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Iskolánk e lső  jó tev ő je .
(fl tanévet bezáró igazgatói beszéd )

Vásár van a régi Aszódon. Piros török sátrat vernek a főtéren, 
felette pléh félhold csillog. A kastély kapujában — a két kis őrház 
között — tölgyfa asztal mellett ül a községi tanács és szedi a hely- 
pénzt az uraságnak. (Ki gondolta volna 160 év előtt, hogy ebből az 
adógarasokból tartják majd fenn a Petőfi-gimnáziumot?) Az egyik őr
házban a megyei pandúrok tanyáznak, a másikban tömlöc van az esetleg 
botránkoztatók részére. A sátorok között kék nadrágos, zöld dolmányos, 
címeres báránybőr süveget viselő hajdúk járnak pantalléros karddal és 
banganétos puskával — szigorúan ügyelvén a rendre. Főként a gödöllői 
mézesbábosok, a felvidéki olejkárok, a pipát és bicskát árusító tűsök 
sátora körül nagy a forgalom. Schellhorn uram árulja a legjobb tűket, 
az öreg Lang a legszebb cserzett bőröket.

Egyszerre kinyílik a kastély kapuja s kilép rajta egy harminc év 
körüli, borotvált arcú komoly férfiú, jobbján egy daliás felserdűlt ifjú, 
baloldalán egy tíz év körüli gyermek lépegeti. A község elöljárói tisz- 
tességtudóan nagy reverenciával köszöntik őket. A két fiatal Podmaniczky 
báró: László és József ezek, nevelőjükkel nemes Szontagh Sámuel 
urammal. A vásárosok megbámulják a professor urat, aki csattos cipőben 
harisnyát hord, rövid német nadrágot visel, fején háromszögletű kalpag 
van, mi alól beporzott paróka fürtözik alá. Szelíd és mégis komoly 
a tekintete, kezében egy nagy ezüstgombos botot himbál.

A professor úr maga is címeres nemzetség tagja. Ősei mint szász 
lovagok a XIV. század derekán tűnnek fel a szepesi bányavárosokban.

Ezeknek sorában találjuk Bálintot, az első reformátorok egyikét, 
aki már 1522-ben az egész szepesbélai egyházzal Luther tanait 
fogadtatja el. A család azóta is mindig híven megmaradt az evangélikus 
hitben. Közülök többen esperességi, néhányan kerületi felügyelők is 
lettek, ketten meg a theologiai doktori címet is elnyerték, mint ezt 
1864-ben nemzetsége történetében Szontagh Dániel elbeszéli.

De szolgálják a hazát nemcsak szózatos ajakkal az Úr asztalánál, 
a tanári kathedrán bölcs elmével, hanem gazdagítják is új bányatele
pekkel, kormányozzák a megyei életben és a városok magistratusaiban, 
sőt védelmezik karddal és vérük hullásával is.

Az iglói és zabari Szontagh nemzetség a múló századok folyamán 
lombos fává növekedik és sudaras hajtásai több megye fölé nyúlnak el.

Eddigi szavaimra önkénytelen fel rajzik a kérdés, hogy miért fog
lalkozunk mi itt és ez órában a több mint száz év előtt élt Szontagh 
Sámuel érdemes személyével? Csak azért, mert Aszódon tanított?

i.
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Vagy mert később az evangélikus egyház egyik nagy püspöke lett? 
Avagy a bölcs Konfutse szerint azért beszélünk a múltról, hogy meg
ismerjük a jövőt?

Nem, nem ez az indoka a mi kegyeletes megemlékezésünknek, 
hanem az, hogy Szontagh Sámuel volt iskolánk első igazi jótevője.

Mikor ezelőtt negyven évvel a jeles Petry Gyula megírta alma 
materünk százados históriáját, a genesis titkánál ezeket jegyezte fel 
kutató tolla: »Gymnasiumunk eredetéről írott adatok nem kerültek nyil
vánosságra. Volt tanára Koren István, Greguss Ágost kiváló aestheti- 
kusunk nagyatyjától hallotta, hogy Szontagh Sámuel, az 1780-at követő 
években Aszódon a báró Podmaniczky-család nevelője, saját költségén 
egy házat vásárolt s az evangélikus ecclesiának ajándékozta arra a 
célra, hogy ebbe az elemi iskola költözzék át, a régi iskolából pedig 
legyen felsőbb (latin) iskola. Az új helyiségbe költözött elemi iskolának 
Linczény, előbb szabómester, lett az első tanítója«.

Galgaguta egykori kiváló lelkésze, ki szélütéses bénulása miatt 
Aszódra vonult nyugalomba s akit mint igazi tudóst Koren, Petőfinek 
a tanára, gyakran meglátogatott, bizonyára igazat mondott. Csak az 
évek távlatában történt valamelyes tévedés, mert a nemes cselekedet 
még 1776-ban történhetett. Hiszen ma már tíz évvel élőbbről is van 
adatunk arra nézve, hogy itt az egyházi iskolában a latin nyelvet is 
tanították — az elemi fokozat után. De úgy látszik e magasabb oktatás 
csak zsellérsorsban tengett, mert igazi, külön otthona nem volt. A va
gyonos és takarékos nevelő tanár megszánva az iskola nehéz helyzetét 
s az egyházat is megmentve egy nagy gondtól — megvette a felettünk 
levő házat — s így maradt meg a mai épület egykori szalmafedeles 
törzse tisztán mint »schola latina usque syntaxim inclusive«. Ez a cse
lekedet valóban Szontagh Sámuel lelkületére vall, aki a jó Isten kegyel
méből igazi jókedvű adakozó volt; aki maga családot soha se alapított, 
s ezért minden embert testvérének tekintve minden fillérjét jótékony célra 
adta.

Ezért mondja róla a halálát sirató versében Tuppy József theolo- 
giai tanuló is a következő jellegzetes szavakat:

»0 gyakran felemelt minket, mikor esni akartunk;
Mert mindég örömest nyújtá kezeit nyomorultnak,
Nyílt szívvel vallják ezt Rozsnyó, Kassa, Eperjes,
Kiknek most méltón szemeiknek zápori folynak,
Mert eltűnt Szontagh, nekik hiv, drága barátjok,
A ki velek mindig, mint vallják, attyaiképpen 
Bánt s’ tellyes szívvel boldoggá tenni igyekszett«.

Tehát nem csak azért, mert egyházi főhatóságunk néhány évnek 
előtte elrendelte a jótevők emlékezetének kegyeletes megünneplését, 
hanem megtesszük mi ma ezt azért is, mert szívünket hálás indulatja 
erre nógatja.

Vessünk ezért futó pillantást példaadó életútjára. Szontagh 
Sámuel az elszakított Eperjesen született az 1736. év február havának 
26. napján. Atyja Szontagh Sámuel a jeles orvos, anyja nemes Halliganz 
Róza volt. A gyermek lelke a szülői ház légkörében telt meg hittel, 
vallásos érzelmekkel. Alsóbb osztályait az ősi collégiumban otthon 
végezte, a magyar nyelv és irodalom tanulására először Sajógömörre,
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majd Osgyánba megy, hol az országos nevű Sexti János volt a tanára. 
Itt kezdi meg a bölcseleti és történelmi tanulmányait is. A család bir
tokában ma is olvasható a gömöri Klein Efraim rektor ajánló levele a 
tanulásban és jó erkölcsökben kiváló ifjúról, az osguáni tanulók bajtársi 
szövetségébe való felvételi okmánya, Sextius Jánosnak gyönyörű elbo
csátó bízonyitvánua. Majd négy évet tölt Pozsony falai között felsőbb 
tanulmányokat folytatva, ahonnan külföldi iskolába indul. Altdorfban 
három fél éven át theologiát hallgat, innen Jénába tér és szorgalmasan 
látogatja Walch, Köhler, Dahier, Succov előadásait. De szívének ama 
hő vágyát, hogy még a hirkoszorúzta Göttinga egyetemének polgára 
lehessen, a hétéves háború zavarai nem engedték teljesülni. S ekkor 
mint Mayer András latin emlékbeszédében írja: »Dum jam reditum ad 
suos pararet, admirabili providentia divina evenit, ut ad ill. aulam 
Podmanyiczkyanam, ignotus penitus in Ephorum Nobilissimae utriusque 
Sexus prolis evocaretur, cui vocationi tanto lubentius paruit, quod 
pervasum haberet stationem hanc gradum futurum esse ad majorem 
suam perfectionem et felicitatem«.

így oktatta és nevelte itt Aszódon azután 14 éven át Podmaniczky 
János bárónak két fiát: Lászlót és Józsefet, míg maga is lélekben 
nemesedett, tapasztalatban gazdagodott, társadalmi érintkezésben csi
szolódott. A báró buzgó támogatója volt egyházának; hatalmas és tudós 
könyvtárt gyűjtött vala, melyet a történetíró Fessler is többször fel
keresett kutatás céljából. Hitvese Kisfaludy Zsuzsanna már a vérség 
jegye szerint is minden hazai irodalmi és tudományos ébredésnek buzgó 
támogatója volt. Szontagh innen kisérte el László bárót a pozsonyi, 
Józsefet pedig a debreceni és a soproni főtanodába; de a vakációs 
napokat mindig itt töltötték a Galga mellékén. Ekkor láthatta, itteni 
tanártársától hallhatta a mi akkor még igen kicsiny iskolánknak kínos 
vergődését. Mert a bárói család mecénászi érdeklődése csak egy század 
múlva éled meg; hiszen még a 60 évvel későbbi időről szólva Pod
maniczky Frigyes gyermekkori emlékei között Naplójában csak ezt a 
mondatot írja a gimnáziumról: »Aszód régi időtől fogva algymnásiummal 
bir, amely eléggé jó lehetett hajdanában is, hisz Petőfi is ott tanult.«

Sajnos bizony, hogy a környék főrangú sarjai akkor még nem 
frequentálták.

Aszódról hivja meg a kassai evangélikus egyház a második lel- 
készi állásra Szontágh Sámuelt. Úgy sejtjük, hogy a tizennégy évi 
tanítói munka után szép tiszteletdíjat kaphatott méltán, mert még 
elmegy az úgy áhítozott Göttingába s ott előadásokat hallgat. Búcsúzni 
még visszatér Aszódra 1776 őszén s a Greguss emlékezete szerinti 
nemes cselekedetét akkor tehette meg iskolánk javára. Miután szülő
városában pappá szenteltetett, Kassán advent negyedik vasárnapján 
nagy ünnepség keretében lelkészi hivatalába beiktatták.

Aszódot és tanítványait soha sem feledte el. Büszke is lehetett 
növendékeire, mert a századforduló táján már nagy szerepet játszanak. 
József báró kir tanácsos, kamarás, Bácsmegye főispánja, Napoleon 
bukása után a kettős birodalom pénzügyi képviselője Párisban. László 
báró nevével pedig már előbb mint a palatínus segédtisztjével találko
zunk, mikor a szent koronát lobogó nemzeti lelkesedés közt 1790 
februárjában haza hozzák Bécsből.
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Harminc évig hirdette Szontágh Sámuel buzgó lélekkel Isten 
igéjét a kassai gyülekezetben, melynek 1783-ban első lelkésze lett. 
Igazában az volt. Szerette és pártolta az iskolát, segítette a szegényeket, 
istápolta az özvegyeket és árvákat, vigasztaló lélekkel kereste fel a 
betegeket. Közben viselte a 6 szabad királyi város esperesi tisztjét is, 
míg az 1791. évi zsinaton a beteg és agg Ruffiny János superintendens 
helyett ő képviselte a tiszai egyházkerületet.

Ereje fogytával többször nyugalomba készült, de hivei esdeklő 
szavaira ismételten maradva, csak 1807 május havában vonul vissza 
véglegesnek tervezett pihenésre Eperjesre.

Búcsuzásul előbb itt is a Malom-utcában 1000 forintért saját 
pénzén telket vesz az új templomnak, melynek alapkövét is leteszi.

Ám az Isten akarata a nyugalomból újra munkába szólítja, mert 
1808-ban 72 éves kora ellenére megválasztják a tiszai kerület super- 
intendensévé s mint ilyen szenteli fel az általa vetett alapon a kassai 
új templomot 1816-ban Püspöki működéséről későbbi nagy utóda 
Czékus István rozsnyói lelkész azt írja, hogy főpásztori működése alatt 
az Úrnak hat új hajlékát és 67 szolgáját szentelte fel. »Örömét nem 
csak életében, hanem halálában is Krisztus szent ügyének előmozdítá
sában találta, nyilván bizonyítja végrendelete, melyben 13.000 forintot 
hagyott jótékony célokra hátra«.

Doleschal G. A. a pesti egyház történetében emliti, hogy Mihály 
testvére 200 forintos alapítványa mellett, a kassai lelkész 100 forintot 
adományozott a pesti templomra.

Hörk József »Az Ev. Tisza-Kerület Püspökei« című munkájában 
az 1816. évi rimaszombati kerületi gyűlésen történtek között jegyzi fel, 
hogy 200—200 forintot adományozott a rozsnyói és a sajógömöri gim
náziumoknak, az osgyáninak pedig 100-at. A fancsali egyház orgonája 
is az ő adománya.

Nagy és értékes könyvtárát az eperjesi collégiumra hagyta, 
de 60 forint évi kamat mellett alapítványt is tett a felsőbb és a közép
iskolákba járó tanulók részére.

Nem feledkezett meg felekezeti különbség nélkül a város szegé
nyeiről sem. Ugyancsak ő vetette meg alapját a tanítók özvegyeit és 
árváit gyámolító kerületi intézménynek.

Két napi betegeskedés után 86 éves korában az 1822. esztendő 
julius havának 9. napján szólította magához az Úr elfáradt, hív szolgáját.

A világi hatalom magát tisztelvén meg, életében igyekezett még 
megtisztelni a nemes aggastyánt. Sáros és Tornamegye táblabirájává 
választotta; a göttingai egyetem pedig a reformáció háromszázados 
örömünnepén díszdoktori oklevéllel tüntette ki.

Temetésén a Felvidék színe-java, sok ezernyi hivője volt jelen. 
Kivonult zászló alatt az eperjesi katholikus gimnázium is, tanulók és 
tanárok egyaránt s mint az egykori Ofner Pester Zeitung riportere fel
jegyzi : még a görög keleti templom nagy harangjai is siratva kondul- 
tak meg.

Schulek Ágoston kükömezői pap búcsúztatójában a temetésen 
magasztalva emlegette a boldogultnak mindenkori áldozatkészségét az 
iskolák iránt, minek öreg korában is azzal adta bizonyságát, hogy mindig 
elment az ifjúság vizsgáira s azokat nagy szeretettel hallgatta végig.
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Kedves ifjúság! Bizonnyal ti is a mondottak után azt érzitek, 
hogy iskolánk első jótevőjének, az ősz püspöknek szellemalakja itt a 
ti záró vizsgátokon is megjelent s mintha ezüstgombos botjával ráko
pogna gyermeki szivetekre s némán is hálára figyelmeztetne az iránt 
az iskola iránt, mely egykor a magyar nemzetnek, sőt az egész embe
riségnek Petőfit nevelte; amelyik iskola a bölcs Sárkány Sámuel, a 
tettekkel tényező Zelenka Pál s a most élő, jóságos szívű Kiss István 
evangélikus püspököket vallhatja büszkén tanítványainak.

Hallgassátok és értsétek meg intő szózatát, szeretettel és hálával 
legyetek ti is mindig ezen intézettel szemben, mely szeretettel nevelt 
és tanított titeket ez évben is.

Hálatelt szívvel áldjuk ezért együttesen a rab Eperjes földjében 
porló hamvait iskolánk első jótevőjének.

Áldassék az Úr kegyelméből megdicsőült neve mindörökké!

II.
Iskolánk rövid  tö rtén ete .

Az aszódi gimnázium keletkezésének történetére csak per analo
giam következtethetünk más evangélikus iskolák nyomán. Sejtoszlás 
volt ennek is a születési alakja. Valamelyik tudósabb tanító az elemi
ben kezdte már tanítani a latin nyelvet is. így volt ez a bányavárosok 
iskolájában is. Az evangélikus elemi nyomát már 1742-ben megtaláljuk, 
mikor lipcsei Fabricius Endre rector innen megy Besztercebányára 
kántornak* Mint latin iskoláról Fináczy Ernő dr. nagy tudósunk találta 
meg az első nyomot egy helytartótanácsi jelentésben, hol már 1766-ban 
mint „schola Latina“ szerepel. Első ismert tanára ugyancsak egy Fab
ricius - -  János 1784-ből, ki ekkor megy innen Hartára lelkésznek. 
A Podmaniczky bárói családnál nevelősködő (1762—1776.) Szontagh 
Sámuel jóvoltából ketté oszlik a latinos elemi, mert ő veszi meg az 
elemi céljaira a gimnázium felett fekvő régi házat, hogy itt lentebb 
tisztán latin iskola legyen. Az 1798. évi canonica visitatio Kádassy 
József rektort találja az iskola élén, kinek tizedik utóda lett a hires 
Koren István. 1833—1856-ig tartó jeles tanárságát világirodalmi jelentő
ségre emeli Petőfi Sándornak három éven át való aszódi diákoskodása.

A szabadságharcot követő germanizáló kormány a magyarosodó 
és magyarosító iskolától több tanárt és német nyelven való tanítást 
követel, mert Koren 3, illetve 5 osztályban csak maga tanított. 
Elveszik az iskola gimnáziumi jellegét s mikor Koren Szarvasra távozik, 
a tanulók száma 12-re hanyatlik. Az iskola ismét felső-elemivé válik. 
Tíz évi létharc után úi életre ébred 1863—64-ben. A második tanszéket 
megszervezik báró Podmaniczky Ármin nemes adományából, ki az 
aszódi vásárjog őt illető 3A részét ide ajándékozza. Még a tanárság 
is nagy áldozatot hoz az ébredés idején, hiszen a költő Csengey

* 1740. Fabricius Andreas Toth—Lipcse Zoliensis rector Aszódiensis, post 
cantor slav. Neosoliensis ab Ao. 1742. Mortuus 1763 aug 9. — Collect. Schulek. 
Tomus XXXVII. pag, 107. A magyarországi ág. ev. egyház egyetemes levéltárában 
V. 67. jelz. alatt őrzőit kézirati munkában — Fabricius Endre gazd. főtanácsos 
szíves levélbeli közlése.

I
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Gusztáv két éven át ingyért tanít, Sárkány Imrének sincs rendes fize
tése. Maga a polgárság személy szerint való évi hozzájárulást vállal, 
mégis itt a legkisebb a fizetés széles ez országban. Az első iskolai 
tanács 1865-ben alakul meg. Megnagyobbítják a régi nádfedeles házat 
a paróchia felé s megnyitják a IV. osztályt is. A vidék fő- és közne
messége pártolásba veszi az iskolát, sajna áldozatos alapítványaik hadi- 
kölcsön alakjában ma már mind értéküket veszítették Most hatvan éve 
megnyílik az iskola alumneuma a felső traktusban. A régi falakra 
1872-ben emeletet húznak, tanári lakás is lesz benne már. Országos 
ünnepség keretében leplezik le 1875-ben a Petőfi-emléktáblát, mely 
büszkén hirdeti, hogy a nagy költő szellemi bölcsőjét itt rengette az 
Alma Mater. Gyulai Pál — a ritkán dicsérő — nagy elismeréssel mond 
köszöntőt az iskola múltján, jelenjén méltán várható szebb jövőre. 
1879-ben megveszik az utcára nyíló Szelecsényi házat tanári lakásul, 
melynek másik oldalát 1886-ban építik ki.

Az újabb tanügyi követelményeknek azonban alig tudva eleget 
tenni, újra válságos napokat él át intézetünk. Hasztalan a Podmaniczky 
család közbenjárása is, mert az 1883. évi törvény alapján jogosan kért 
állami segélyt nem kapják meg.

Országos hangulatkeltés céljából 1888-ban megülik — bár hibás 
dátummal — az iskola százados ünnepét. Végre 1901-ben megkapják 
az első állami segítséget, melyet 1907 március havában szerződésileg 
biztosítanak. Ez az év Bolla Lajos igazgatósága alatt arról is neve
zetes, hogy két éves huza-vona után végre felveszik a tantestületet az 
Országos Tanári Nyugdíjintézet kötelékébe.

Forduló pontot jelöl az 1912. év, melyben Micsinay Ernő felügyelő 
és Szabó Lajos igazgató megteszik nagy bátorsággal az első lépéseket 
az iskolának teljes főgimnáziummá való kifejlesztése érdekében. Fárad
ságos munkájukat a kitört világháború közepette is teljes siker koronázta.

1916. junius havában megtartják az első rendes érettségi vizsgálatot.
Közvetlenül a forradalom kitörése előtt igaz bizalom hívja el a 

a kerület élére Dr Raffay Sándor püspököt, kiben megmentőt talál az 
iskola a forradalmak és a tanácsköztársaság fergetes idejét követő 
válságos és végletes helyzetben. Petőfi születésének százados évfor
dulóját minden erővel igyekszik az iskola melletti hangulatkeltésre fel
használni, de a lesújtott ország, önnyomorában vergődő polgárság 
még képtelen áldozatos segítségre. AAegüljük a Petőfi-Társaságtól 
támogatva a lehetőség határain belül fényesen a centenáriumot, mellyel 
kapcsolatban különösen Dr Osváth Gedeon igazgató a helyi kultusz 
felébresztésével iparkodik serényen nagyobb körben érdeklődést kelteni.

Gaal Mózes kir. tankerületi főigazgató elismerése és jóságos 
támogatása a magas kormánynál megadatja 1920-ban a végleges 
nyilvánosság és érettségi tartás jogát. A szanálás csonkító kezét sze
rencsésen kikerüljük, pénzügyi nehézségeit áthidaljuk, a középiskolai 
reform kapcsán pedig az 1924/25-ik tanévben francia nyelvet tanító reál- 
gimnázium lesz az ősi gimnáziumból. A földbirtokreform folyamán 4 J/2 
hold építési telket szerzünk, de fizetünk is érette 4500 P-t. E küzdel
mes évtized alatt tanulóink száma háromszoros lesz, meghaladja ma is a 
400-at. Az iskolát fenntartó, 1200 lelket számláló aszódi evangélikus 
egyház szegény és gyenge volt arra, hogy itt a Galga mellett új ott
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hont építsen a nagyszámú növendéknek, ezért 1926. szeptember havá
ban felajánlja addig sok szeretettel ápolt iskoláját a bányai ág. hit. ev. 
egyházkerületnek átvételre. Dr Raffay Sándor püspök úr céltudatos 
iskolapolitikája a kérelmet elfogadhatóvá tette az október hóban meg
tartott kerületi gyűlés előtt. Ezután a jelentős események gyorsan pe
regnek le. A kerületi elnökség egy bizottsággal kiszáll Aszódra s meg
egyezik a régi fenntartóval az átvétel alapelveire és föltételeire nézve. 
R szerződést a helybeli evangélikus egyház 1927. május 1-én elfogadta, 
a Foton tartott esperességi közgyűlés augusztus 16-án jóváhagyta, a szep
tember 15-én lefolyó kerületi közgyűlés pedig a püspöki jelentéssel 
kapcsolatban véglegesen tudomásul vette és új kormányzatát megszer
vezte. De a püspök úrnak jelentéséből már más örvendetes tényről is 
adhatunk hírt, mert ez a sokat jelentő mondat is benne foglaltatik: 
»Az intézetnek új épületben leendő elhelyezésére a kerület elnöksége 
már megtette a kellő lépéseket s az e célból nuújtott anyagi segítségért 
az államkormánynak köszönetmondást javasol.« — Ezek után biztos 
reménységgel nézhetünk a jövőbe, melyben iskolánknak szebb időket 
nyit meg Dr Raffay Sándor püspök úrnak és Dr Zsigmondy Jenő kér. 
felügyelő úrnak fáradhatatlan munkája.

III.
Ä z iskola  fő h a tó sá g a .

Iskolánk főhatósága a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület, illetve 
ennek elnöksége: Dr Raffay Sándor a bányai ág. ev. egyházkerület 
püspöke és Dr Zsigmondy Jenő udv. tan. főrend, kerületi felügyelő.

Az 1927. évi szeptember hó 15-én tartott kerületi gyűlés úgy 
határozott, hogy miután most már a kerületnek két iskolája van Aszó
don, a két iskola fölé: Aszódi Középiskolai Bizottság néven új, de 
közös kormánuzó bizottságot szervez. (15. p.) Elnöke a kerületi elnök
ség; tagjai: Dr Scholtz Oszkár és Sárkány Bé'a kér. főjegyzők; 
Dr Mészáros Gyula kér. ügyész; Blatniczky Pál és Dr Szigethy Lajos 
a kér. isk. biz. elnökei; Dr Hittrich Ödön kér. középisk. tanfelügyelő; 
Micsinay Ernő a helyi biz. elnöke; Kolofont Erzsébet leánynevelő inté
zeti igazgatónő; Dr Oravecz Ödön a reálgimnázium igazgatója, a 
pesti felsőesperesség esperese; Chuguik Pál aszódi esperes lelkész; 
Mágócsy-Dietz Sándor az egyetemes tanügyi biz. elnöke; Dr Mikler 
Károly, Mikolik Kálmán; a leánynevelő-intézet tantestületének képvi
seletében: Késmárszky Hermin; a Petőfi-reálgimnázium tantestületének 
képviseletében: Szever Pál.

A helyi bizottság tagjai lettek Micsinay Ernő elnökleté alatt 
Chugyik Pál mint aszódi esperes lelkész, Bentsok János mint az aszódi 
egyház másod felügyelője; Sárkány Ernő; a két iskola igazgatója, a 
leánynevelő intézet tantestületének képviseletében: Késmárszky Hermin 
és Gergely Ida; a Petőfi-reálgimnázim tantestületének képviseletében. 
Szabó Lajos és Haberehrn Gusztáv, Hamrák Béla a két iskola vallás
tanára, Karádi János a reálgimn. tápintézetének vezetője. A kér. bizott
ság az év folyamán 2 gyűlést tartott, még pedig: dec. 18-án és ápr. 27-én.

A helyi bizotság az év folyamán 3 rendes ülést tartott, melynek 
dátumai a következők voltak: december 28., január 28. és február 28.
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IV.
Ä tanári testü let.

S
o

rs
z.

Ä tanár neve Tantárgy és osztály

H
et

i
ó

ra
sz

.

Jegyzet

i Dr Oravecz Ödön
r .  t a n á r  
( m a g y a r — l a t i n )

Magyar nyelv I. 
Bölcsészettan VIII. 8 I g a z g a t ó ,

a z  é r e m t á r  k e z e l ő j e .

2 Bolla Lajos
r .  t a n á r
( g ö r ö g — t ö r t é n e t )

Történet III., V., VII., Vili. 
Földrajz II.
Műének I—II.

17 A z  é n e k k a r  v e z e t ő j e .

3
D rD ánielisz Sándor

r  t a n á r
( m a g y a r — n é m e t )

Magyar nyelv VIII. 
Német nyelv III., V., VII. 
Francia nyelv V., VII.

21
A t a n á r i  é r t e k e z l e t e k  j e g y 

z ő j e ,  a z  ö n k é p z ő k ö r  
e l n ö k e ,  a z  V II  — V i l i .  o .  i fj .  

k ö n y v t á r  ő r e .

4
Haberehrn Gusztáv

r .  t a n á r
( t e r m é s z e t i ,  - m e n n y i s é g i )

Természettan III, VII. 
Mennyiségtan III., V., VII. 16

A III . o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a  t e r m é s z e t t a n i  s z e r t á r  

ő r e ,  a  s e g é l y k ö n y v t á r  
v e z e t ő j e .

5
Hamrák Béla

r . t a n á r  
( v a l l á s t a n )

Vallástan I—VIII. 
Egyházi ének I—IV 18

A z  i f j . i s t e n t i s z t e l e t e k  v e z e 
t ő j e ,  a  g y á m i n t é z e t  e l n ö k e ,  

t a n d í j p é n z t á r o s

6
Jancsik Mihály

r .  t a n á r  
( m a g y a r - l a t i n )

Magyar nyelv II., VI. 
Latin nyelv II., VIII. 17

A II. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a  P e t ő f i - g y ü j t e m é n y  k e z e 

l ő j e ,  a z  I . — II. o s z t .  i f j .  
k ö n y v t á r  ő r e .

7
Karádi János

r .  t a n á r  
( l a t i n — g ö r ö g )

Magyar nyelv IV, V. 
Latin nyelv I., V. 
Görög V—VIII.

20
A z  V .  o  f ő n ö k e ,  a  111.— IV.  
o .  i fj .  k ö n y v t á r  ő r e , a z  a l u m -  
n e u m  v e z e t ő j e , c s e r k é s z p a r . ,  

a z  i s k .  b i z .  j e g y z ő j e

8
K iinsztier János

r. t a n á r  
( t e s t n e v e l é s )

Torna I—VIII. 16 A s p o r t k ö r  v e z e t ő j e ,  
a  b e j á r ó  t a n u l ó k  f e l ü g y e 

l ő j e ,  a  t o r n a s z e r t á r  ő r e

9
Nagy Imre

r .  t a n á r
( m a g y a r — l a t i n  — g y o r s í r á s )

Magyar nuelv III.. VII. 
Latin nyelv III, VII. 18 A V II .  o s z t á l y  f ő n ö k e ,  

a z  V — VI.  o .  i f j .  k ö n y v t á r  
ő r e .

Stibrányi Gyula
r. t a n á r  ( m a g y a r — n é m e t -  
f r a n c i a — g y o r s í r á s )

Német nyelv V I, VIII 
Francia nyelv VI., VIII. 2!

A Vi l i .  o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a  t a n á r i  k ö n y v t á r  ő r e ,  a  

g y o r s í r á s i  t a n f o l y a m  
o k t a t ó j a .

11
Szabó Lajos

r .  t a n á r
( t e r m é s z e t i . — m e n n y i s é g i )

Természettan VIII. [VIII. 
Mennyiségtan II., IV., VI., 18 A IV.  o s z t á l y  f ő n ö k e .

12
Szever Pál

r .  t a n á r
( l a t i n — t ö r t é n e t )

Latin nyelv IV., VI. 
Történet IV., VI. 
Földrajz IV.

16 A VI.  o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a  t ö r t é n e l m i — p h i l o l o g i a i  

g y ű j t e m é n y  ő r e .

13
Dr Varga Ferenc

r .  t a n á r
( t e r m é s z e t r a j z -  f ö l d r a j z )

Földrajz I. III. [VI.
Természetrajz 1., I l l , IV., 19 A t e r m é s z e t r a j z i  é s  

f ö l d r a j z i  s z e r t á r  ő r e .

14
V elten Armand

r. t a n á r  
( r a j z )

Mennyiségtan I. 
Rajz I—VIII. 18 A z  1. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  

a  r a j z s z e r t á r  ő r e .

Nyugalomban vannak iskolánk kötelékéből: 
Dr Gréb Gyula és Dr Osváth Gedeon.

A római katholikus vallástant: K ausz József államilag kinevezett vallástanán 
hévízgyörki expositus; az izraelita vallást: Steiner Jakab rabbi tanította

Iskolaorvos és az egészségtan tanára :
Dr Gál A dolf vármegyei főorvos, közegészségügyi kir. tanácsos.



11

A »Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Középiskolák 
Rendtartása« a 158. §-ában megkívánja, hogy az évi értesítőben a 
tanári kar társadalmi és irodalmi munkásságát feljegyezzük. Erről 
tehát a következőkben számolunk be.

Bolla Lajos az Egyetemes Tanügyi Bizottságban az iskola képvi
selője, az aszódi ág. ev. egyházi tanács tagja.

Dr Ddnielisz Sándor francia és német költőkből 11 vers műfor
dítását közölte vidéki lapokban.

Haberehrn Gusztáv a kerület aszódi középisk. bizottságnak, az 
aszódi egyház tanácsának, az esperesség számvevőszékének tagja; a 
helyi Luther-Szöv. pénztárosa, a földrengési obszervatórium munka
társa. Megjelent műve: »Kis Korálkönyv«. Cikkei: »Észrevételek a Kis 
Korálkönyv bírálatára«. (Hegyen épített város IV. 36. sz.) — »Egységes 
egyházi éneklés és egyöntetű liturgia«. (Evang. Lap. XIV. 8—17. sz.) 
A harmadik Egyetemes Tanügyi kogresszuson előadást tart a »Közép
iskolai énektanításról«. Megbízása van a szepesi német elemi iskolák 
részére szepességi számtan- és természettantudósok életének meg
írására és saját szepesi dalainak közlésére A cinkotai ev. egyházi 
énekkar részére három éneket harmonizált. Műdalaiból Budapesten a 
Szepesi Egyesület hangversenyén; (okt. 28) magyar dalaiból pedig a 
Pilisen tartott estélyen adtak elő. »Ima« című művét a helybeli polgári 
leányiskola énekkara Gödöllőn és Aszódon vallásos estén mutatta be. 
Zongorakisérettel közreműködött a rákospalotai, pilisi és gödöllői hang
versenyeken és az aszódi Luther-Szöv. estélyén. A VMK. által a tanári 
továbbképző tanfolyamra kiküldetett.

Hamrák Béla a kerület aszódi középisk. bizottságának, az aszódi 
egyház tanácsának tagja, esperességi ellenőr. Közreműködött Hévíz- 
györkön a harangszentelési ünnepen és egy gödöllői vallásos estén. 
Hivatalos kiküldöttje volt az esperességnek Domonyban és Pécelen.

Jancsik Mihály a nagyigmándi Gazdakörben felolvasást tartott 
Petőfi életéről és költészetéről.

Karádi János a kerület aszódi középisk. bizottságának, az aszódi 
egyház tanácsának tagja, az állami óvoda felügyelő bizottságának elnöke, 
az Orsz. Ev. Tanáregyesület és a kér. aszódi középisk bizottság jegy
zője, a helybeli Keresztyén Polgári Kör alelnöke. A kör 60 éves 
jubileumára megírta és annak ünnepén előadta a kör történetét.

Kiinsztler János az Aszódi Levente Egyesület föoktatója.
Nagy Imre az aszódi egyház tanácsának, a helyi Luther-Szöv. 

választmányának és az aszódi állami óvoda felügyelő bizottságának 
tagja.

Dr Oreivecz Ödön hivatalból tagja az aszódi egyház tanácsának, 
az esperesség tanügyi és a kerület aszódi középisk nagy és helyi 
bizottságának A helybeli Keresztyén Polgári Kör és az Orsz Evangé
likus Tanáregyesület választmányi tagja; alelnöke a Rozsnyói Öreg 
Diákok Szövetségének, az aszódi Nemzeti Szövetségnek pedig elnöke. 
Megjelent cikkei a következők: »Mit mutassanak meg« — Vidéki 
levél — (Magyarság Vili. 194. sz.) »Egy magyar diák viszontagságai
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a lengyel szabadságharcban«. (Magyarság VIII 252. sz.) Emlékezés 
Rozsnyóra. (Prot. Tanügyi Szemle II. 3. sz.) Az aszódi ág. ev. Petőfi 
reálgimnázium. (Evang. Útmutató.) Iskolánk első jótevője. (A tanévet 
bezáró igazgatói beszéd ezen Értesítőben.) Szerkesztette az iskola Értesí
tőjét. Ünnepi beszédet tartott iskolai megemlékezések keretében Rother- 
mere lord akciójáról, Bem Józsefről, Kossuth Lajosról és az iskola 
első jótevőjéről: Szontágh Sámuelről. Felolvasást tartott a helyi Polg. 
Körben Kossuth Lajosról — a főiskolai hallgatók hangversenyén pedig 
Bernáth Gáspárról. Alkalmi beszédeket tartott a zólyomiak összejöve
telén (febr.) és a rozsnyói öreg diákok évi gyűlésén, (máj.).

Stibrányi Gyula a Magyar Gyorsírók Egyesülete ped. és tud. 
szakosztályának választmányi tagja.

Szabó Lajos a kerület aszódi középisk. helyi bizottságának és az egy
ház tanácsának tagja; a reálgimn. képviselője az esp. iskolai bizottságában.

Szever Pál a kerület aszódi középisk. nagy bizottságának tagja, 
az esperesség törvényszéki bírája, az aszódi községi testnevelési 
bizottság tagja. A fővárosi Kossuth-szobor leleplezése alkalmából 
»Kossuth Apánk« címen felolvasást tartott az iskolában az ifjúságnak 
és a nagy közönségnek a Polgári Körben. A község által a világhábo
rúban elesett hősöknek emlékezetére rendezett ünnepen »Hősök napján« 
címen alkalmi beszédet mondott.

Dr Varga Ferenc a budapesti m. kir. Kertészeti Tanintézet elő
adója, a »Mezőgazdaság és Kertészet« és a »Kertészeti Lapok« munka
társa.

Velten Armand a Tavaszi Tárlaton a Nemzeti Szalonban kiállította 
»Vén kondás« című olajfestményét. Megfestette a tanév folyamán a 
nemzeti hadsereg több vezető tisztjének arcképét.

V.
Ä z 1927—28. ta n év  történ ete .

Ä Z  iskolai é v  lefolyása. A folyó tanévre az előzetes beírá
sokat julius 1. 2. és 4. napján tartottuk meg. Miután egyházi főható
ságunk elfogadta a VKM. 45,800/V. sz. rendeletét, mely a nagy szün
időt szép. 10-ig hosszabbította meg, a rendes beírásokat szept. 12. és 
13. napján végeztük. Ezt megelőzően szept. 8-án voltak a felvételi 
különbözeti vizsgák. A tanév folyamán tett vizsgákkal együtt összesen 
15 ilyen volt. Volt egy magánvizsga is, melynek írásbeli részét szept. 8-án, 
szóbeli részét szept. 9-én tartottuk. A javító vizsgák szept. 9. és 10. 
napján voltak, melyeken egy tárgyból tett vizsgát 35, két tárgyból 
pedig 25 elégtelen jegyet nyert tanuló. Az új tanévet szept. 14-én 
nyitottuk meg ünnepélyesen s a rendes tanítás még az nap kezdetét 
vette. A karácsonyi szünet a bejáró tanulókra elviselhetetlen hideg 
miatt dec. 22-én vette kezdetét s január 8-ig tartott bezárólag; a hús
véti szünet ápril. 1 —15. között volt; a félévi szünetet 1 napra vontuk 
össze. A tanévet jun. 21-én zártuk be, mely után a külső magántanulók
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vizsgái voltak jun. 22. és 23. napján. A Vili. o. rendes évzáró össze
foglalásai máj. 10., 11., 12. napján ; a Vili. o. magántanulók írásbelije máj. 
11-én, szóbeli vizsgálataik pedig 12-én tartattak. Az I—VII. o. össze
foglalásai jun. 16. 18. és 19. napján; ezen a napokon voltak a bejáró 
léángmagántanulók szóbeli vizsgái is, miután az írásbeli vizsgát jun. 
15-én letették. A tornavizsgát május 26-án a közönség élénk érdek
lődése mellett rendeztük meg.

Szem élyi ügyek. A tanári kar összetételében e tanévben nem 
volt semmi változás. Az igazgatóval együtt 14 rendes tanára van az 
iskolának. Mindenki a szaktárgyat tanítja. Egyik kartársunk tanítja 
ugyan a francia nyelvet is, de erre már az államnál egy évtizednél 
hosszabb gyakorlatra tett szert. E tényt ismételve tudomásul vette az 
állami ellenőrzést gyakorló tankerületi kir. főigazgató is, mint minisz
teri megbízott.

Ä tanítás az 1927/28. tanévben a reálgimnáziumokra vonatkozó 
tanterv szerint történt teljesen az I—IV. o-ban, az V—VIII. o-ban 
pedig az erre vonatkozó átmeneti intézkedések értelmében. Ez utóbbi 
következtében e tanévtől kezdve már görög nyelv és irodalomból nem 
tarthatunk kiegészítő érettségi vizsgálatot, de evang. iskolánk nem hagy
hatva el a hagyományos humanisztikus alapot, azért — mint erről 
máshol emlékeztünk meg — a görög nyelvet heti 3 órában mint rend
kívüli tárgyat taníttatta a fenntartó egyházi főhatóságunk.

A tanítás munkáját a m. kir. kormány részéről Gaál Mózes tan
kerületi kir. főigazgató úr, mint miniszteri megbízott vizsgálta meg 
április hó 17. és 18. napján. Munkája befejeztével tartott értekezleten 
visszatekintve az elmúlt 10 évre, annak tanulságait, a fokozódó emel
kedést, a pedagógiai konszolidációt oly tanulságosan foglalta össsze, 
hogy levont eredményei intő és tanító kánonjaink lehetnek minden 
időkre. Buzdító elismeréseit hálával fogadtuk, intő útmutatásait pedig 
legjobb akaratunk szerint igyekezünk majd megvalósítani. Megállapításai 
közül legyen szabad kettőt nagy tanulságul és emlékezetül lejegyezni: 
«A tankerületemhez tartozó régibb iskolák között elhelyezés, épület 
dolgában ez a legszegényebb, vagy mondjuk inkább legmostohább 
sorsú, pedig bízvást hozzátehetem, hogy belső munkája tekintetében 
a legjobb intézetek közé sorozható.« Szemléjét pedig e szavakkal 
fejezte b e : »Derék igazgató vezetése mellett derék munkát végző 
tanártestület. E derék munka tovább folytatásához Isten hathatós támo
gatását kérve végzem beszámolómat«.

Egyetemes evang. egyházunk tanügyi bizottságának elnöksége a 
lefolyt tanévben a fizika és mennyiségtan tanításának megfigyelésére 
iskolánkhoz Rálz László igazgató urat küldötte ki, azonban elfoglatsága 
miatt látogatását jövő őszre halasztotta.

A nm. VKM. úr az 1883. évi XXX. törv. alapján a testnevelés 
tanításának megfigyelésével Kócza Géza szakfelügyelő urat bízta meg, 
de az ő látogatása is halasztást szenvedett.

A tanév folyamán a kartársak kölcsönös érdeklődéssel kisérték 
egymás munkáját. Az igazgató 68 esetben végzett hospitálást, másrészt 
57 órában való helyettesítéssel igyekezett megismerni a tanulmányi 
eredményt és az iskola minden növendékét.
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A takarékossági-napot nem tartottuk meg külön, hanem az igaz
gató helyettesítések alkalmából fordított erre minden osztályban külön 
egy-egy órát tekintettel a tunulók eltérő értelmi fokozatára.

A z  iskola épülete. Sanos, hogy erről csak azt mondhatjuk, 
hogy még mindig a régi. A Petőfi korabeli alapépítményen egy eme
letes épület, a felső teraszon a régi alumneum a háború alatti meg- 
bővítéssel, oldalt az udvaron a rajzterem s a tanári könyvtár, melynek 
utca felé eső oldala renoválásra vár, lent az alsó udvaron az utcára 
néző teremben volt az I. osztály elhelyezve. A katholikus vallástanítás 
részére ez évben is külön termet tudtunk biztosítani, az izr. vallást a 
közel levő izr. elemi iskola egyik helyiségében tanították, de a fűtéséről 
mi gondoskodtunk. A teljesen pártatlan kritikát a helyzetről a látogató 
főigazgató szavai ilyképen adják : »bár az épület minden tekintetben 
kifogástalan, tisztán, rendben, példás gondozás alatt áll, de a tanulók 
ily nagy tömegének befogadására egészségügyi és pedagógiai szem
pontból egyaránt nem alkalmas. Az igazgató minden munkája és erő
feszítése mellett sem tud elegendő helyet és levegőt biztosítani a 
növendékeknek«

Ä bútorzat tekintetében a régi berendezést igyekeztünk jó karban 
tartani és rendbehozni. A tornatermet egy cipőtartó szekrénnyel, a rajz
termet egy slőjd-tárgyak részére való állvánnyal, egy mosdóval, egy 
modell-dobogóval szereltük fel. A leánytanulók részére egyes osztá
lyokba külön padok szereztettek be. E berendezések 400 P értéken 
felül vannak.

N em zeti ünnepeink és a hazafias nevelés. A közel múlt 
komor tanulságai és az ezredéves múlt felemelő és biztató emlékei 
egyaránt arra intették tanári karunkat, hogy minden lehető mozzanatot 
ragadjunk meg ifjúságunkban a hazafias gondolkozás öregbítésére és a 
nemzeti érzés erősbítésére.

A tanévet — szeptember 5-én megnyitó beszédében az igazgató 
a nyári szünet meleg napjaiban megszületett és szívünket meleg remény
séggel eltöltő Lord Rothermere akcióról emlékezett meg — párhuzamot 
vonva a ma már az egész világot betöltő munkájával a Britt és Külföldi 
Bibliatársulatnak.

A szabadság vértanúinak örök áldozatra intő emléke előtt hódol
tunk október 6-án, mikor templomunkban Hamrák Béla vallástanár 
mondott imát ifjúságunk előtt a mártírok emlékezetére, megváltói 
munkájuk beteljesedésére.

Mikor november 5-én az ország szívében egy egész világ áldo
zott Kossuth Lajos nagy emlékezetének monumentális szobrának lelep
lezésén, mi is szerényen kigyűjtöttük a magunk mécsét s az ifjúság 
közünnepén a Himnusz eléneklése után Dr Oravecz Ödön igazgató 
hirdette Kossuth nagyságát, míg Szever Pál, a történelem tanára 
»Kossuth apánk« címen egész pályafutását vetítte tömören az ifjak 
leikébe. A Szózat eléneklése zárta be megemlékezésünket.

A »Tesz« megbízásából és egyházi főhatóságunk jóváhagyásával 
Pekárdy Ödön november 9-én tartott a helybeli »Nemzeti Kulturmozgó«- 
ban irredenta, vetített szomorú képek és fájó emlékek kisérte ismertetést
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az elrablóit területekről. Iskolai énekkarunk több hazafias énekkel 
fokozta a lelkek meghatottságát.

Kis iskolánk nagy fiától: Petőfi Sándortól úgy szeretett és csodált 
Bem apó emlékezetének szenteltük december 10. napjának egy óráját 
Bevezető közének után Miklián Károly VIII. o. t. szavalta el Petőfinek. 
»Az erdélyi hadsereg« című versét, majd az igazgató méltatta Osztro- 
Ienka véres csillagának a szabadság eszméjéért hat országban meg
vívott nemes küzdelmét. Az ünnepet a »Nemzeti Hitvallás« énekhangjai 
fejezték be.

Egykor a nemzet ifjúsága teremtette meg március idusát, később 
az tette nemzeti ünneppé, ez évben is ez a legizzóbb lelkesedéssel 
gondolt vissza rá. Emlékünnepünket közösen tartottuk meg a helybeli 
bányakerületi evangélikus leánynevelő-intézettel a következő műsor 
mellett: 1. Haberehrn Guusztáv: Ima. Énekli a leány nevelő-intézet 
énekkara. 2. Sajó Sándor: Magyarnak lenni . . .  Szavalja Moys Erzsébet 
IV. o. t. leányisk. tanuló. 3. Lányi: Honfibánat. Zongorán előadja. 
Kintzler Piroska 111. o. t. leányisk. tanuló. 4. Emlékbeszédet mond 
Ruttkay Miklián Karoly Vili. o. rg. t. 5. Huber Károly »Kunok« című 
operejából »Ábránd«. Előadják I. hegedűn Telmányi József IV. o. rg. t. 
II. hegedűn Hamrák Béla VII. o. rg. t. zongorán kiséri Győry Erzsébet 
VIII. o. rgm. t. 6. Kiss Menyhért: Magyar Miatyánk. Szavalja S. Varga 
János Vili. o. rg. t. 7. Erkel Ferenc: »Bánk bán«-jából »Ima a hazáért«. 
Előadja a Petőfi-reálgimnázium énekkara.

Ugyanezen napon Szölgyémi Ferenc V, Boldis István VI., Molnár 
Zoltán VI., Greskó Sándor VII., Kedvessy Endre VII., o. tanulóink a 
helybeli fiúnevelő-otthon házi ünnepén közreműködtek Paulovits Ferenc 
»A végek sóhaja« című darabjának előadásában.

Nemzetünk igazáért és szent javáért harcoló Lord Rothermerét 
születésnapja alkalmából tanulóink bevonásával igen sokan üdvözölték 
a szülők köréből.

Aszód község által rendezett »Hősök emlékünnepén« május 20-án 
Sándor Varga János Vili. o. tanulónk működött közre egy szavalattal, 
míg az ünnepi beszédet iskolánk történelem tanára Szever Pál tartotta, 
ki a világháború alatt népfelkelő százados volt.

Részt vett ifjúságunk még más hazafias mozgalmakban is, de 
ezekről a cserkészetről szóló részben számolunk be.

Ä vallás-erkölcsi nevelést a legjobb hitünk és tudásunk szerint 
iparkodtunk ez évben is végezni és emelni. Protestáns tanulóink az 
őszi és tavaszi időben tanári vezetés mellett vettek részt az isten
tiszteleteken; mig a téli időszakban iskolai istentiszteletet tartott 
részükre minden vasárnap Hamrák Béla vallástanár kartársunk. Az Úr 
szent vacsorájához junius 7-én járultak növendékeink a tanári karral 
együtt. Ebben a tanévben egy evangélikus és három református tanu
lónk konfirmáltatott meg.

A múlt évben meghonosított vallásos esték tartását ez évben is 
folytattuk, a leánynevelő-intézettel együttesen rendezvén azokat. Egy
házunk híveinek az érdeklődése ezek iránt határozottan emelkedett. 
Az első a reformáció emlékezetére október 30-án volt a következő 
műsorral: 1. Erős vár a mi Istenünk, I. vers, énekli az egész közönség.
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2. Sántlia Károly : Az igazi istentisztelet. Szavalja Becht Zsuzsi IV. o. 
In. t. 3. Grell Ede : Isten jóságod. Énekli a leánynevelő-intézet egyházi 
énekkara. 4. Ünnepi beszédet tart Liptay Lajos érd. főesperes, a galga- 
györki ág. h. ev. egyház lelkésze. 5. Gusztáv Adolf csatadala Énekli 
a reálgimnázium egyházi énekkara. 6. Porkoláb Gyula: Luther. Sza
valja Lévai Pál VIII. o. rg. t. 7. Hymnus, énekli az egész közönség.

A másodikat a karácsonyi ünnepek előkészítésére december 18-án 
rendeztük, melynek pontjai ezek voltak: 1. Jöjj népek Megváltója, I. 
vers, énekli az egész közönség. 2. Lampérth Géza : A fenyők beszéde. 
Szavalja Szabó Erzsébet IV. In. t. 3. Bach: Solfeggio. Zongorán elő
adja Lovay Aranka gazd. növ. 4. Útegyengetés címen ünnepi beszédet 
mond Meskó Károly galgagutai lelkész, esp. főjegyző. 5. Schubert: 
Sonatine Op. 137. Hegedűn előadja Telmányi József IV. o. rg. t ,  zon
gorán kiséri Rosner Lajos fiúnevelői főtiszt. 6. Rudnyánszky Gyula: 
Karácsonyi mese. Szavalja: Joób Olivér Vili. o. rg. t. 7. Akit Isten 
ígért régen, I. vers, énekli az egész közönség.

A harmadikat február 12-én tartottuk, mikor is Jézus Urunk jelen
tőségének művészi feltüntetésére törekedtünk az alábbi programmal:
1. Keressétek serénységgel (436. é.) I. vers, énekli az egész közönség.
2. Lampérth Géza: Jézus. Szavalja Győry Julia gazd. növ. 3. Vulpius 
Menyhért: Istent dicsérni. Énekli a leánynevelő-intézet egyházi ének
kara. 4. Költeményeiből felolvas Huszágh Gyula, a szécsényi ág. h. ev. 
egyház lelkésze. 5. Nicolai Fülöp (1599): Tündöklő hajnali csillag. 
Énekli a reálgimnázium ev. énekkara. 6. Fejes István: Jézus a tengeren. 
Szavalja Miklián Károly VIII. o. rg. t. 7. Boldog az, ki életében (427. é.) 
I. vers, énekli az egész közönség.

Volt még egy negyedik vallásos esténk is, melyet azonban csak 
az ifjúságunknak tartott február 8-án, Abaffy Gyula egyetemes missziós 
lelkész úr sok mély gondolatot ébresztve az ifjú lelkekben. Mint hall
gató ott volt ifjúságunk egy része a gödöllői és az aszódi egyház 
Luther-Szövetségének ünnepén is.

A VIII. osztály vizsgáinak befejezése után Chugyík Pál esperes
lelkész úr intézett szózatot az életbe kilépő ev. és ref. tanulóinkhoz, 
figyelmeztetve őket az egyház és önmaguk iránti kötelességeikre mély 
hatást keltő szavaival.

A róm. kath. tanulók rendes templomlátogatását, az egész hit
életét Kausz József rk. hittanár úr biztosította és vezette. Az egyházuk 
által megkívánt gyónást és áldozást kellő időben megtartotta. Lelki 
vezetésüket mindenben nagy gonddal munkálta. A VIII. osztály rk. 
tanulóinak vizsgáján mint elnök megjelent Kemény Géza galgahévizi 
tanácsos-plébános úr, a többi osztály vizsgáján helyettese működött 
közre. Adja a jó Isten, hogy munkájában megakadályozó betegségéből 
szerencsésen gyógyuljon föl. Vizsgái elnöki szeretetteljes közreműkö
désükért fogadják igaz köszönetünket. A túrái rk. tanulók résztvettek 
március 8-án az ottani vitézek telekbe iktatási templomi ünnepén, a 
galgamácsaiak pedig március 23-án a nagy tűzvész emlékére tartott 
istentiszteleten.

Az izr. vallású tanulók hitéletét Steiner Jakab rabbi úr vezette, 
gondosan őrködve vallásuk kívánalmaira. Rendszeres oktatását a szom
szédos izr. elemi iskolában végezte.
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Ä tanári testület igyekezett részt venni egyházunk közéletében is. 
Az aug. 11-án Foton tarott esperességi gyűlésen a kar részéről Dr 
Oravecz, Hamrák, Bolla, Szever, Haberehrn és Jancsik karlársak jelentek 
meg. A kerületi közgyűlésen szeptember 15-én az igazgató, Bolla, 
Hamrák, Szever és Jancsik kartársak vettek részt. Az Egytemes Egyház 
közgyűlésén Pesten és az Egyetemes Gyámintézet salgótarjáni közgyű
lésen (október. 9) az igazgató vett részt. Az Aszódon tartott elnöki 
értekezletén a felsőpestmegyei esperességnek a tanári karból Hamrák 
Béla, Szever Pál és Haberehrn Gusztáv voltak jelen, a többieknek 
hivatalos elfoglaltságuk volt. Az Evang. Tanáregyesület márciusi 
választmányi ülésén Dr Oravecz és Karádi János képviselték az iskolát, 
míg a februárban tartott közgyűlésen rajtok kívül Haberehrn Gusztáv 
kartárs is részt vett.

Tanári testületünk a helybeli Luther-Szövetséget minden erejével 
támogatja, a vezetőségben és a választmányban majdnem az egész 
tantestület benne van. Egyházi célokat szolgált ifjúságunk azzal is, 
hogy az egyház tagjai között Dr Szigethy Lajos értékes művét és a 
Luther-Naptárt buzgón terjesztette.

Az ifjúság körében az erkölcsi magaviseletről szólván, súlyosabb 
fegyelmi eset nem fordult elő; kisebb eltévelyedések is csekély 
számmal estek meg.

A tanítást mindennap imával kezdjük és végezzük, az evang. 
hittani órákat pedig énekkel is.

Gyász és öröm. Iskolánk egykori kegyes jótevője és pártolója, 
özv. báró Podmaniczky Gézáné szül. gróf Degenfeld Schömberg Bertha 
úrasszony március 27-én hunyt el 86 évet élve kiskartali ősi kastélyá
ban. A tudományban és jó cselekedetekben nagy nevű matróna nemes 
emlékezete legyen áldott.

Örömmel és mély tisztelettel, a hálás érzelem meleg és igazán 
szívből jövő hangján köszöntöttük házassága ötvenedik évfordulóján, 
junius 12-én kerületünk fáradozásban el nem fáradó felügyelőjét, Dr 
Zsigmondy Jenő udv. tan. főrend urat nemes hitvesével egyetemben 
— kívánva életükre a jó Isten gazdag áldását.

Ä jótevők ünnepét a főhatóságunk ide vonatkozó rendeletének 
engedélye szerint a tanévet bezáró iskolai ünnepély keretében ültük 
meg, mikor is az iskola igazgatója az intézet első jótevőjének példaadó 
emlékezetét újította fel.

Ä tanulók létszám a ez évben újra gyarapodott. A rendes ta
nulók létszáma oly nagy lett, hogy több felvételi kérésnek nem tehettünk 
eleget. Egyes osztályok párhuzamosítását — helyiség hiányában — 
csak a legnagyobb erőfeszítéssel bírtuk elkerülni. Az osztályok befogadó 
képessége a végletekig ki volt használva. A magántanulóink száma 
pedig egészségesen ismét fogyást mutat, minek az az oka, hogy circa 
35 ez irányban kérelmezőt vagy kérdezősködőt — betartván a föld
rajzi és más határokat — nem fogadtunk fel.

Tanulóink eg észség i állapota. Az egészségi állapot a lefolyt 
tanévben általában jónak volt mondható. Ragadós vagy járványos beteg
ség nem lépett fel iskolánkban. A tisztaságra, rendre épen tanulóink 
nagy száma miatt fokozott figyelmet fordítottunk. Mégis két gyász



18

esetről kell megemlékeznünk. Az előző tanévben magántanulóként volt 
beiratkozva Here Jánnos, de súlyos szervi szívbaja miatt vizsgálatlan 
maradt s az elmúlt nagy szünidőben a szülői háznál julius hó 24-én 
sok szenvedésétől megváltotta az Ür. — E tanévre még vidám lélekkel 
iratkozott be Däubel Ervin V. o. jeles tanulónk Hatvanból, de már a 
tanév megnyitására nem jöhetett el. A szünidő utolsó szakában súlyos 
betegségbe esett és szülői, tanárai, tanulótársai igaz bánatára szept. 
30-án elhúnyt. Derék és felejthetetlen tanítványunk temetésén az iskola 
igazgatója, Karádi János osztályfőnökének vezetése alatt a cserkész- 
csapat és iskolatársai, Dr Dánielisz Sájidor tanár jelentek meg. A meg
boldogultat a szerető szív szavaival búcsúztatta el a temetőben osz
tályfőnöke.

A rendes hatósági szemvizsgálatot szept. 22-én tartotta meg 
Dr Gál Adolf tb. megyei főorvos, egészségügyi kir. tanácsos. Ugyancsak 
ő ügyelt fel buzgón mint iskolaorvos tanulóink egészségére e tanév
ben is. A VII. osztály tanulóit pedig heti egy órában oktatta az egész
ségtan nagy és fontos kérdéseire.

Még az abnormális nagy hideg se okozott nagyobb számú meg
hűlést edzett ifjúságunknál. Mégis tekintettel a bejáró tanulók nagy 
számára s arra, hogy a decemberi hideg tetőpontján iskolánk alig volt 
kifűthető, a karácsonyi szünetet kénytelenek voltunk két nappal előbb 
kiadva meghosszabbítani. Ujraoltásban május hó 19-én 18 tanulónk 
részesült. A nm. VKM. úrnak 37247/VI. ü. o. sz. rendeletében az iskola
szanatóriummal kapcsolatos orvosi vizsgálatot junius hó 16-án tartot
tuk meg.

Ä szegény tanulókat segé lyző  egyesületünk az arra érde
mes növendékeket ingyen vagy csekély bekötési dij ellenében tan
könyvekkel látja el. Az egyesület vezetője Haberehrn Gusztáv kartársunk. 
E tanévben nagyon szép munkát végzett ezen intézmény, mert min
den I. o-ba jelentkező tanulót támogatott. Igyekeztünk a község 
társadalmát is megnyerni e humánus és kulturális ügynek. E meg
szervezés most van folyamatban és az alapszabályok elkészültével 
aug. hóban megtartjuk az alakuló közgyűlést is. Alapító tag lehet az, 
ki egyszerre 20 P-ve) járul a nemes célhoz; rendes tag az, aki 3 évre 
évi 2 P kötelezettséget vállal, a pártoló tagok tetszés szerinti adományt 
adhatnak. Eddig 3 alapító, 52 rendes és 100-on felüli pártoló tag van 
már. E tanévben 88176 P volt, míg kiadásra 797 11 P-t tett ki. A régi 
könyvek közül 44 drb.-ot újra kötöttek 34.30 P értékben, 266 drb. új 
könyvet szereztünk be, 801 P 11 fellenében. 117 kiselejtezett könyvet 
a Levente-Egyesületnek engedtünk át. Kölcsön könyvet kapott 85 
tanuló; a kikölcsönzött könyvek száma 384. Igazán sok szegény szülőn 
segített ezen egyesület. Az alapszabályokkal a tagok névsora és ado
mánya is nyomtatásban fog megjelenni.

Itt említjük meg azt is, hogy iskolánknak van rendes iskolaorvosa, 
aki a szegény tanulókat, ha erre az igazgatótól igazolványt hoznak — 
díjmentesen kezeli.

Tanulmányi kirándulások. Szabó Lalos és Haberehrn Gusztáv 
kartársak vezetésével május 14-én a IV. o. 36 tanulója Püspökhatvan, 
Ácsa, Vanyarc, Galgaguta községeken át ezek környékére tett kirán



19

dulást, mely alkalomból tanulóinkkal szemben tanúsított szíves vendég
látásért Magyar Béla főjegyző úrnak és nejének szíves köszönetét 
mondunk.

Szever Pál és Jancsik Mihály kartársak május hó 15. és 16. napján 
a VI. o. 34 tanulójával szép tanulmányi utat tettek Parádfürdő, Csevicze- 
forrás, a parádi üveghuta, a Kékestető, Mátrafüred, Gyöngyös és 
Vámosgyörk meglátogatásával. A vezető tanárok munkáját nagy buz
galommal támogatta a Mátra-Egyesület.

Az V. és VI. o. tanulóinak Balatonra tervezett kirándulása a 
jelentkezők csekély száma miatt elmaradt.

Velten Armand kartársunk a külön rajzoktatásban részesülő tanu
lókat két ízben vitte erdei festészeti tanulmányi kirándulásra.

E pontnál emlékezünk meg az egész intézet közös kirándulásáról 
az u. n. majálisról, melyet a rossz idő miatt csak junius 6-án tarthattunk 
meg. Bár későn, de annál jobban sikerült. Soha még ily nagy közönség 
nem gyűlt össze a kisbagi erdőszélre. A rendezés és vezetés nehéz és 
szép munkáját Jancsik Mihály kartársunk végezte. A látványos kivonu
lástól a rendben történő hazamenetelig minden sikerült szépen. Meg
jelent mulatságunkon az egész leánynevelő-intézet fiatalsága tanárnőik 
vezetése és felügyelete mellett. Játék, tréfa, tánc, jókedv fűszerezte az 
egész napot, mit bizonyára nem könnyen felednek el a megjelentek.

A majálissal kapcsolatban nyújtott szíves támogatásért hálás köszö
netét mondunk: gróf Széchényi Gyula, özv. Kálmán Bertalanné, Beke 
Gyula, Körmendy József, Duzs János, Chovan József, Haasz Dániel, 
Sax Mór, Székely Károly, Enlgänder Dezső, Ondrik János, Barta József, 
Benkó Mátyás, Szlanka János, Góhér György, Kmety Mihály, Pálinkás 
János, Cselár Pál, Huszárik Pál, Sztriskó Pál, Pauló János, uraknak, 
illetve úrnőnek; továbbá a Fiúnevelő-Otthon Igazgatóságának s ezzel 
kapcsolatban Wachtier Ferenc karnagy úrnak, a helybeli Hangyának ; 
végül Kiss József és Újváry László uraknak.

Szülői értekezletet e tanévben nem tartottunk, mert tanulóink 
hozzátartozói legnagyobb részt más községekben laknak. A szülők 
részéről az egyéni érdeklődés e tanévben növekedett, mit a tanári 
testület minden tagja örömmel fogadott. A helybeli tanulókat az osztályfők 
otthonukban is felkeresték, maga az igazgató több mint 50 ilyen láto
gatást végzett. A jövő programmjába azonban felvettük, hogy az új 
tanévben lehetőleg tartunk már szülői értekezletet.

Adományok és adakozások. Iskolánk javára a folyó tanév
ben a következő szives adományokat és segélyeket kaptuk : Az aszódi 
ág. ev. egyház 32 P, Aszód község 160 P, Hévizgyörk község 160 P, 
Galgahéviz község 60 P, Galgamácsa község 24 P, a felsőpestmegyei 
ev. esperesség 20 P. Külön kell felemlíteni Stoll Ernő nyíregyházai 
kartársunk szép adományát, aki Petőfi első verseinek első kiadásával 
gazdagitotta intézetünket.

Itt említjük meg, hogy tanulóink körében semmiféle gyűjtést nem 
eszközöltünk egész éven át.

Ä filmoktatás keretében főhatóságunk intézkedése folytán e 
tanévben sem vettünk részt. A múlt tapasztalata, az ifjúság különböző 
fokú felfogó képessége és ismereteinek eltérő fokozata egyaránt nem

2*
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javallottak. Azonban két vallás- és erkölcstörténeti mozgóképes elő
adást: Ben Hur-t november 21-én és a Királyok Királyát pedig már
cius 4-én nézte meg ifjúságunk az igazgató vezetése mellett, hasonló
kép vettek részt a leánynevelő-intézet művészi gyermekelőadásának 
estéjén március 28-án.

Alumneum. Iskolánk ezen intézményének az a célja, hogy 
egyrészt Aszódon szálláson lévő vidéki tanulóink, másrészt a vidékről 
naponként bejáró növendékeink aránylag olcsón megfelelő ellátást 
nyerjenek.

Ebben a tanévben az alumneumot 30 növendék vette igénybe. 
Ebéd és vacsora díja havi 24 P volt; a vidékről bejáró tanulók csak 
ebédért 16 P-t fizettek.

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

Köszönettel nyugtázzuk a következő adományokat: Perin Béla 
gyógyszerész úr 50 kg. paradicsom, Perényi Rezsőné úrnő 20 kg. bab, 
Bellái Jánosné Váckisujfalu 1 pár csirke és 15 drb. tojás. Tápintéze- 
túnket jóakaróink további szíves figyelmébe ajánljuk.

A jövő tanévi felvételre vonatkozó tájékoztatást az Értesítőnek 
Tudnivalók az 1928—29. tanévre című rovata nyújt.

Tandíj-elengedésben is részesülhetnek a szegény és jó elő
meneteli!, jó viseletű rendes tanulóink valláskülönbség nélkül. A tanári 
testület véleményezése alapján a fenntartó hatóság e tanévben az 1. 
félévben 70 tanulónak 1,365 P, a II. félévben 69 tanulónak 1,428 P 
tandíjat engedett el. Összesen tehát 2,793 P-t.

A leány-magántanulók száma, mint máshol is, nálunk is fogyó 
irányzatot mutat. A jövő tanévtől fogva az új Rendtartás szerint az 
alsóbb négy osztályba már nem veszünk fel új bejáró leánytanulót, 
mivel van helyben polgári leányiskola. E tanévben összesen 6 volt. 
(9 év előtt magában az I. o-ban volt 15.) A megoszlásuk osztályok 
szerint a következő: II. 1., III. 1., IV. 1., V. 1., VII. 1., Vili. 1. Az 
óraközi szüneti időt az iskola melletti alumneum helyiségében töltötték, 
hol az alumneum vezetőnőjének felügyelete alatt tartózkodtak. Tanul
mányi és magaviseleti szempontból ez éven is teljesen megfeleltek az 
iskola kivánalmainak.

A madarak és fák napját külön nem tartottuk meg, de a ter
mészetrajzi oktatásban, a magyar olvasmányok keretében mindig meg
történt az erre való helyes utalás. E célt szolgálta az is, hogy az 
Állatvédő Egyesület gyermeknaptárából, mely a virágok szeretetét, 
a fák és a madarak védelmét hirdeti első sorban, kisebb tanítványaink 
között ötven darabot helyeztünk el. A nem szakszerűen helyettesíthető 
órákon pedig többször kedves olvasmánynak használtuk régibb évfo
lyamait.

A bejáró tanulókat az állomásról az iskolába és vissza a 
tanítás végeztével felügyelő tanár kiséri. A tanítás befejezésétől az 
indulásig való időt az iskola udvarán, illetve ki-ki a maga osztályában 
tölti el. Várakozás ideje alatt is tanári felügyelet alatt vannak.
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Érettségi találkozó. A tanév befejezése után jun. 29-én a tíz 
év előtt érettségizett növendékeink kedves talákozóra gyűltek össze 
az öreg iskola ősi falai közé. A megjelentek névsora a következő: 
Singer Zsigmondné Nagykáta, Tomcsányi László ev. s. lelkész Kelen
föld. Dr Kálmán Sándor tb. szolgabíró Aszód, Reiner Sándor kereskedő 
Aszód, Keméngfi Elemér községi aljeggző Hévizggörk, Dr Gáspár Béla 
orvos Jászapáti, Micsinag Elek oki. gazdász Aszód, Jamriska Lajos 
főv. elektr. művek tisztviselője Budapest, vitéz Sándor József oki. 
építészmérnök Budapest.

Jutalmat ngert tanulók. A nm. VKM. úr adomángozásából 
Hamrák Béla VII. o. t. évi 400 P-ős köztisztviselői ösztöndíjat élvez.

A m. kir. pénzüggi minisztérium jövedéki bírságalapjából Bartos 
László I. o. t. évi 100 P ösztöndíjat kap.

A m. kir. népjóléti minisztériumtól, mint hadiárva Kepes János 
IV. o. t. 70 P ösztöndíjat kap.

Néhai gróf Róth-Telekg Johanna nagg alapítványából a bíráló 
bizottság Ekker Lajos VIII. o , Joób Olivér VIII. o., Bartha József VII. o., 
Hamrák Béla VII. o. és Szrna János VII. o. tanulókat 10—10 P juta
lomban részesítette.

Micsinag Ernő kir. korm. tan. tkp. vezérigazgató, isk. biz. elnök 
nevére jubileuma alkalmából tisztelői által létesített alapból mint a 
magyar dolgozatok Írásában kiválóak: Kovácsy Tibor VII. o. t. 20 P 
és Karvász János VI. o. t. 17 P jutalomban részesültek.

A »Rozsnyói Öreg Diákok« 35 P-ős adományát Liposits Elemér 
VIII. o. t. nyerte el.

Gergely Ida tanárnő, isk. biz tag. által a legjobb érettségizőnek 
felajánlott 20 P érdemdíjat a vizsgáló bizottság Mészáros Iván VIII. 
o. tanulónak Ítélte meg.

A tanári kar rendelkezésére álló 20 P-ős jutalom Szontagh Sándor 
VIII. o. tanulóé lett.

Néhai Dr Osváth Gedeonné emlékezetére tett alapítványból pálya
munkájával Frey Miklós VII. o. t. 4'31P-t nyert.

Stoll Ernő alapítványának 22 P kamatát a Petőfi önképzőkörben 
kifejtett derekas munkálkodásáért Lévay Pál VIII. o. t. érdemelte ki.

Mrkva Pál adományából jutalmazott Petőfi verseiből való verseny
szavalaton Kuthy Albert VI. o. t. 6 P-t, Miklian Károly VIII. o. t. 4 
P-t nyert.

Moravcsik Emil emlékezetét hirdető alapítványból Telmányi József 
IV. o. t. 30 P cserkészdijat kapott.

Ki'msztlcr János kartárs mint a bejáró tanulók felügyelője 100 P-t 
adományozott a jó viseletű bejáró tanulók kitüntetésére, mely összegből 
Gergely Pál VIII. o. t. 50, Mészáros István VIII. o. t. 10, Meskó Mihály 
VII. o. t. 20, Frey Miklós VII. o. t. 10, Szmetana József VII. o. t. 1Ö 
P jutalomra érdemesítetett.

Podani Lajos 5 P-ős hasoncélú adományát Szoó Sándor VII. o. 
t. kapta.
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Mint egyházi énekben buzgó tanulók Haberehrn Gusztáv kartárs 
adományából az ő »Kis Korálkönyv«-ének 1 — 1 példányát nyerték el 
László Kálmán I. o. és Baum János II. o. tanulók.

Az Országos Közegészségügyi Egyesület Fodor József jutalmát 
mint az egészségtanban szépen haladó, Bartha József VII. o. t. vitte el 
a kitüntető oklevéllel együtt.

Dr Kallós Ede budapesti tanár szívességéből »Regélnek a múzsák« 
című díszművét Kovácsy Tibor VII. o. t. nyerte.

A bányai ág. ev. egyházkerület ajándékából jutalomkönyvet kaptak: 
Joób Olivér, Ekker Lajos, Miklian Károly, Szontagh Sándor, Wjerk 
István VIII., Bartha József, Benkó János, Hamrák Béla, Szrna János VII., 
Izrael István és Magyar János VI., Joób Sándor V., Arányi József és 
Telmányi József IV., Margócsy Gyula III., Baum János és Bobor János II., 
Baum Pál, Benkó István, Chugyik Pál, Faska Ödön és Vaigel András 
I. o. tanulók.

Dr. Szigethy Lajos c. igazgató, ev, tanáregyesületi elnök ajándé
kából Goethe fordításának 1 — 1 kötetét nyerték Mészöly Tibor, Cseh 
János és Gergely Pál VIII. o., Fried Miklós, Hanuszka Károly és Kővágó 
János VII. o., Darvas György VI. o., Gólya László Péter, Harrach Zoltán 
és Mészáros Pál V. o. tanulók.

»A budapesti evang. főgimnázium volt növendékeinek egyesülete« 
által Góby Imrének »Csak szánjatok« című verskötetéből jutalmazásra 
felajánlott 10 példányából 1 — 1-re érdemesültek: Babinszky Medárd VI. o., 
M. Kovács András V. o., Babinszky László, Győry Lajos, Kovácsy Aurél, 
Tóth Gyula IV. o., Antal Lajos, Grozsmik József, Harrach Endre, Szabó 
Gyula III. o. tanulók.

A kar rendelkezésére álló jutalomkönyvek közül Haraszthy Lajos 
»Aki vagyok« című verseskötetét Cseh Béla VIII. o., Izrael István VI. o., 
Magyar János VI. o., Dénes Endre V. o.; P. Özséb Imakönyvét Bencsik 
Ferenc I. o., Buday Géza »A Bay fiúk« című regényét Apáthy József, 
Bencsik József, Matus László, Szántó János és Weiner László I. o. 
tanulók nyerték.

Jancsik Mihály kartárs adományából ugyancsak Buday Géza művét 
kapták elismerésül Früstök László és Krekó József II. o. tanulók.

A gyorsírásban való előmenetelért megtartott verseny alapján juta
lomkönyvet kaptak, mint kezdők: Dénes Endre V. o. t. (első), Gólya L. 
Péter V. o. t. (második), Pauló Mihály VI. o. t. (harmadik); mint 
haladók: Kovácsy Tibor VII o. t. (első), Támpa Mihály V. o. t. (második).

A május 26-án tartott tornavizsgán versenyben elsők lettek és 
érmet nyertek a következők: 1. 100 m. futásban: Schultz Aladár VI. 
o. t. (11'8 mp.), 2. Súlydobásban: Rózsa Lajos VIII. o. t. (1217 m.), 
3. Távolugrásban: Frey Miklós VII. o. t. (615 m), 4. Diszkoszdobásban: 
Rózsa Lajos VIII. o. t. (32'9 m.), 5. 400 m. futásban: Frey Miklós VII. 
o. t. (1 perc), 6. Gerelydobásban: Várkonyi József VII. o. t. (37'85 m.), 
7. Nyújtógyakorlatban: Frey Miklós VII. o. t, 8. A nyújtón való ugrásban: 
Farkas Andor IV. o. t. (3.65 m.), Jaczó Imre IV. o. t. (3'50 m.), Koczka 
János III. o. t. (3'47), 9. Plintugrásban: Sára Mihály II. o. t. (T45 m.), 
Chugyik Pál I. o. t. (1 '30 m.).
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Antal Károly rk.
Apáti József rk.
Bartos László ev. 
Baum Pál ev.
Bálint László rk.
Bellái Mihály ev. 
Bencsik Ferenc rk 
Bencsik József rk 
Benkó István ev. 
Braun Dániel ev, 
Braun János ev. 
Chugyik József ev. 
Csizmadia Elemér rk. 
Darázs Andi s rk. ism. 
Drenyovszky Márton 

[ev.

I. osztály.
Faska Ödön ev. 
Fentős Tibor ref. 
Glavits László rk. 
Gergely Sándor rk. 
Haász Dániel ev, 
Hulinai Béla rk.
Ignácz József rk. 
Kazinczy Gábor rk. ism. 
Kis László rk.
Kohn Ernő izr. 
Korcsek János rk. 
Kvasz Márton ev. 
László István rk 
László Kálmán ref. 
Lux Károly ev.
Matus László rk.

Míhalicza János ev. 
Molnár András ref. 
Platthy Győző ev. 
Rozgonyi Tivadar rk 
Sibak Vilmos rk. 
Szeiler János ev. 
Szántó János rk. 
Sztriskó Pál ev. 
Vaigel András ev. 
Varga Béla ev.
Varga István rk. 
Varga József rk. 
Weiner László izr. 
Weszerle Béla rk. 
Zámbó Gyula rk.

(kimaradt)
Magántanulók:

Gazdag Ferenc ref. Bittera Tibor rk.
Kimaradtak:

Kovács János ev. Notier Gusztáv rk.
Összesen 50 tanuló.

Balás Béla rk.
Baum János ev. 
Bánóczy Zoltán rk. 
Berec Tibor rk.
Bobor János ev. 
Bohunka Pál ev. 
Chovan József ev. 
Csapó Gáspár rk. ism. 
Csuzi Imre rk. 
Dafcsinszky Emil rk. 
Dafcsinszky Ferenc rk. 
Dúzs Gedeon ref. ism. 
Dönsz László ev. 
Dönsz Tivadar ev. 
Erdélyi Zsigmond rk.

Havassy Mária rk.

II. osztály.
Erdősi Rezső rk. 
Fliegauf József rk. 
Friistök László rk. 
Gál János rk.
Holló András rk. 
Krekó József rk. 
Leopold Ödön izr. 
Madarász Ernő rk. 
Markovics Ferenc rk. 
Máriás Sándor ev. 
Nagy Ferenc rk. 
Pelrás János rk. ism. 
Raffay György ev. 
Rozgonyi Sándor rk. 
Roszner Elemér rk. 
Sára Mihály rk.

Magántanulók : 
Matis Zoltán ev.

Szabó Lajos rk.
Szabó János rk. ism. 
Szalai János ev.
Széles István rk.
Szoó István rk.
Támpa László rk. 
Teknős Gyula rk.
B. Tóth János rk.
F. Tóth János rk.
M. Tóth János rk. 
Üsztöke András rk.ism. 
Veigel András ev. 
Vidra István ev.
Vilin Gyula rk. 
Dolinszky Gyula ev.

Neckuen József ev.
Kimaradtak:

Borsos Kálmán ev. Kálmán István ev.
Összesen 51 tanuló.
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Almásy József ref. 
Antal Lajos ref.
Balázs József rk. 
Bányánszki Pál ev. 
Basa Elek rk.
Bertók Márton rk. 
Debrei József rk. 
Denie Gábor rk.
Derne Pál rk.
Fekete József rk. 
Fuchs Zoltán rk.
Gara László izr. 
Gerstenbrand György 
Gódor Mihály rk. [rk. 
Grozsmik József rk. 
Harach Endre rk. 
Hartyánszky Kázmér rk.

Havasy Kálmán rk. 
Horváth János rk. 
Huszárik Pál ev.
Jokits József rk. ism. 
Kajtor Gábor rk. 
Katona Mihály rk. 
Katona Pál rk. 
Kereskényi Ferenc rk. 
Kertész Ernő ref. 
Kmety János ev. 
Koczka János rk. 
Kovács Dénes unit. 
Kovács Gábor rk. 
Margócsy Gyula ev. 
Martonics Gyula rk. 
Moys Béla Gyula rk. 
Papp János rk. ism.

Magántanulók:

II I .  o s z tá ly .

Perlusz Ernő izr. 
Pernyész István rk. 
Pete János rk.
Puskely Béla ev. 
Schulmeister József rk. 
Sirichovanyecz József 
Szabó Gyula ref. [ev. 
Szabó Sándor rk. 
Szaszkó István rk. ism. 
Székely Béla rk. 
Szijjártó Sz. Imre ref. 
Szipszer István izr. ism. 
Terék Ferenc rk.
Tóth Mihály rk. ism. 
Vasas Béla rk.
Zámbó Jenő rk. 
Zsákovits Endre rk.

Boldis Ilona ev. Mátray Attila ev.
Összesen 53 tanuló.

IV. osztály.

Alexy János rk.
Aranyi József ev. 
Babinszky László rk. 
Balázs Ferenc rk. 
Becska Lajos rk. 
Csellár István rk. 
Engländer Lajos izr. 
Farkas Andor ref. 
Góby Imre ev.
Gódor János rk.
Gólya András rk. 
Győry Lajos ref. 
Gubcsó Pál ev.
Hajdú József rk. 
Horváth József rk. 
Jaczó Imre rk.
Jakab Ernő rk.

Turay Já

Juhász Balázs rk. 
Kastier László rk. 
Kepes János rk.
Kohn László izr. 
Kómár Miklós rk. 
Kovács József rk. 
Kovácsy Aurél rk. 
Laczkó Zoltán rk. 
Maszlag János rk. 
Molcsán János ev. 
Mrkva Pál ev.
Nagy Dezső rk. 
Námer Sándor rk. 
Nyáry László rk. 
Paksy Pál rk. [rk. 
Paróczy Nagy Ferenc 
Pálinkás János ev. 

ds rk. Walter

Pázsi Ernő rk.
Podani Béla ev. 
Polacsek Sándor izr. 
Puskás József izr. 
Répási Károly rk.
Sax Lajos ref.
Sándor Pál rk.
Szabó Géza rk.
Szabó István rk. [rk. 
Széchényi Gábor gróf 
Szlobodnyik Béla ev. 
Szűcs János rk, 
Telmányi József ev. 
Tiborcz György rk. 
Tóth Gyula rk.
Török Zoltán rk.
Titz Miklós rk. ism. 
iklós izr.

Magántanulók:
Csák Imre rk. Gazdag Lajos ref.
Fertő György rk. Schwartz Magda rk.

Összesen 57 tanuló.
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Bereczki János rk. 
Chugyik Pál Norman 
Csekei György rk. [ev. 
Csekei Zoltán rk.
Deák Ferenc rk. ism. 
Dénes Endre izr. 
Dohányos János rk. 
Dúzs Lajos ref. 
Erdélyi István rk. 
Fajnor Miklós ev. 
Földes Imre izr. 
GalambosGyula rk.ism 
Gál Zoltán ev.
Gergely Mihály rk. 
Glávits István rk. 
Gohér János ev.
Gólya László rk. 
Harrach Zoltán rk. 
Herskovits Tibor izr. 
Holló Ernő rk.

Imre Jenő rk. ism. 
Joób Sándor ev. 
Kalmár Aladár rk. 
Kaputa Pál rk.
Kausz László rk. 
Kertész József izr. 
Kmety József ev. 
Konvári Pál ev. 
Kovács András rk. Bag 
Kovács András rk. Gm. 
Szili Kovács János rk. 
Kovács László izr. 
Krenn Vilmos rk. 
Kúthi László rk.
Kühn Ernő ev.
Lázár László ref. 
Madarász István rk. 
Medveczky József ev. 
Mészáros Pál rk.
Nagy Géza rk.
Parcsi István rk.

V . o s z tá ly .

Pesti József rk.
Rácz Sándor rk. 
Schulmeister Károly rk. 
Sebastián Károly rk. 
Spoliar Emil rk.
Srej István rk.
Steiner Lajos izr.
Suba István rk.
Szalay Sándor ev. ism. 
Szász Ervin rk. 
Széplaki Lajos rk. 
Szirmay Miklós rk. 
Szlanka Dezső rk. 
Szölgyémi Ferenc rk. 
Szvitan Pál ev.
Támpa Mihály gk. 
Tóth István rk.
Tóth János rk.
Tóth József rk.
Vermes Miklós rk.

Magántanulók:
Czigán Ilona ev. Karácsonyi István ev. 

Vizsgálatlanul maradtak:
Baditz Dezső ref. Keresztes János rk. ism. Leopold Béla izr.

Kimaradtak:
Balog Miklós rk. liavasy József rk. Tamási János rk.

Meghalt-. Däubel Ervin ev.
Összesen 70 tanuló.

Babinszky Medárd r 
Birinyi István rk 
Blaskovits Aladár ev 
Bolhás András rk. 
Boldis Islván ev. 
Bori Miklós rk. 
Csóry Tibor rk. 
Darvas György izr. 
Frey László ev. 
Gódor Kálmán rk. 
Horváth József rk. 
Izrael István ev. 
Kaputa János rk. 
Karvász János rk. 
Kepes László rk.

Weisz

VI. osztály.
k. Koch György rk. 

Kovács György izr. 
Kovács Lajos rk.
Kozsa József rk 
Kulifay István lef.
Kuti Albert rk.
Kvasz István ev. 
Lizony Ede ev.
Magyar János ev. 
Meskó Sándor ev. 
Molnár Zoltán ref. 
Pauló Mihály ev. 
Pásztor Péter rk.
Petre Lajos rk. 
Petrovicz Mihály ev. 

József izr. Zambó

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. 
Trupp József rk. 
Varga János ev. 
Vincze Ferenc rk. 
Weiner Endre izr. 

Zoltán rk.
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Magántanuló:
Bercsényi Lajos rk. ism. (vizsgálatán maradt.) 

Kimaradtak:
Schlatfner Károly rk. Sztuchli Endre ev. 

Összesen 50 tanuló.

VII. osztály.

Balog Lajos ref.
Barta Aladár rk.
Barlia József ev.
Balta Barna rk.
Benkó János ev. 
Berkes Sándor rk. 
Derczó László gk. 
Fazekas Pál izr.
Frey Miklós ev.
Fried Móric Miklós izr 
Gresko Sándor rk. 
Grünärmel Mátyás rk.

Várkonyi

Hajdú Mihály rk. 
Hamrák Béla ev. 
Hanuszka Károly rk. 
Haskó Jenő izr. 
Kadvessy Endre rk. 
Kosztrony Miklós rk. 
Kovácsy Tibor rk. 
Körmendy Miklós rk. 
Kővágó János rk.
Krenkó István ev.
Meskó Mihály ev. 
Molitorisz László ev. 

József ev. Verebély

Morhardt Ödön rk. 
Neurath Lajos rk. 
Ondrik János ev. 
Rozs Ferenc izr. 
Rusznyák Tibor rk. 
Sándor Imre rk. 
Szabó István ref. 
Szabó Iván ref. 
Székely István izr. 
Szmetena József rk. 
Szoó Sándor rk. 
Szrna János ev. 

i Pál rk.
Magántanulók:

Diószeghy József ref. (vizsgálatlan maradt) 
Meskó Erzsébet ev. Simándy István un.

Kimaradt :
Lajos Barna ref.

Összesen 42 tanuló.

Brandlner Pál ev. 
Clementis Arzén rk. 
Cseh Béla ref.
Cseh János ref.
Ekker Lajos ev 
Gergely Pál ref 
Györk Miklós izr. 
Gyurka Zoltán ev. 
Herskovics Ödön izr. 
Joób Olivér ev. 
Kondek Sándor rk.

VIII. osztály.

Konkoly László ref. 
Kruchió Elek ref. 
Lévay Pál ref. 
Liposits Elemér rk. 
Majer István rk. 
Megyeri József izr. 
Mészáros Iván rk. 
Mészöly Tibor ref. 
Miklián Károly ev. 
Petrovicz József ev. 
Rózsa Lajos rk.

Magántanulók:

Sándor Varga János rk 
Seres István rk. 
Staniek Sándor rk. [rk, 
Széchényi Gyula gróf 
Szontagh Sándor ev. 
Tóth István rk. 
Újszászy Gyula rk. 
Végh Gyula ref.
Weisz Tibor izr, 
Wjerk István ev. 
Zatkalik Ervin ev.

Győry Erzsébet ev. Simon Alajos rk.
Összesen 35 tanuló.
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Ä z é r e tts é g i v izsgá la tok .

A folyó tanévben a rendes évvégi érettségi vizsgálatra 33 rendes 
tanuló, 1 leány magántanuló és 1 ismétlő vizsgálatra utasított múlt évi 
növendékünk jelentkezett. Egy magántanulónk a VIII. o. végzése után 
a vizsgálattól visszalépett. Az írásbeli vizsgálatokat május hó 14., 15. 
és 16. napjain tartottuk meg, mig a helyzeti viszonyok miatt a rendes 
tanításnak szünetelnie kellett.

A latin tétel Livius XXVI. könyve 10 caputjának lefordítása 
volt. Eredmény: jeles 12, jó 11, elégséges 12.

Magyar nyelv és irodalomból a következő volt a téma : Petőfi 
lirai költészetének tárgykörei. Eredmény: jeles 9, jó 12, elégséges 12, 
elégtelen 2.

Mennyiségtanból a következő két feladat volt: a) Mennyit kell 
lefizetnem ma, hogy félévenként 1000 P járadékot húzhassak 20 éven 
át, ha az utólagos 7'2%-os kamat félévenként csatoltatik a tőkéhez 
és az első részlet a befizetés után félév múlva esedékes ? b) Kassa 
földrajzi szélessége 48" 4 2 ’ 30", hosszúsága 21° 15’ 48"; Pécs 
földrajzi szélessége 46° 4 ’ 30”, hosszúsága 18° 14’ 0". Meghatáro
zandó e két város távolsága. Eredmény: jeles 5, jó 15, elégséges 15.

A szóbeli vizsgálatokon a Püspök Úr Öméltósága helyett, mert 
a finnek és esztek látogatása miatt el volt foglalva országos érdekből, 
Blatniczky Pál felsőpestmegyei főesperes úr elnökölt, mig a kormány 
képviselője Boleman Géza soproni főiskolai tanár úr volt. A szóbeli 
vizsgálatokat junius hó 11., 12., 13. és 14. napjain tartottuk meg.

A vizsgálaton valamennyi tanulónk megfelelt. így az eredmény 
a következő lett: jelesen érett 6, jól érett 11, érett 18. A vizsgát 
tettek névsora, eredménye és pályaválasztása a következő:

V II.

Äz érettségiző neve Eredmény Pályaválasztása

Brandtner Pál érett állatorvos
Clementis Arzén érett katona
Cseh Béla jelesen érett tanár
Cseh János jól érett orvos
Ekker Lajos jól érett lelkész
Gergely Pál jól érett rajztanár
Györk Miklós érett gazdatiszt
Gyurka Zoltán érett katona
Herskovics Ödön érett orvos
Joób Olivér jelesen érett vask. mérnök
Kondek Sándor érett jegyző
Konkoly László érett vasútas
Kruchió Elek érett gazdatiszt
Lévay Pál érett lelkész
Liposits Elemér jól érett szerzetes
Mayer István érett gazdasági
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Az érettségiző neve Eredmény Pályaválasztása

Megyeri József érett kereskedő
Mészáros Iván jelesen érett jogi
Mészöly Tibor jól érett tanár
R. Miklián Károly jól érett jogi
Petrovicz József érett orvos
Rózsa Lajos jól érett jogi
Sándor Varga János érett állatorvos
Seres István jól érett jogi
Staniek Sándor érett gazdasági
Széchényi Gyula gróf jól érett gazdasági
Szontagh Sándor jelesen érett lelkész
Tóth István érett jegyző
Ujszászy Gyula jól érett orvos
Végh Gyula érett rajztanár
Weisz Tibor jól érett mérnök
Wjerk István jelesen érett jogi
Zatkalik Ervin érett jegyző
Győry Erzsébet jelesen érett tanár
Fried Zsigmond érett gyógyszerész

Befejezésül nem mulaszthatjuk el, hogy hosszú, nehéz és alapos 
munkájukért, valamint tapasztalt jóindulatukért köszönetét ne mondjunk 
úgy nagytiszteletű Blatniczky Pál elnöklő főesperes úrnak, mint 
Boleman Géza kormányképviselő úr Öméltóságának.

VIII.
Ä v ég z e tt  tanan yag .

Uj Rendtartásunk az Értesítő szerkesztéséről szóló részében h) 
pont alatt megkívánja a végzett tananyag rövid jelzését. Mint az állam
segélyt igénybe vevő nem állami középiskola, az 1883. évi törvény 
szerint kötelezve vagyunk az állami tantervet, mint legkevesebbet el
fogadni tanításunk anyagának alapmértékéül. 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. Szüreten. (Gyulai Pál költeménye alapján, isk.) 2. a) Hogyan 

védte meg Gróf Apponyi Albert a magyar nemzet igazát az 1920. évi 
béketárgyaláson? b) Emlékbeszéd október 6-án a Petőfi-emléktábla 
előtt. 3. A sírásó Toldi. (Isk.) 4. Mire tanít minket Kölcsey Parainesise? 
5. Levél barátomhoz. (Űtleírás.) 6. Óvjuk egészségünket! (Isk.) 7. Az 
»Új földesúr« melyik alakja tetszett nekem a legjobban?
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VI. osztály.
1. »A nagy világon e kívül — Nincsen számodra hely.« 2. »Nem 

hal meg az, ki milliókra költi — Dús élte kincsét, ámbár napja múl.« 
3. »A családi kör« c. vers poétikai fejtegetése. 4. Karácsonyi és újévi 
szokások a mi vidékünkön. 5. Mondjuk el novella-formában a »Tetemre- 
hivás« c. balladát. 6. Coriolanus tragikuma. 7. »A Falu jegyzője« főbb 
személyeinek jellemzése. 8. A parádi kirándulás.

VII. osztály.
1. Csonka-Magyarország térképe előtt. 3. A nemzeti érzés közép

kori irodalmi emlékeinkben. 3. A protestáns kor lírája. (Iskolai.) 4. A mi 
falunk. 5. A francia forradalom hatása Európában. 6. Kármán vezér
eszméi. (Iskolai.) 7. Csokonai lírája. 8. A nagyobb európai eszmeáram
latok hatása irodalmunkra a XVIII. században.

VIII. osztály.
1. A konzervatív Magyarország és Széchényi »Hitel«-e. 2. Iréné 

és Bánk bán tragikumának lényege, vagy Vörömarty filozóf gondolatai 
»Csongor és Tündé«-jében. 3. A jobbágy sorsa »A falu jegyzőjé«-ben 
vagy Elemér és Barnabás alakja a »Zord idők«-ben, vagy Az allego- 
rizáló Tompa, mint a magyar nemzet vigasztalója. 4. Alkalmi ismeret- 
szerzés és rendszeres tanulás. (Iskolai.) 5. Arany János »Gondolatai 
a békekongresszus felől« (elmélkedés az átélt világháború tanulságai 
alapján), vagy Lajos király és Toldi. 6. Jókai egyik regényének mélta
tása. 7. Madách római jelenete.

Olvasott részek a latin irodalomból.

V. osztály.
Cicero: De imperio Cn. Pompei. — Cicero: Pro Archia poéta 

(szemelvények). — Ovidius Fastíjából: Janus (szemelvények). Herkules 
legyőzi Kakust. Romulus és Remus kitétele. Róma alapítása. Remus 
halála. Fabiusok pusztulása.

VI. osztály.
Vergilius Aeneiséből l. é. 1—207., 580 — 630., II. é. 1—56., 199—

357., 506—558. Szebb részletek könyv nélkül is. — Livius tört. mű
véből: XXI. 1., 2., 4., 18., 32—35. XXII. 1 — 12. és Cannae.

VII. osztály.
Vergilius Aeneiséből a VI. ének 264—330., 384—425., 450—476., 

679—702., 788-901. A IX. ének 367—450. -  Sallustius: De bello 
Jugurthino c. művéből az 5 — 14., 15—16., 20—30., 32—35., 63., 73.,
85., 113—114. fejezet, — Cicero Catilina ellen mondott I. beszéde.

VIII. osztály.
Horatius: Carm. I. 1., 3., 4., 9., 11., 14,, 22., 37. Carm. II. 3., 10., 

18. Carm. III. 12., 30. Carm. IV. 7. Epodos 2., 7. Satirák 1. 1., 6., 11.9. 
Epistolae I. 4., II. 3. — Cicero: Cato Maior de senectute 1., 2., 3., 4.,
5., 6., 7. c.
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Ä z ifjúsági e g y e sü le te k  m ű k öd ése  é s  a rend
k ívü li tárgyak  tan ítása .

Petőfi önképzőkör. A kör tagjainak száma ez isk. évben 184 
volt. Tanárelnök: Dr Dánielisz Sándor volt. Ifj. elnök Ruttkay Miklian 
Károly VIII. o t., titkár: gr. Széchényi Gyula VIII. o. t., főjegyző: 
Gergely Pál Vili. o. t., aljegyző : Szmetena József VII. o. t., főkönyv- 
táros: Kruchio Elek VIII. o. t., alkony vtárosok : Hanuszka Károly és 
Kovácsy Tibor VII. o. t.-k, pénztáros: Cseh Béla VIII. o. t., a bíráló 
bizottság tagjai: Ekker Lajos, Farkas Tibor, Lévay Pál V ili, továbbá 
Bartha József, Hamrák Béla és Kovácsy Tibor VII. o. t.-k. A kör összesen 
12 rendes és egy alakuló gyűlést tartott. Az összes működés (munkál
kodás) száma 68. Ebből 22 dolgozat, melyek tárgykörök szerint: 
irodalom 4, vers 3, történelem 6, természetrajz 8, földrajz 1, művészet 
2, mathematika 1 (szabad előadás); szavalat 21, bírálat 29, ének 1. 
A kör két dolgozatot (Lévay Pál: A magyar óda fejlődése és Körmendy 
Miklós: Szűkebb körű hazánk, mint az 1848/49. nagy idők tanúja) 
ítélt érdemesnek az érdemkönyvbe való megörökítésre. Az isaszegi 
ütközet évfordulója alkalmával a kör megemlékezett a szabadságharc 
helyi tradícióiról. Egy alkalommal 8 VI. o. t. kétszólamra betanultan 
környékbeli népdalokat énekelt. A néhai Osváth Gedeon emlékezetére 
kiírt, a Petöfi-kultusz emelését szolgáló pályázatra négy jeligés 
munka érkezett. E négy közül a bíráló szaktanárok egyhangúan az 
»Ott essem el én a harc mezején« jeligés munkát találták legkiválóbbnak, 
mely Petőfi élete utolsó heteivel és halálával foglalkozik; ennek szer
zője Frey Miklós VII. o. t. A Petőfi költeményeiből való versenyszava
láson 8 tanuló vett részt. A bíráló bizottság ajánlatára a kör Kuthy 
Albert VI. o. tanuló szavalatát tartotta legértékesebbnek, értékben a 
másodiknak Miklian Károly VIII. o. t.-ét.

A kör az »Új idők« és az »Ifjúság és élet« folyóiratot járatta; 
folyóiratokra kiadott 35'20 P-t, beszerzett 12 művet 14 kötetben, 
59 87 P értékben, apróságokra kiadott 9'— P-t. A kör ez évi bevétete 
32L90 P volt, ebből kiadott 10677 P-t; így pénzmaradványa a tanév 
végén 215 P 13 f.

Az ifjúsági cvang. gyám intézet célja egyrészt, hogy vallásos 
önképzés által az ifjúság bevezettessék a reá váró egyházi munkába, 
másrészt pedig, hogy szegény gyülekezeleink és egyházi intézményeink 
segítése által a tanuló ifjúságban az áldozatkészség felkeltessék és fej- 
lesztessék. Hamrák Béla vallástanár vezetése mellett az egyesület tiszti
kara a következő volt: elnök: Lévai Pál VIII. o. t., főjegyző: Farkas 
Tibor VIII. o. t., aljegyző: Szrna János VII. o. t., főpénztáros: Petrovicz 
József VIII. o. t., ellenőr : Joób Olivér VIII. o. t., osztálypénztárosok: 
Balog Lajos VII. o. t., Sréter János VII. o. t., Joób Sándor V. o. t., 
Végh Gyula VI1Í. o. t., Szabó István VII. o. t., Kulifay István VI. o. t., 
Gaál Zoltán V. o. tanulók voltak.

A havi gyűléseken felolvasással, szavalattal a következők szere
peltek : Borsos Kálmán, Lévai Pál, Blaskovits Aladár, Kulifay István,

IX.
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Ondrik János, Sréter János, Joób Olivér, Petrovicz Mihály, Telmányi 
József, Zatkalik Ervin, Hamrák Béla, Szalay Sándor, Szabó István, 
Benkó János, Szabó Iván, Szrna János, Balog Lajos, Szontágh Sándor, 
Molitorisz László, Felolvasásaikért egy névtelen adományából jutalom
könyvet kaptak: Lévai Pál VIII. o. t., Joób Olivér Vili., o. t., Szontágh 
Sándor Vili. o. t.; kiváló szavalataikért az egyesület részéről jutalomban 
részesültek: Miklián Károly VIII. o. t., Sréter János VI. o. t. Az egye
sület járatta az Evangélikusok Lapját; több tag pedig Az Erö-re fizetett 
elő. A filléres adományokból begyült 128 10 P, amely a következő 
célra fordíttatott: az egyetemes gyámintézetnek 32.70, Luther-szoborra 
való gyűjtés kiegészítésére 7 —, egyházi lapra 6'40, gödöllői ev. 
templomra 20—, gyulai ev templomra 10—, jutalomkönyvekre 5'—, 
postaköltségre 0 40, saját könyvtári alapra 46 60. Az egyesület tagjai 
Luther-szoborra 250 P-t gyűjtöttek családjaik körében. A tagok 
száma 123.

Cserkészet. Iskolánknak 1924. évben megalakult »296. sz. Petőfi« 
cserkészcsapata ebben a tanévben Karádi János vezető irányítása 
mellett folytatta munkáját. E munka hármas célt szolgált: 1. A még 
fel nem avatott 4 cserkész előkészítése a fogadalomtételre. 2. A régebbi 
cserkészekkel különösen a II oszt. próbaanyagának átismétlése és ki
bővítése. 3. Az 1928. január elején felvett 8 cserkész kiképzése.

Az avató ünnepélyt 1927. december 5-én tartottuk összekötve a 
Kormányzó Úr Öfőméltósága névnapjának megünneplésével. Az ünnepély 
sorrendje a következő volt: a) Fogadalomú|ítás és cserkészavatás:
1. Petőfi—Doppler: Honfidal. Énekelte a reálgimnázium énekkara.
2. Ünnepi beszédet mondott Micsinay Ernő, az aszódi középisk. biz. 
elnöke. 3. Imádkozott Hamrák Béla, az int. biz. tagja. 4. Cserkészavaió 
beszédet mondottak Áiky Zoltán a X. kér. elnöke és Dr Juhász József 
főtitkár. 5. Cserkészinduló. — b) Műsor: 1. Záborszky: Előjáték. 
Álornlevente: Miklian Károly. Apród: Telmányi József. 2. Cserkészfilm: 
Országos cserkész- és levente zászlóavatás Gödöllőn. 3. Költeményeiből 
felolvasott Haraszíhy Lajos költő és író. 4. Alessandro Stradella: 
Fantázia. Hegedűn előadta Telmányi József, zongorán kisérte Rosner 
Lajos fiúnevelő-otthoni főtiszt. 5. Radványi: Náci a holdkóros. Szereplő 
cserkészek: Babinszky Medárd, Telmányi József, Greskó Sándor, Kühn 
Ernő, Molnár Zoltán, Kedvessy Endre. 6. Nyugszik minden csendesen... 
Két szólamra átírta Haberehrn Gusztáv. Éneklik a cserkészek.

Az ünnepély előkészítésénél Bolla Lajos, Haberehrn Gusztáv, 
Hamrák Béla és Velten Armand tanár urak voltak szívesek közreműködni.

Összejöveteleinket szombat délutánonként tartottuk, télen az alum- 
neum helyiségében, ősszel és tavasszal a szabadban. A megbeszélések 
anyagának összeállításában Ludszky László, Zsemberovszky János és 
Torda Lajos öregcserkészeink segédkeztek.

Nyilvános szereplés. 1927. szeptember 25-én résztvéttünk 24 cser
késszel a gödöllői cserkészzászló avató ünnepélyen, október 31-én az 
intézet képviseletében Hatvanban megjelentünk Däubel Ernő V. o. 
tanuló temetésén, 1928. március 15-én megkoszorúztuk a Fö-úton levő 
Petőfi-emléktáblát, május 6-án 16 cserkésszel résztvéttünk Budapesten 
Sir Robert Baden-Povellnek, a világ főcserkészének tiszteletére rendezett 
országos cserkésznapon.
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Társadalmi munka. A község felkérésére árusítottuk a Magyar 
Nemzeti Szövetség »Nem, nem, soha!« táblácskáit.

Hivatalos látogatások. 1927. november 5-én Faragó Ede, orsz. 
vezetőtiszt, december 5-én Árky Zoltán, X. kér. elnök és Dr Juhász 
József főtitkár látogatták meg a csapatot, megbeszélték a cserkészet 
helyi problémáit s alkalmat találtak arra, hogy a fiúkat további lelkes 
munkára serkentsék. Szíves útmutatásaikért és tanácsaikért ez úton is 
hálás köszönetét mondunk.

Kirándulások. Aszód környékére a csapat 3 kisebb kirándulást 
rendezett, — junius 6-án, az intézet majálisán a kisbagi erdőben cserkész- 
tábort rögtönzött. Idei nyári nagytáborunk julius második felében Tisza- 
várkonyban lesz.

Adományok. Dr Patay Tibor országgyűlési képviselő úr 20, Aszódi 
»Hangya« Szövetkezet 30, Kausz Jenő vendéglős úr 5 pengőt ado
mányoztak a cserkészet céljaira. — Főbb beszerzéseink : 2 örsi sátor, 
1 sátorlap 500 P értékben, a könyvtár részére szekrény 18 P értékben.

Jelenlegi létszám 38 cserkész 4 őrsre osztva. Őrsvezetők: Miklian 
Károly, Hamrák Béla, Greskó Sándor és Molnár Zoltán.

Beszám oló az ifjúsági sportkör 1927/28 tanévi működé
séről. A sportkör neve: Az aszódi ág. h. ev. Petőfi-reálgimnázium 
»Petőfi-sportköre«. — Kerület: Budapestvidéki. Csoport: Újpesti
csoport. — A sportkör igazolási szám: 391. — A megalakulás ideje: 
1925. szeptember 12. — A sportkör tiszteletbeli elnöke: Dr Oravecz 
Ödön igazgató. — A sportkör vezető tanára és lakása címe: 
Künsztler János, Aszód. — A sportkör vezető tanára testnevelési 
tanár-e? Igen. — Az intézet tanulóinak teljes létszáma: 408: — 
A magántanulók, illetve a magánvizsgázók száma: 22 (vizsgázott 16.) — 
A testgyakorlás alól felmentettek száma: 27. — A testnevelési alapra 
fizető tanulók száma összesen: 405. — A sportkörben működő tagok 
száma korosztályonként: I. korosztály (10 — 12 évesek): 31, II. korosz
tály (12—14 évesek): 62, III. korosztály (14-15 évesek): 48, IV. kor
osztály (16 éven felül): 47. — A korosztályok sportköri foglalkozásának 
heti óraszáma összesen: 4x2  =  8. — Működő szakosztályok: Játék. 
Torna. Atlétika. Turisztika. Birkózás és boxolás. — Van-e az intézetnek 
torna-terme? A helybeli ág. h. ev. leánynevelőintézet torna-termét 
használja. — Hány négyzetméter? 144 m2. — Padozata: deszka padló. — 
Van-e az intézetnek játékra alkalmas udvara? Nincs. — Külön játszó 
tere? Igen. — Hány négyzetméter: 1200 m2. — Melyik sportpályán 
gyakorolnak a tagok? Aszód község sportpályáján. — Hányszor 
hetenként? Négyszer. — Van-e uszoda? Aszódon nincs. A sportkör 
tagjai a bagi tóban fürdenek és úsznak. — Hányán tudnak összesen 
úszni? 208. — Télisport űzésére van-e mód? Igen. — Melyik sport
nemből rendezett a sportkör házi, intézetközi versenyt? Torna és 
atlétikából házi versenyt. Atlétikából intézetközi versenyt Balassa
gyarmaton 1928. junius 3-án 23 versenyzővel. — A múlt iskolai évben 
a szünidőre társadalmi egyesületeknek kiadott sportközi tagok száma: 
•/. — A jelen tanévben testnevelési járulékokból befolyt 40%  része
sedés : 388'44 P. — A jelen tanévben befolyt egyéb bevételek összege: 
28'40 P. A sportkör jelen tanévi összes kiadása: 126572 P. — Marad
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vány: 25172 P. — A sportkör működésére vonatkozó egyéb fel
jegyzések: 7. — Aszód, 1928. junius 26. — Künsztler János tanár-elnök.

A sportkör életében jelentős esemény volt a junius 3-án Balassa
gyarmaton megtartott intézetközi versenyen való részvétel. Nem mond
hatunk eléggé meleg köszönetét Dr Wiesinger Károly kir. igazgató 
úrnak és az egész tanári testületnek a szíves, kartársi és igazán magyar 
vendégszeretetért, mellyel minket és tanulóinkat fogadtak. Hálás kar
társi köszönetünket és elismerésünket érdemli ki különösen Dobó József 
balassagyarmati teslnevelési kartársunk az egész versenynap pontos, 
egybevágó, nyugodt levezetéséért. Sportkörünk részéről 23 tanuló 
vett részt a versenyen, kiket az iskola igazgatója, Künsztler János és 
Szever Pál kartársak — és mintegy 30 érdeklődő tanulótársuk kisért 
el. A tanulóink nagyobb részét Balassagyarmat szíves polgársága látta 
vendégül, a be nem jelenteiteket pedig a gyarmati Balassa Bálint 
reálgimnázium maga. A verseny rendezésében közremüküdött Dr 
Paczolay Zoltán vármegyei tiszti főügyész úrnak és Hiertz József 
százados úrnak, valamint a készenlétbe helyezett mentők vezetőjének 
Dr Pfannenvald Mátyás h. tiszti főorvos úrnak a hálás köszönet mon
dását nem mulaszthatjuk el. Tanulóink közül a nyertesek jogos örömét 
mélyen fokozta az, hogy a versenyérmeket maga a város érdemes 
polgármestere Horváth Sándor polgármester úr osztotta ki. E közre
működése a két iskola és a nemes verseny igazi megtisztelése volt. 
De ennek tekintjük Nógrádvármegye és Balassagyarmat város egész 
vezetőségének felemelő és elismerő érdeklődését, mi még feledhetet
lenebbé teszi e szép napot.

Iskolánk részéről győztesként kikerülő ifjak, csapatok jelzését a 
következőkben közöljük: Tanulóink közül elsők lettek: a 60 m. futásban 
Rozgonyi Sándor I. o t., Dúzs Gedeon II. o. t. A III. o. versenyben: 
Moys Béla második lett. A IV. o. 80 méteres futásában Paróczy Nagy 
Ferenc és Kovács József lettek a győztesek. Az V. o. 100 m. síkfutását 
Vermes Miklós (12'4 mp.) és Kepes László nyerték meg. A VI. o. 100 m. 
futásában elsőnek Schultz Aladár (118 mp j jött be. Ä VII o. futásában 
második helyre került Frey Miklós (12.1 mp); mig a VIII. o. futásában 
Wjerk István (11 '8 mp.) és Ujszászy Gyula kerültek az élre. Magas
ugrásban Frey Miklós 155 cm.-rel első, a távolugrásban 571 cm.-rel 
második lett. A súlydobásban 11'65 cm.-rel, a diszkoszvetésben 31.95 
m.-rel Rózsa Lajos győzött. A gerelyvetésben második helyre került 
Galambos Gyula; az alsóbb osztályosok magasugrásában pedig Moys 
Béla. A távolugrásban az alsóbb osztályosok közül Paróczy Nagy 
Ferenc és Moys Béla vitték el a dijat.

A két stafétában is Aszód lett a győztes. A csapatversenyek 
közül első helyre került iskolánk a magasugrásban, súlylökésben,
gerelydobásban és az alsóbb osztályok távolugrásában.

*
*  *

Ä rendkívüli tárgyak tanításáról a következőkben számo
lunk be:

Ä görög nyelvet, mint rendkívüli tantárgyat Karádi János szak
tanár vezetése mellett ebben a tanévben heti 1 — 1 órában 17 növendék 
tanulta: Kezdő fokon részt vett 9, haladó volt 4, felsőfokon 4 tanuló.

3
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A tanfolyamon díjmentesen vehettek részt a tanulók. E tanfolyamot 
nagy kulturális és evangélikus egyházi érdekből — tekintettel a lelkész! 
pályára készülő ifjakra — a jövőben is fenntartja az iskola főhatósága.

A gyorsírási tanfolyamon résztvett 23 kezdő és 19 haladó 
tanuló. Az évvégi 100 szótagos kezdő versenyen 1. Dénes Endre V., 
2. Gólya L. Péter V., 3. Pauló Mihály VI., 4. Telmányi József IV. o. t. 
A haladók 120 — 150 szótagos versenyén 1. Kovácsy Tibor VII., 
2. Támpa Mihály V., 3. Szrna János VII. o. t. — Az évi tandíj 8 P 
volt. Tanította: Stibrányi Gyula. Tankönyvül Nemes Zoltánnak »Az 
egységes magyar gyorsírás tankönyvéit használták.

A szabadkézi magánrajzot heti 2 órában hétfőn délután 
Velten Armand rajztanár tanította. A tanfolyamnak 17 növendéke volt, 
kik évi 20 P külön díjat fizettek. — Kezdő fokon vonalvezetési gya
korlatok voltak színes irónnai, majd ecsetgyakorlatok a díszítő térki
töltéseknél. Csináltak tervezési feladatokat. — Voltak, kik csendéletet 
rajzoltak természet után. A különböző teknikákat: szénrajzot, tollrajzot, 
tempera és olajfestést is gyakorolták. — Végeztek fejtanulmányokat is 
úgy gipszminták, valamint élő fejek után. — A szabadban tájrészeket 
is festettek — a plain air festés elméleti ismertetése mellett.

Itt említjük fel, hogy egyes tanulok nagyon szép és értékes slöjd 
mintatárgyakat készítettek a szertárnak. Ezek a következők voltak: 
Körmendy Miklós és Szoó Sándor VII. o. t-ók. (Emeletes ház.) — 
Szabó Géza IV. o. t. (Malom.) — Molnár Zoltán VI. o. t. (Malom.) — 
Kereskényi Ferenc III. o. t. (Vadászlak.) — Zámbó József I. o. t. (Üveg
ház.) — Mészáros Pál V. o. t. (Szélmalom.) — Harrach Zoltán V. o. t. 
(Kocsma.) — Kómár Miklós, Sziobodnyik Béla és Tiborcz György IV. 
o. t-ók. (Csizmadia sátor.) — Walther Miklós és Kohn László IV. o. 
t-ók. (Rőfös sátor.) — Kastier László IV. o. t. (Színpad.) — Csellár 
István és Gubcsó Pál IV. o. t.-ók. (Mézeskalácsos sátor.) — Góbi Imre 
IV. o. t. (Szánkó.) — Jakab Ernő IV. o. t. (Disznó felhúzó.) — Szijjártó 
Imre III. o. t. (Paraszt ház.) — Juhász Balázs IV. o. t. (Konyhaszekrény.) — 
Dafcsinszky Emil és László II. o. t-ók. (Körhinta.) — Boldis [sván VI. 
o. t. (Szérű).

Egyházi éneket az evang. és ref. vallású tanulóink az alsóbb 
négy osztályban heti 1 — 1 órában kötelezően tanulták Hannák Béla vallás
tanár vezetése mellett. így igyekeztünk eleget tenni az egyetemes köz
gyűlés 1924-ben 85. sz. alatt hozott határozati kívánalmainak. Az összes 
osztályokból megszervezett egyházi énekkart Bolla Lajos kartársunk 
vezette, amely vallásos estéinken működött közre.

A m űéneket ugyancsak Bolla Lajos kartárs tanította elméletileg 
heti 1 — 1 óraban az I. és II. osztályban; ő vezette az ifjúság közös 
énekkarát is, mely a »Tesz« által rendezett irredenta előadáson nov. 
9-én; a cserkészek műsoros estéjén az iskola Kossuth és Bem emlék 
ünnepén, valamint március idusának megünneplésén működött közre.

Az egészségtant kötelezőleg heti 1 órában tanulták a VII. 
osztály növendékei. Előadója Gól Adolf, vtn. főorvos, egészségügyi 
tanácsos, képesített egészségtan-tanár volt.
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Úgy a rendkívüli tárgyak tanítását, mint a körök életét nagyon 
megnehezítette az, hogy tanulóink többsége nem a községben lakik, 
így kénytelenek voltunk e célra minden nap az 1—2 óra közé eső 
időt felhasználni.

X.
K önyvtárak é s  szertárak .

Ama jelentős eseménnyel kapcsolatban, hogy iskolánkat mint 
fenntartó tulajdonos a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület vette át, a 
múlt évi nagy szünidőben az egész intézeti berendezés, felszerelés, 
szertárak és könyvtárak, valamint minden vagyonának leltárát elké
szítettük. Ebből emeljük ki a következő adatokat 1927. szept. 1-én 
volt állapot szerint.

A tanári könyvtárban volt 2909 mű 1040 kötetben 21,233 P 90 f 
értékben.

Az ifjúsági könyvtárban 1696 mű 3,890 P 57 f értékben.
Az ifjúsági német könyvtárban volt 172 kötet 288 P 70 f értékben. 
A fizikai szertárban 169 drb. 5,204 P értékben.
A történet-filológiai szertárban 83 drb. 775 P értékben.
A földrajzi szertárban 31 drb. 885 P értékben.
Az állattani gyűjteményben 116 szám 455 80 P értékben.
A növénytani gyűjteményben 22 tételszám 221 P 70 f értékben.
Az ásványtani gyűjteményben 35 tételszám 633 P 30 f értéken.
A rajzszertárban 40 tételszám 549 P értékben.
Zeneszertárban 3 drb. 1,040 P értékben.
A Petöfi-gyűjtemény 530 drb. 2,000 P értékben.
A tornaszertárban 370 drb. 5,084 P 96 f értékben.

Ez évi gyarapodás a következő vo lt:

A tanári könyvtár: 40 folyóirat, 30 mű 661 P 50 f értékben.
Az ifjúsági könyvtár: 133 mű 459 P 80 f értékben.
Az ifjúsági német könyvtár: 12 mű 50 P értékben.
A fizikai szertár: 16 drb. eszköz 500 P értékben.
Történeti szertár: 5 drb. térkép 13 P értékben.
Földrajzi szertár: 2 drb. térkép 95 P 60 f értékben.
Természetrajzi szertár: 27 eszköz, 55 rovar 304 P 50 f értékben. 
Rajzszertár: bútorberendezés és minták 125 P értékben. 
Zeneszertái: 2 zenemű 13 P értékben.
Petöfi-gyűjtemény: Petőfi Versei I. kiadás. 250 P értékben. 
Tornaszertár: egy cipőszekrény 177 P 60 f értékben.

3*
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Ä tan u lók  statisztik ája  az 1 9 2 7 —28. tan évb en .
XI.

I. II. III. IV. V. VI. VII Vili 1-17111
1

Felvétetett összesen... ... — ... 50 51 53 57 70 50 42 35 408
„ nyilvános tauuló 48 48 51 53 65 49 39 33 386
„ magántanuló fiú 2 2 1 3 4 1 2 1 16
. - leány -  i 1 1 1 1 — 1 1 6

Vizsgát tett nyilvános tanuló ... 46 46 51 53 61 47 38 33 375
„ „ magántanuló fiú 1 2 1 3 1 — 1 1 10
„ » * leány... — 1 1 1 1 — 1 1 6

Jeles osztályzatot kapott ... ... 4 1 2 3 3 3 4 2 22
Jó osztályzatot kapott . ... ... 10 7 4 11 6 3 7 15 63
Elégséges osztályzatot kapott ... 25 29 31 28 31 35 18 18 215
Egy tárgyból elégtelen ... ... ... 2 2 1 12 6 6 5 — 34
Két tárgyból elégtelen ... ... 2 5 7 2 7 — 4 — 27
Több tárgyból elégtelen . . . 4 5 8 1 10 — 2 — 30
Magaviseletből példás ... ... ... 35 32 18 43 26 37 19 29 239

n JÓ - ......... ........ 11 14 33 10 35 10 19 3 135
„ szabályszerű ... — — — — — — — 1 1

Ágostai hitv. evangélikus vallású 18 13 8 9 13 18 11 10 100
Református vallású ... ... ... _ 4 2 5 4 2 3 3 8 31
Római katholikus vallású 23 32 36 40 41 20 19 13 l 224
Unitárius vallású .. ... ... ... ... — — 1 — — — 1 2
Görög katholikus vallású ... ... — 1 — — 1 — 1 — 3
Izraelita vallású ... . . ... ... ... 2 1 3 4 6 6 5 4 31
Magyar anyanyelvű ... _ ... _ 42 49 53 57 62 47 39 35 384
Német anyanyelvű ... ... ... ... 5 — — — — — 1 — 6
Horvát anyanyelvű ... ... _ ... — — — — 1 — — — 1
Ismétlő volt ... ... ... . . ... ... 2 6 4 1 5 — 1 — 19
Kimaradt évközben ... ... ... ... 3 2 — — 4 2 1 — 12
Vizsgálatlan maradt ... ... ... ... — — — — 3 1 1 — 5

XII.
T udnivalók  az 1 9 2 8 —29. tan évre .

Az aszódi ágostai hitvallású evangélikus Petőfi-reálgimnázium az 
1928—29. tanévében az I—V. osztályában a reálgimnázium tantervét 
követi, az előírt modern nyelvek közül az V—VIII. osztályában a francia 
nyelvet tanítja.

A tanévkezdet munkarendje a következő:
Ä magánvizsgák írásbeli részét aug. 31-én délelőtt 8 órakor 

kezdjük, szóbeli részét szept. 1-én d. u. 3 órakor tartjuk.
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A különbözeti vizsgák aug. 31-én délelőtt 8 órakor fognak 
megtartatni. A különbözeti vizsgák anyagát tekintettel a VKM. 7171. sz. 
új rendeletére mindenki az igazgatóságtól újból kérdezze meg.

fl javító v izsga díja a tanári könyvtár részére tárgyanként 4 
pengő, a magántanulók e díj kétszeresét fizetik.

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

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

A magánvizsgálatra és különbözetti vizsgára jelentkezők augusztus 
15-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 így is tájékozódjanak. A magántanulókra 
is ugyanazon tananyag tudása kötelező, mint a rendes tanulókra nézve, 
azért fontos, hogy az intézetünknél használt tankönyvekből készüljenek.

A tanulók beírása s az iskolai díjak b efizetése  szept. 4. 
5. 6-án délelőtt 8—12-ig, délután 3—5-ig történik.

Az iskolai díjakat a fentartó testület a következőleg álla
pította meg.

1. Beírási díj 20 pengő, melynek lefizetése alól senki se menthető 
fel. Ezen beírási dij pótilletékét, mely a II. félév elején lesz befizetendő, 
a fenntartó később fogja meghatározni. (2 vagy 3 P. lesz.)

2. Tandíj minden tanulóra nézve vallásfelekezeti különbség nélkül 
84 pengő, mely összeg negyedévi összegben előre fizetendő. Fizetési 
negyedek: I. szept. 12—18; II. nov. Í5—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.
A tanév m egnyitása. A tanévet szeptember 7-én délelőtt 8 

órakor ünnepélyesen nyitjuk meg. A tanítást még az nap megkezdjük.
A javító vizsgák az egy tárgyból javítók részére szept. 1-én, 

a két tárgyból javítók részére szept. 3-án lesznek reggel 8 órakor.
Beiratkozni a nyári szünet alatt is lehet minden hétfőn és csü

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

főn és csütörtökön délelőtt 8—10-ig tart.
A torna alól felm entést kérő tanulók szept. 10-én 12 órakor 

tartoznak jelentkezni. Házi orvosától senki se hozzon bizonyítványt. 
Az iskola orvosa vizsgálja meg a kérelmezőt és az terjeszti fel eset
leges felmentésre. Minden tornára kötelezett tanuló köteles tornacipőt 
hozni az előírás szerint, mit az iskola szekrényében kell majd elhelyezni.
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Äz alumneumba való fe lvételre  szeptember 1-ip 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 dij 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 hóaan már ne tegyenek érdeklődő 
látogatást.

Ä tankönyvek tekintetében felhívjuk az ifjúság figyelmét a 
közölt jegyzékre; főként pedig arra, hogy a földrajzi tankönyvekből 
ne vegyenek régi kiadást; ilyeneket ne fogadjanak el. Csak az előírt 
térképet vásárolják meg. Hasonlókép a IV. és V. o. magyar könyvekből 
is csak az újabb kiadást használhatják.

Ä vasúton bejáró tanulók igazolványaikat aláírás végett 
augusztus 10—20. között küldjék be címzett levélborítékkal és bélyeggel 
az igazgatóságnak.
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Ä z 1 9 2 8 —29. ta n év b en  h aszn álan dó tan k ön yvek
jeg y zék e .

I. osztály. Bereczky: 0 -szövetségi élet- és jellem képek. — Szinnyei: 
Magyar nyelvtan I. r. — Kovács Géza : Magyar olvasókönyv I. o. — 
Hittrich: Latin nyelvtan és olvasókönyv giinn. 1.—11. o. — Lakos—Né
meth: Földrajz 1. k.: Magyar birodalom, (új kiadás.) — Kogutowicz: 
Földrajzi iskolai atlasz. — Dr Szilády: Kis természetrajz 1. r. — Lévay 
Ede és Kronberger Ede: Számtan és mértan I. r. (Athenaeum.)

II. osztály. Bereczky : Jézus elete és tanítása. — Szinnyey : Ma
gyar nyelvtan 11. r. — Kovács Géza: Magyar olvasókönyv II. o. — 
Hittrich: Latin olvasó és nyelvtan 1.—II. o. — Miklós—Kaiblinger—Koszó: 
Német nyelvkönyv II. o. — Lakos—Németh: Földrajz II. k.: Európa, Ázsia, 
Afrika. — Kogutowicz: Földrajzi iskolai atlasz mint az I. 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 111. o. — Hittrich: Latin mondattan. — Hittrich—Kliment: 
Latin olvasókönyv III. és IV. o.—nak — Miklós—Kaiblinger—Koszó: 
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, Ausztrália. — 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. — Hittrich: Latin mondattan. — Hittrich—Kliment: 
Latin olvasókönyv III. és IV. o. részére.— Miklós—Kaiblinger—Koszó: 
Német nyelvkönyv, mint a III. o. — Mika—Marczinko: Világtörténet
IV. o. r. I. k. (Franklin.)— Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz II. r.
— Lakos- Németh: Földrajz IV. k. — Haltenberger és Krikler: Ásvány
tan és Chémia. (Egyetemi Nyomda.) — Dr Veress Pál: Elemi Mennyi
ségtan. (Egyetemi Nyomda.)

V. osztály. Batizfalvy—Bereczky: Bibliai ismertetés. — Riedl— 
Pintér: Retorika V. — Pirchala: Lalin nyelvtan. — Édes Jenő: Plautus 
Captivi. (Franklin.) — Kalmár Elek és Édes Jenő: Livius római törté
netéből szemelvények. (Franklin.) — Hittrich: Római régiségek. — 
Miklós—Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv V. és VI. o. részére. (Uj 
kiadás, Franklin.) — Dr Birkás Géza: Francia nyelvkönyv a reálgimn.
V. és VI. o. számára. — Szilády Zoltán: Növénytan V. o. (Egyetemi 
Nyomda.) — Marczinko—Mika : Világtörténet V. o. II. rész. (Lampel.) — 
Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz 11. rész.— Dr Veress Pál: Elemi 
Mennyiségtan. (Egyetemi Nyomda.)

VI. osztály . Bereczky : Az egyetemes keresztyén egyház története.
— Riedl—Pintér: Poétika VI. — Pirchala: Latin nyelvtan. — Kalmár 
Elek: Szemelvények Titus Livius római történetéből. — Cserép: Sze
melvények P. Vergilius M. Aeneiséből. — Szabó—Kálmán—Wirth: La-
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tin stílusgyakorlatok Liviushoz és Vergiliushoz. — Hittrich: Római régi
ségek, mint az V. o. — Birkás: Francia nyelvkönyv, mint az V. o. — 
Miklós—Kaiblinger: Német nyelvkönyv. — Mika—Szabó: Egyetemes 
világtörténet II. r. — Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz II r. — 
Szterényi: Ásánytan és Chémia. — König—Beke: Algebra. — Ábel — 
Lévay—Polikeit: Mértan, — Lulter: Sorszámi táblák.

VII. osztály . Bereczky: Az egyetemes egyház története a west- 
fáli béke után és a magyar ev. egyház története. — Beöthy: A magyar 
nemz. irodalom történeti ismert. I. k. — Szinnyey: A magyar nyelv. — 
Pirchala: Latin nyelvtan. — Cserép: Szemelvények P. Vergilius M. 
Aeneiséből, mint a VI. o. — Burián—Kara: Sallustius: De bello 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. r., középisk. VII.—Vili. 
o. — Goethe: Hermann und Dorothea. Magyarázta Veber R. — Mika 
—Szabó: Világtörténet III. r. — Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz 
II. r. — Dr Kovács Zoltán és Fröhlich Károly: Fizika. — König—Beke: 
Algebra. — Lutter: Sorszámi táblák, mint a VI. o. — Ábel—Lévay— 
Polikeit: Mértan II. r. — Bárczi Géza: Francia irod, olvasókönyv, 
rg. VII. o. (Egyetemi Nyomda.)

VIII. osztály . Zsilinszky: Hit- és erkölcstan. — Beöthy: A ma
gyar nemzeti trodatom történeti ismertetése 1—II k. — Szinnyey: A 
magyar nyelv, mint a VII. o. — Cicero bölcseleti müveiből szemelvé
nyek, kiadta Dr Boros Gábor. — Szemelvények Qu. Horatius Flaccus 
müveiből, kiadta Wirth Gyula. — Pirchala: Latin nyelvtan. — Hittrich: 
Római régiségek. — Szemák: Német olvasókönyv IV. r., mint a VII. o. 
— Schiller: Wilhelm Teli, kiadta Heinrich G. — Szitnyai: Lélektan és 
logika. — Kiss Lajos : Magyarország története. (Hegedűs, Debrecen ) — 
Bartos—Kurucz: Történelmi iskolai atlasz, mint a III. o. — Dr Kovács 
Zoltán és Fröhlich Károly: Fizika II. k — König—Beke: Algebra. — 
Lutter: Sorszámi táblák, mint a VI. o. — Ábel—Lévay—Polikeit: Mér
tan, mint a VII. o. — Theisz Gyula és Megyeri József: Francia nyelv
iskola III. és IV. r., reálgimn. VII. és VIII. o. részére.

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 : Biblia. (Károlyi ford.) — A VII. 
és Vili. 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. — Habererhn G. A.: Kis korálkönyv. 
(Ev. egyházi énekből.) — Gyorsírásból: Nemes Zoltán: Az egységes 
magyar gyorsírás tankönyve I.—II. r. (Franklin.)






