden győzelmük után ezüst-érmet 
nyertek: 60 m. síkfutás: Madarász Ernő I. o. t. Gódor Mihály II. o. t. 
Nagy Ferenc III. o. t. 100 m. síkfutás: Frey Miklós VI. o. t. Távol
ugrás: Sára Mihály I. o. t. 4'18 m. Nagy Ferenc III. o. t. 5'2 m. Frey 
Miklós VI. o. t. 5'81 m. Súlydobás: (5 kg. golyó) Szili Kovács János
IV. o. t. 10 06 m. Bolbás András V. o. t. 10 90 m. Magasugrás: Frey 
Miklós VI. o. t. 1'40. m. Novák Károly VIII. o. t. 1 40 m. Diszkoszdo
bás: Haulits Ödön VIII. o. t. 27'30 m. Gerelyvetés: Várkonyi József 
VI. o. t. 37'15 m.

É rettségi vizsgálatok. A lepergett tanévben három ízben is 
tartottunk érettségi vizsgálatot, mivel mi voltunk sorosak a bányai ág. 
hitv. ev. egyházkerületben a javító- és pótló érettségi vizsgálatok 
megtartására.

A szept. hóban tartott érettségi vizsgálatok írásbeli része szept.
6., 7. és 9. napjain, szóbeli része pedig szept. 11-én volt. E vizsgá
latokon Bezegh Sámuel püspöki titkár úr elnökölt, míg a magas kor
mányt Dr Szlávik Mátyás ny. theol. akad. dékán-tanár úr képviselte. 
Gally Viktor szarvasi és Szikora Dezső békéscsabai tanulók érettek 
lettek pótló teljes érettségi vizsgálatot téve, míg 9 békéscsabai tanuló 
közül, kik egy tárgyból utasíttattak javító érettségi vizsgálatra 1 jóra, 
8 pedig elégségesre felelt meg; ugyancsak elégségesre felelt meg is
kolánknak 3 egy tárgyból javító vizsgálatra utasított tanulója is.

A dec. hó 11-én tartott érettségi vizsgálaton azonos volt az 
egyházi főhatóság és a kormány képviselete. Ezen teljes szóbeli vizs
gálatot tett sikerrel Bozsóki Ferenc békéscsabai tanuló, ki írásbeli 
vizsgálatát még májusban Békéscsabán állotta meg, de súlyos beteg
ség miatt ott szóbeli vizsgálatot nem tehetett. Ez alkalommal jó ered
ménnyel görög nyelv és irodalomból kiegészítő érettségi vizsgálatot 
tett Boronkay Antal i kólánk volt növendéke.

A rendes tanévvégi érettségi vizsgálatokon az egyházi főhatóság 
képviseletében Bezegh Sámuel püspöki titkár úr elnökölt, mint kor
mánybiztos pedig Dr Deák János pécsi egyetemi tanár úr vett részt. 
Az írásbeli vizsgálatok május hó 16 , 17. és 18. napján voltak. Szóbeli 
vizsgálatot tett 26 tanuló, köztük 1 ismétlő vizsgálatra utasittatván műit 
évről. Jelesen érettek lettek: Greiner Margit, Kékén András és Lantos 
Piroska. Jól érettek: Gergely László, Greiner Gyula, Juhász Ferenc, 
Novák Károly, Sándor Ilona és Zorkóczy Gyula. Érettnek nyilváníttat
tak : Burró Imre, Ivanics Jenő, Jaczó Zoltán, Koháry János, Krausz 
György, Niedermann József, Petheö István, Reiner Márta és Zsembe- 
rovszky János. A szept. 8-án Békéscsabán tartandó javító vizsgálatra 
utasíttattak egy tárgyból 7-en (köztük az ismétlő). Egy év múlva tar
tandó teljes ismétlő vizsgálatra utasíttatott: 1.
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Úgy a vizsgálatokat vezető nagytiszteletű Bezegh Sámuel elnök 
úrnak, mint a magas kormányt képviselő Dr Szlávik Mátyás és Dr 
Deák János profeszor úr Öméltóságáiknak buzgó és szeretetteljes mun
kájukért iskolánk hálatelt köszönetét mond.

VI.
Ä v é g z e tt  tananyag.

Már tíz éve annak, hogy a háborús szűkölködés következtében 
a bányakerületi ág. hitv. ev. püspök úr 684. szám alatt a VKM. úr 
33076. sz. leirata alapján rendeletet adott ki az értesítők megszerkesz
téséről, mely ,a többek közt ezeket mondja: „Elhagyandó a tanítási 
anyag részletes felsorolása, csakis az attól való eltérést, a végzett ol
vasmányokat s a felsőbb osztályok írásbeli dolgozatainak címét kell 
közölni.“ Sajnos még ma sem tért vissza annak lehetősége, hogy béke
beli terjedelmű és tartalmú évi jelentést adhassunk. Különben is mint 
államsegélyes reálgimnázium az állami tanterv szerint tanítunk. így 
csupán az V.—Vili. osztályok magyar dolgozatainak tételeit, valamint 
a latin irodalomból olvasott szöveg megjelölését közöljük.

írásbeli dolgozatok tételei a magyar nyelv és irodalomból.
V. osztály.

1. Mivel foglalkoztam a szünidőben? 2. Mit tanultam a szépiro
dalomból? 3. Apponyi 1920. évi párisi beszédjének gondolatmenete s 
fontossága. 4. Beszéd a hősi halottak emlékszobránál. 5. Levél napi 
munkámról. 6. Március Idusának leírása. 7. Melyik rész tetszett nekem 
legjobban az Uj földesúrban s miért? 8. A szandai kirándulás leírása.

VI. osztály.
1. „Hős vértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek, Nemzeti 

nagylétünk nagy temetője, Mohács!“ 2. Berzsenyi „A magyarokhoz“ c. 
ódájának fejtegetése, (isk.) 3. Hogyan kell a költőnek eszményíteni? 
4. Téli estéim. 5. Arany „Ágnes asszony“ c. balladája elbeszélés for
májában. (isk.) 6. A vas az emberi művelődés szolgálatában. 7. Corio- 
lanus jelleme és tragikuma. 8. Párhuzam Sophokles Antigonéja és 
Tompa Bosnyák Zsófiája között.

VII. osztály.
1. Az irodalom nemzet-és erkölcsnevelő fontossága. 2. Hősmon

dáink. 3. Hazafias aggodalom és irredenta-tradíciók a XVI. és XVII. 
század magyar irodalmában. 4. Zrínyi pennája és kardja, (isk.) 5. Er- 
demes-e alkotni, ha: minden múlandó? 6. Mikes Kelemen sorsa és 
lelke. 7. Milyennek képzelem Bessenyeit? (isk.) 8. Milyen komoly mag 
rejlik Fazekas: Ludas Matyi-ja jóizű húmora alatt — vagy — Csokonai: 
Dorottyá-jának komikuma.

Vili. osztály.
1. A jobbágyság helyzete a XIII. sz.-ban. (Katona „Bánk bán“-ja 

alapján.) 2. Vörösmarty hazafias lírája. 3. A vallásos elem Tompa 
költészetében. 4. Petőfi „Bolond Istók“ c. költeményének méltatása, 
(isk.) 5. A trónöröklés az Árpádház idején. 6. A rádió a kultúra szol
gálatában. 7. Pályaválasztás előtt, (isk.)
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Olvasott részek a latin irodalomból.
V. osztály.

Cicero: De imperio Cn. Pompei. — Ovidius: Fasli-ból: Újév napja. 
Janus. Romulus és Remus kitétele. Róma alapítása. Remus halála. Ro
mulus megdicsőülése. A Fabiusok veszte.

VI. osztály.
Livius: Ab űrbe condita II. könyv 9 — 13. fej., XXI. k. 1—2., 4.,

18., 32—35. fej. — Vergilius: Aeneis I. é. 1—256., 198—209., II. é. 
1—56., 199—335. sor.

VII osztály.
Vergilius: VI. é. 42-155 ,264-330 ., 384-425,450-476., 678— 

901. sor; XII. é. 697—790., 887—951 sor. — Sallustius: De bello Ju- 
gurthino 3., 4, 5., 6., 7., 8., 9„ 10., 11., 12., 31., 32., 33., 84., 85. c. 
— Cicero: In Catilinam 1—VII. c.

VIII. osztály.
Horatius: Carm. I. 1., 3., 9., 14., 22., 37., II. 3., 10., 18., III. 1.,

2., 3., 9., 13., 30., IV. 7. Carmen saeculare. Epodon II., VII., XIII, Sat. 
1. 1., II. 6. Részletek az Ars poétikából. — Cicero- De amícitia I.—X.

VII.
Ä tanulók  n évsora .

Balázs Béla rk.
Baum János ev. 
Bánóczy Z. Sándor rk. 
Berecz Tibor rk. 
Bobály Lajos ev. 
Bobor János ev. 
Bohunka Pál ev. 
Borsos Kálmán ev. 
Chovan József ev. ism. 
Csányi József rk 
Csúzi Imre rk.
Darázs András rk. 
Dolinszky Gyula ev. 
Döiisz László ev. 
Dönsz Tivadar ev. 
Erdélyi Zs Vilmos rk.

Havasy M Piroska rk. 
Kékén Mária ev.

Bányánszki János ev.

I. osztály.
Erdőssy Rezső rk. 
Fazekas Imre rk. ism. 
Fliegauf J János rk. 
Früslök László rk. ism. 
Gál János József rk. 
Holló András rk. 
Jancsó József rk. 
Kasucz Gábor rk. ism. 
Kazinczi Gábor rk. 
Kovács Gyula rk. 
Krekó József rk. 
Leopold Ödön izr. 
Madarász Ernő rk. 
Markovics Ferenc rk. 
Máriás Sándor ev. isin. 
Nagy Ferenc rk. ism.

Magántanulók: 
Loderer Gyula rk. 
Ncckuen József H ref.

Kimaradtak: 
Gerhát Pál ev.
Lux Károly György ev. 
Összesen 58 tanuló.

Raffay György ev. 
Rosner Elemér rk. 
Rozgonyi Sándor rk. 
Sára Mihály rk. ism. 
Slágh Lajos rk, isin. 
Szabó Lajos rk.
Szalay János ev. 
Széles István rk.
Szoó István rk.
Támpa László gk. 
Tóih János (b.M.f.) rk. 
Tóth János (b. V. f.) rk. 
Tóth János (m ) rk. 
Vaigel András ev. 
Vidra István ev. ism. 
Viliin Gyula János rk.

Németh S. Anna ref. 
Matis Zoltán ev.

Harmath Árpád rk.
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Almásy József ref. ism. 
Antal Lajos ref 
Balázs József rk. 
Bányánszki Pál ev. 
Basa Elek rk.
Bérlők Márton rk. ism. 
Csala Ernő ref 
Csapó Gáspár rk. 
Debrei József rk. 
Deine Gábor rk.
Deine Pál rk.
Fekete József rk. 
Fuchs Zoltán rk.
Gara László Izr. 
Gerstenbrand György 
Gódor Mihály rk. [rk. 
Grozsmik |ózsef rk. 
Gyebnár Pál ev. 
Harach Endre ik.

Kimaradtak:

I larlyánszky Kázmérrk. 
Havasy Kálmán rk. 
Horváth János rk.
Hns/árik Pál ev.
Kajtor Gábor rk. 
Katona Mihály rk. 
Katona Pál rk. 
Kereskényi Ferenc rk. 
Kertész Ernő ref. ism. 
Király Mihály rk. 
Kmety János ev. 
Koczka János rk. 
Kovács Dénes unit. 
Kovács Gábor rk. 
Köles János rk. 
Lilienthal Lajos izr. 
Margócsy Gyula ev. 
Martonics Gyula rk. 
Perlusz Ernő izr. 

Fiileki József ref. 
Összesen 59 tanuló.

II. osztály.
Pernyész István rk. 
Pete János rk.
Petrás János rk. 
Puskely Béla ev.
Réz Miklós rk. 
Schulmeister József rk 
Strichovanyecz József 
Szabó János rk. [ev 
Szabó Lajos ref. 
Szabó Sándor rk. 
Székely Béla rk. 
Szende Aladár rk.
Szijjártó Sz. I. ref. ism 
Szilágyi Sándor rk. 
Terék Ferenc rk. 
Ösztöke Illés rk. 
Vasas Béla rk.
Zámbó Jenő rk. 
Zsákovits Endre rk.

Horváth Ferenc rk.

Alexy János rk.
Aranyi József ev. 
Babinszky László rk. 
Becska Lajos rk.
Bekker Sándor rk. ism. 
Benke Mihá'y rk.
Csató Géza rk.
Csellár .István rk. 
Englender Lajos izr. 
Erőss József rk. ism. 
Farkas Andor ref. 
Gazdag Lajos ref.
Góby Imre ev.
Gódor Ferenc rk 
Gódor János rk.
Gólya András rk.
Gubcsó Pál ev.
Győry Lajos ref.
Hajdú József rk.
Horváth József rk.

Bittera Béla rk. (vi 
Kimaradtak:

III. osztály.
Jaczó Imre rk.
Jakab Ernő rk. ism. 
Juhász Balázs rk. 
Kastier László rk. 
Kálmán Sándor ev. 
Kelemen József rk. 
Kepes János rk.
Kohn László izr. 
Kovács József rk. 
Kovácsy Aurél rk. 
Kómár Miklós rk. 
Laczkó Zoltán rk. 
Maszlag János rk. 
Molcsán János rk. 
Mrkva Pál ev.
Nagy Dezső rk.
Nyáry László rk.
Papp János rk. 
Paróczy Nagy Ferenc 
Pálinkás János ev. [rk.

Pásztor Gábor rk. 
Podani Béla rk. 
Polacsek Sándor izr. 
Puskás József rk. 
Répási Károly rk.
Sax Lajos ref.
Sándor Pál rk.
Szabó Géza rk.
Szabó István rk. 
Szaszkó István rk. 
Széchényi Gábor gróf 
Szipszer István izr. [rk. 
Szlobodnyik Béla ev. 
Szűcs János rk. 
Telmányi József ev. 
Tiborcz György rk. 
Tóth Gyula rk.
Tóth Mihály rk.
Török Zoltán rk. 
Walter Miklós izr.

Magántanulók: 
zsgálatlan maradt) Schwarcz Magda rk. 

Grün Sándor izr. Tóth János ref. 
Összesen 64 tanuló.



28

Bereczki János rk. 
Bereczki József rk. 
Chugyik Pál Norman 
Csekei György rk. [ev. 
Csekei Zoltán rk. 
Däubel Ervin ev. 
Dénes Endre izr. 
Drávái György rk. 
Erdélyi Istvánrk. 
Fliegauf Ágoston rk. 
Gál Zoltán ev.
Gergely Mihály rk. 
Glávits István rk. 
Gohér János ev.
Gólya László Péter rk. 
Gresko Tibor rk. 
Gurnyik József rk. isin. 
Hajdú István ev. 
Harrach Zoltán rk. 
Havasy József rk.

Herskovits Tibor izr. 
Hölczler Győző. rk. 
Kalmár Aladár rk. 
Kaputa Pál rk.
Kausz László rk. 
Kertész József izr. 
Kmety József ev. 
Konyári Pál ev. 
Kovács András rk. Bag 
Kovács András rk. Gin. 
Sz. Kovács J. rk. isin. 
Kovács László izr.
Kútlii László ik.
Kühn Ernő ev.
Lázár László ref. 
Leopold Béla izr. 
Madarász István rk. 
Márton Ferenc rk. 
Mészáros Pál rk.
Nagy Géza rk.
Földes Imre izr.

IV. osztály.
Pauer István rk.
Pesti József rk.
Rácz Sándor rk.
Sánta János rk. 
SchulmeiszlerKároly rk 
Sebastián Károly rk. 
Srej István rk.
Steiner Lajos izr.
Suba István rk.
Szabó Lajos ref. 
Szirmay Miklós rk. 
S/.lanka Dezső rk. 
Szölgyémi Ferenc rk. 
Szvitan Pál ev.
Támpa Mihály gk.
Titz Miklós rk.
Tóth István rk.
Tóth János rk.
Vas Sándor rk.
Spoliar Emil rk.

Karácsony István ev. 
ev.

Magántanulók:
Gergely György izr. Kakó János ev. isin.

Kimaradt: Lamann János 
Összesen 65 tanuló.

Babinszki Medárd rk. 
Birinyi István rk. 
Blaskovils Aladár ev. 
Blau Imre izr.
Bolbás András rk. 
Boldis István ev.
Bori Miklós rk. isin. 
Csóry Tibor rk. 
Darvas György izr. 
Deák Ferenc rk. 
Fazekas Lipót izr. 
Frey László ev. 
Galambos Gyula rk. 
Gódor Kálmán rk. 
Horváth József rk. 
Imre Jenő rk.
Izrael István ev.

V. osztály.
Karvász János rk. 
Kepes László rk. 
Keresztes Imre rk. 
Koch György rk. 
Kovács György izr. 
Kovács Lajos rk. isin. 
Kozsa József rk. isin. 
Kiélik Ervin ev.
Kuli Albert rk.
Kvasz István ev. 
Lizony Ede ev. isin. 
Magyar János ev. 
Meskó Sándvr ev. 
Molnár Zoltán ref. 
Pauló Mihály ev. 
Pásztor Péter rk.
Pét e Lajos rk. 
Petrovicz Mihály ev.

Platthy Jenő_ ev. 
Rechtzügel Árpád ev. 
Sax György ref. 
Schultz Aladár ev. 
Sréter János ev. 
Szemere Endre izr. 
Székely Elek izr. 
Székely Károly rk. 
Székely Lajos rk. 
Széki István ev. 
Sztancsik László rk. 
Sztuchly Endre ev. 
Trupp József rk. 
Varga János ev. 
Vincze Ferenc rk. 
Weiner Endre izr. 
Weisz József izr. 
Zambó Zoltán rk.Kaputa János rk.

Magántanuló: Esőssy Endre rk.
Vizsgálatlan maradt: Mikes Árpád ref. Kimaradt: Lamann András ev

Összesen 57 tanuló.
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Balog Lajos ref.
Barta Aladár rk. ism. 
Bariha József ev. 
Benkó János ev. 
Bercsényi Lajos rk. 
Berkes Sándor rk. 
Derczó László gk. 
Fazekas Pál izr.
Frey Miklós ev.
Fried Móric Miklós izr. 
Gresko Sándor rk. 
Grünärmel Mátyás rk.

Hajdú Mihály rk. 
Hamrák Béla ev. 
Hanuszka Károly rk. 
Haskó Jenő izr. 
Kedvessy Endre rk. 
Kosztrony Miklós rk. 
Kovácsy Tibor rk. 
Kővágó János rk. 
Krenlcó István ev. 
Lajos Barna ref. 
Meskó Mihály ev.

VI. osztály.

Molilórisz L ev. ism 
Várkonyi József ev. Verebélyi 

Magántanulók: 
Körmendy Miklós rk. Meskó Erzsébet ev.

Prinz Alice izr. vizsgálatlan 
Kimaradt: Csaba Árpád 

Összesen 43 tanuló.

Morhardt Ödön rk. 
Neuralh Lajos rk. 
Ondrik János ev. 
Rozs Ferenc izr. 
Rusznyák Tibor rk. 
Sándor Imre rk. 
Sándor Pál rk.
Szabó Iván ref. 
Székely István izr. 
Szmeleua József rk. 
Szoó Sándor rk. 
Szína János ev.

Pál rk.

Toperczer Róbert rk. 
maradt 
rk.

Brandtner Pál ev. 
Clenientis Arzén rk 
Cseh Béla ref.
Cseh János ref. 
Ekker Lajos ev. 
Farkas Tibor ref. 
Gergely Pál ref. 
Györk Miklós izr.

Weiss

VII. osztály.
Gyurka Zoltán ev. 
Herskovics Ödön izr 
Kondek Sándor rk. 
Konkoly László ref. 
Kruchio Elek ref 
Lévay Pál ref.
Mayer István rk. 
Megyeri József izr. 

Tibor izr. Zatkalik
Magántanulók: 

Győry Erzsébet ev. Hauser Miklós izr. 
Vizsgálatlan maradtak: Here János rk.

Összesen 31 tanuló.

Mészáros Iván rk. 
Miklian Károly ev. 
Petrovicz József ev. 
Seres István rk. 
Staniek Sándor rk. 
Széchényi Gyula gróf 
Tóth István rk. [rk. 
Végh Gyula rk.

Ervin ev.

Rózsa Lajos rk. ism. 
Simon Alajos rk.

VIII. osztály.
Jaczó Zoltán rk.
Juhász Ferenc rk.
Kékén András ev.
Kohári János rk.
Krausz György izr.
Mulschenbacher L rk

Zorkóczy Gyula rk. Zsemberovszky János ev. 
Magántanulók:

Goldán Etelka rk. Greiner Margit rk. Lantos Piroska iz
Reiner Márta izr. Sándor Ilona rk.

Összesen 25 tanuló.

Burró Imre ev.
Fried Zsigmond izr. 
Gergely László rk. 
Greiner Gyula rk. 
Haulits' Ödön ev. 
Ivanics Jenő rk.

Niedermann József rk. 
Novák Károly ev.
Papp Zoltán rk. 
Petheő István rk. 
Stáhly György rk. 
Weisz István izr.
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Ä tanu lók  sta tisztik ája  az 1 9 2 6 —27. ta n év b en .
VIII.

1 11. III. IV. V. VI. VII 17III I—17III

Felvétetett összesen ... ... ... 58 59 64 65 57 43 31 25 402
„ nyilvános tanuló... ... 52 59 62 62 56 39 26 20 376
„ magántanuló fiú_... 3 — 1 3 1 2 4 — 14
„ „ leány ... 3 — 1 — — 2 1 5 12

Osztályvizsgát tett nyiiv. tan. _ 48 57 60 61 54 38 26 20 364
„ „ magántan. ... 6 — 1 3 1 3 3 5 22
„ „ összesen... ... 54 57 61 64 55 41 29 25 386

Jeles osztályzatot kapott _ ... 5 1 3 1 2 3 1 3 19
Jó „ „ ------- 9 8 5 11 5 5 9 6 58
Elégséges „ „ ____ 26 34 37 38 35 24 14 16 224
Egy tárgyból elégtelen ... ... _ 7 2 8 6 6 5 4 — 38
Két „ „ _______ 4 6 4 5 4 3 — — 26
Több „ „ _______ 3 6 4 3 3 1 1 — 21
Magaviseletből példás 12 9 26 23 17 15 8 14 124

„ jó --------------- 35 41 30 37 37 21 17 4 232
„ szabályszerű 1 7 4 1 — 2 1 2 18

Ágostai hilv. evangélikus vallásu 16 7 10 11 18 11 7 5 85
Református 2 6 4 2 2 3 8 — 27
Római katholikus 34 40 42 42 27 21 9 15 230
Unitárius „ — 1 1
Görög katholikus „ 1 — — 1 — 1 — — 3
izraelita „ 1 3 5 8 8 5 5 5 40
Magyar anyanyelvű _ ... ... 52 57 61 64 55 40 29 25 383
Német „ 1 — — — — 1 _ _ 2
Tót „ ..............  ... 1 — — — — — — _ 1
Ismétlő volt ... 10 4 3 3 4 2 1 — 27

IX.

T udnivalók  az 1 9 2 7 —28. tanévre.

Az aszódi ágostai hitvallású evangélikus Petőfi-reálgimnázium az 
1927—28. tanévben az I—IV. osztályban a reálgimnázium tantervét kö
veti, az előírt modern nyelvek közül az V—Vili. osztályban a francia 
nyelvet tanítja.

A tanévkezdet munkarendje a következő:
Ä m agánvizsgák írásbeli részét szept. 8-án délelőtt 8 órakor 

kezdjük, szóbeli részét szept. 9-én d. e. 8 órakor tartjuk.
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Ä különbözeti vizsgák szept. 8-án délelőtt 8 órakor fognak 
megtartatni.

Ä javító vizsga díja a tanári könyvtár részére tárgyanként 4 
pengő, a magántanulók e díj kétszeresét fizetik.

Ä magánvizsgadíj tárgyanként 14 pengő, ügykezelési díj címén 
a magántanulók évi 70 fillért fizetnek. E díjakon kívül a rendes tanu
lók részére előírt beirási díjat és a tandíjat kötelesek lefizetni.

Ä különbözeti v izsga díja tárgyanként és évfolyamonként: 
14 pengő.

A magánvizsgálatra és különbözeti vizsgára jelentkezők augusztus 
25-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 díjak b efizetése  szept. 12. 
és 13-án délelőtt 8—12-ig, délután 3—5-ig történik.

R z  iskolai díjakat a fenntartó testület a következőleg álla
pította meg:

1. Beirási díj 20 pengő, melynek lefizetése alól senkise menthető föl.
2. Tandíj minden tanulóra nézve vallásfelekezeti különbség nélkül 

84 pengő, mely összeg negyedévi részletekben előre fizetendő. Fizetési 
negyedek: I. szept. 12—18; II. nov. 15—23; III. febr. 1 — 8; IV. 
ápr. 15—23.

Fenntartási járulék címén az izr. tanulók évi 42 pengőt kötele
sek fizetni.

A vidékről vonaton bejáró tanulók havi 70 fillért fizetnek fel
ügyeleti díj címén.

Befizetett díjak vissza nem adatnak.
Ä tanév megnyitása. A tanévet szeptember 14-én délelőtt 9 

órakor istentisztelettel nyitjuk meg. Ä tanítást még az nap megkezdjük.
Ä javító vizsgák az I—III. o. tanulók részére szept. 9-én, a 

IV—VII. o. tanulók részére szept. 10-én lesznek reggel 8 órakor.
Beiratkozni a nyári szünet alatt is lehet minden hétfőn és csü

törtökön délelőtt.
Hivatalos órákat az igazgató a nyári szünet alatt minden hét

főn és csütörtökön délelőtt tart.
R  torna alól felm entést kérő tanulók szept. 16-án 12 órakor 

tartoznak je'entkezni. Házi orvosától senki se hozzon bizonyitványt. Az 
iskola orvosának közreműködésével a tanári kar bizottsága vizsgálja 
meg a kérelmezőt és az terjeszti fel esetleges felmentésre az egyházi 
főhatóságnak.

Äz alumneumba való fe lvételre szeptember 1-ig kell jelent
kezni az alumneum vezetőségéhez intézett kérvénnyel. Az Aszódon 
lakó vidéki tanulók ebéd- és vacsorát kapnak, a vidékről naponként



bejáró tanulók csak ebédre kérhetik felvételüket. Évközi felvétel vagy 
kilépés csak indokolt esetben lehetséges. A kilépés előzetes bejelen
tésének elmulasztása az egész évi díj lefizetésének kötelezettségét 
vonja maga után.

Az élelmezési díj ebédért és vacsoráért havi 24 pengő, csak 
ebédért havi 16 pengő. A díjak havonként előre fizetendők.

A növendékek a tanév elején evőeszközt és poharat tartoznak 
magukkal hozni.

Ä tanulók elszállásolása csak az igazgatóság, illetőleg a tanári 
kar hozzájárulásával történhetik. Ha a tanuló s a nevelésügy érdeke 
úgy kívánja, a tanuló hivatalos felszólításra köteles 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 a kitűzött napokon a délelőtti órák
ban és csak a gimnázium hivatalos helyiségében kereshető föl. Kérjük 
a szülőket arra is, hogy junius hóban már ne tegyenek érdeklődő 
látogatást.

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

Könyv nélkül tanulandó olvasmányok gyűjteménye. — Schmidt: 
Latin-magyar és magyar-latin szótár. Két rész. — Kelemen : Német
magyar és magyar-német zsebszótár. Két rész. — Albrecht János : Kis 
német nyelvtan. — Helyesírás : M. T. A. Helyesírási szabályok. — Ré- 
ger Béla : Irodalomtörténeti kivonat. I„ II., III. — Ev. hittanból a II. 
o.-ban : Uj szövetség, az V. o.-ban a „Biblia“ [Károlyi ford ] — A VII. 
és VIII. o.-nak franciából: Újvári Béla: Francia-magyar és magyar- 
francia zsebszótár. — Németből IV.—VIII. o. Kemény : Rendszeres né
met-magyar beszédgyakorlatok. — Franciából VI.— VIII. o. Rendszeres 
francia-magyar beszédgyakorlatok.
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I. osztály. Bereczky : Ó-szövetségi élet- és jellemképek. — Szinnyei: 
Magyar nyelvtan 1. r. — Kovács Géza: Magyar olvasókönyv 1. o. — 
Hittrich: Latin nyelvtan és olvasókönyv gimn. I.—II. o. — Lakos—Né
meth: Földrajz 1. k.: Magyar birodalom. [1926. kiad] — Kogulowicz: 
Földrajzi iskolai atlasz. — Dr Szilády: Kis természetrajz 1. r. — Lévay 
Ede és Kronberger Ede: Számtan és mértan I. r. [Athenaeum.]

II. osztály. Bereczky: Jézus élete és tanítása. — Szinnyey: Ma
gyar nyelvtan II. r. — Kovács Géza: Magyar olvasókönyv II. o. — 
Hittrich : Latin olvasó és nyelvtan. I.—II. o. — Miklós—Kaiblinger—Koszó : 
Németnyelvkönyv II. o. — Lakos—Németh : Földrajz II. k .: Európa, Ázsia, 
Afrika. — Kogulowicz: Földrajzi iskolai atlasz mint az 1. o. — Szilády: 
Kis természetrajz II. r. — Lévay Ede és Kronberger: Számtan II. és III. 
o. részére; Lévay és Kronberger: Geometria II. és III. o. számára.

III. osztály. Bereczky: A keresztyén egyház rövid története. — 
Szinnyey: Rendszeres magyar nyelvtan. — Kovács Géza: Magyar ol
vasókönyv III. o. — Hittrich: Latin mondattan. — Hittrich—Kliment : 
Latin olvasókönyv III. és IV. o. számára. — Miklós—Kaiblinger—Ko
szó: Német nyelvkönyv a reálgimn. III.—IV. o. számára. — Szabó 
Dezső: Magyarország története a III o. számára. — Mikola Sándor: 
Fizika III. o. — Bartos—Kurucz: Történelmi Atlasz. — Lakos—Németh: 
Földrajz III. k. : Amerika, Asztrália. — Kogutowicz: Földrajzi iskolai 
atlasz, mint a II. o. — Lévay és Kronberger; Számtan és Mértan, mint 
a II. o.-ban.

IV. osztály. Bereczky: Keresztyén hit és erkölcstan. — Zlinszky 
—Pintér: Magyar stilisztika IV. o. részére. — Arany : Toldi. Magya
rázta Lehr Albert. — Pirchala : Latin nyelvtan. — Pirchala: Latin ol
vasókönyv. — Miklós—Kaiblinger—Koszó : Német nyelvkönyv, mint a 
III. o. — Mika—Marczinko: Világtörténete IV. o. r. I. k. [Franklin] — 
Kogutowicz. Történelmi iskolai atlasz II. rész. — Haltenberger és Krik- 
ler: Ásványtan és Chémia. [Egyetemi Nyomda] — Dr Veress Pál: Elemi 
Mennyiségtan. [Egyet. Nyomda.]

V. osztály. Batizfalvy—Bereczky: Bibliai ismertetés. — Riedi— 
Pintér: Retorika V. — Pirchala : .Latin nyelvtan. — Cicero: Pro Archia 
poéta, magyarázta Dr Geréb József. — Cicero: De imperio Gnaei 
Pompei, magyarázta Kont és Schmidt. — Cserép: Szemelvény Ovidius 
müveiből. — Köpesdy—Cserép: Stílusgyakorlatok Ciceróhoz éstDvidius 
Fastijához. — Hittrich: Római régiségek. — Miklós—Kaiblinger: Német 
nyelvkönyv III. r. — Dr Birkás Géza: Francia nyelvkönyv a reálgimn. 
V. és VI. o. számára. — Szilády Zoltán : Természetrajz V. o. — Mika 
—Szabó: Egyetemes világtörténet I. r. — Kogutowicz : Történelmi is
kolai atlasz II. rész. — König—Beke : Algebra. — Ábel—Lévay—Poli- 
keit: Mértan I. r.
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VI. osztály. Bereczky : Az egyetemes keresztyén egyház története.
— Riedl—Pintér: Poétika VI. — Pirchala : Latin nyelvtan. — Kálmán 
Elek : Szemelvények Titus Livius római történetéből. — Cserép : Sze
melvények P, Vergilius M. Aeoeiséből. — Szabó—-Kálmán—Wirth: La
tin stílusgyakorlatok Liviushoz és Vergiliushoz. — Hittrich : Római régi
ségek, mint az V. o. — Birkás : Francia nyelvkönyv, mint az V. o. — 
AAiklós—Kaiblinger: Német nyelvkönyv III. r., mint az V. o. — Mika— 
Szabó : Egyetemes világtörténet II. r. — Kogutowicz : Történelmi iskolai 
atlasz II. r. — Szterényi : Ásványtan és Chémía. — König—Beke: Al
gebra. — Ábel—Lévay—Polikeit: Mértan, mint az V. o. — Lutter: 
Sorszámi táblák.

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. 1. k. — Szinnyey: A magyar nyelv.— 
Pirchala : Latin nyelvtan. — Cserép: Szemelvények P. Vergilius M. 
Aeneiséből, mint a VI. o. — Burián—Kara; Sallustius: De belio Ju- 
gurthino liber. — Boros: M. Tullii Ciceronis in L Sergium Catilinam 
orationes quattuor. — Burián—Kara—Székely—Wirth : Latin stílusgya
korlatok Sallustiushoz, Ciceróhoz és Vergiliushoz. — Hittrich : Római 
régiségek. — Szemák : Német olvasókönyv, IV. rész, középisk. VII.—VIII. 
o. — Goethe : Hermann und Dorothea. Magyarázta Veber R. — Mika 
—Szabó: Világtörténet III. r. — Kogutovicz : Történelmi iskolai atlasz 
II. r. — Dr Kovács Zoltán és Fröhlich Károly : Fizika. — König—Beke: 
Algebra. — Lutter: Sorszámi táblák, mint a VI. o. — Abel—Lévay— 
Polikeit: Mértan II. r. — Theisz Gyula és Megyeri József: Francia 
nyelviskola III. és IV. r. a reálg. VII. és Vili. o. számára.

VIII. osztály. Zsilinszky : Hit- és erkölcstan. — Beöthy : A ma
gyar nemzeti irodalom történeti ismertetése I.—II. k. — Szinnyey : A 
magyar nyelv, mint a VII. o. — Cicero bölcseleti műveiből szemelvé
nyek, kiadta Dr Boros Gábor. — Szemelvények Qu. Horatius Flaccus 
műveiből, kiédta Wirth Gyula. — Pirchala: Latin nyelvtan. — Cserép: 
Római régiségek. — Szemák : Német olvasókönyv IV. r., mint a VII. o.
— Schiller: Wilhelm Teli, kiadta Henrich G. — Szitnyai: Lélektan és 
logika. — Szigethy : A magyar nemzet története. — Bartos—Kurucz : 
Történelmi iskolai atlasz, mint a III. o. — Dr Kovács Zoltán és Fröh
lich Károly: Fizika II. k. — König—Beke: Algebra. — Lutter: Sor
számi tJbiák, mint a VI. o. — Ábel—Lévay—Polikeit: Mértan, mint a
VII. o. — Theisz Gyula és Megyeri József: Francia nyelviskola III. és 
IV. r., reálginrn. VII. és VIII. o. részére.


