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Jókai.
(fl tanévet bezáró igazgatói beszéd.)

Iskolai éves munkánk végéhez jutva jótevőinkről szokott rendesen 
megemlékezni hálás szavunk. De vájjon van-e, volt-e nagyobb, bő
kezűbb jótevője a magyar ifjúságnak, az egész magyarságnak, mint 
Jókai Mór?

Ki tanította meg a bánat évtizedes óráiban mosolyra e sokat 
szenvedett népet? Ki adott szive jóságából, jó kedve kincseiből többet 
néki, mint ő ? . . .

Petőfi a szittya magyart az érzések soha nem sejtett zenéjére 
tanította, Kossuth vezető gondolatait a történelem pharosi fényfokára 
emelte. E hármas csillagzat vezeti azóta népünket a világtörténelem 
országútján az örök életre hivatott nemzetek pantheonja felé.

Olyan különös volt pár év előtt arról megemlékezni, hogy Jókai 
Mór Révkomárom kőszűzét őrző falai között száz esztendeje pillantotta 
meg az életet; olyan különös most arról beszélni, hogy a halhatatlan 
halottat egy negyedszázada már visszaadtuk az anyaföldnek, a hazai 
rögnek. Szinte hihetetlennek látszik, hogy volt idő, mikor még Jókai 
nem élt; — s volt ifjúság, mely nélküle sarjadt fel és szökkent a férfi 
korba. Mintha azt mondanók, hogy volt idő, midőn a májusi mezőkön 
napfény és harmat nélkül is nyíltak a virágok; s erdő-liget nélkül is 
dalolt a madár. Úgy érezzük, hogy Jókai mindig élt a mesemondó 
magyar néplélekben, mert ma is él s a jövőben is örökre megleszen

Komáromban gyűjtögette a babonás, kék szemű gyermek azokat 
a képeket, benyomásokat, ékes meglátásokat, zsongó emlékeket, melyek 
minden egyszerűségük mellett majd nagyszerűekké fognak válni nagy 
müveiben, — amint a regék Midas királyának kezében minden arannyá 
változik.
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Kis iskolái után mint cseregyermek Pozsonyban'- tanul, hogy a 
német nyelvet elsajátítsa. Ez idők reminiscenciái gyöngyöznek majd 
Az aranyember, Az elátkozott család és A tengerszemií hölgy költé
szetében.

Majd a komáromi latin iskola elvégzése után Pápára adják. Itt 
találkozik szabályszerűen emelkedő csillaga a poézis világának leg
ragyogóbb kométájával: Petőfivel. Mindkettőben a lángész már keresi 
az utat a milliók szivéhez, mint a hegyekben buzgó ár, hogy üdítő 
forrásként a napvilágra jusson. Petőfi a világot jelentő deszkákról 
álmodik, Jókai Rafael és Rubens dicsőségéről ábrándozik. S találkoz
nak a magyar költészet töretlen ugarán.

Jókai lelkének elébe borzad a pusztuló Lengyelhon képe, mely 
később is sokszor megkísérti. Erre céloz az önképzőköri Érdem
könyvbe vett versének utolsó szakasza:

»Óh ! Halál ez, siralmi ének,
Egy enyésző nép hattyúdala ;
Egy hazának végfeljajdulása,
Egy letűnő nép esthajnala.«

E perctől fogva tudja, érzi, hogy neki a magyar hajnalhasadásért 
kell élni, dolgozni, égni, szeretni és szenvedni.

Majd két éven át a jogot tanulja Kecskemét akadémiáján, mi
közben dicséretet nyer egy drámájával a Tudományos Akadémia 
pályázatán. Itt ismeri meg az Alföld hallgatag, de oly sokat sugalmazó 
világát, mesélő nyári holdas éjszakáit, melyekhez hasonlót Jenőy 
Kálmán virraszt át az Eppur si muove-ban, vagy Garanvölgyi Aladár 
Az új földesúr-ban. Egy hófuvatagos kirándulása a szentesi bálba 
a képzelet köbére emelve adja meg alapszíneit a zord, téli tájképek
nek A kőszívű ember fiai-ban.

1845 február havában Pestre megy törvénygyakorlatra, hogy 
ügyvéd lehessen. Éppen egy éve ért ide dermesztő hidegben, könnyes 
szemekkel egy sápadt ifjú, — szegényes batyujában egy füzet verssel, 
hogy megkezdje Petőfi Sándor földi név alatt Cassiopeia fényes csilla
gához hasonló pályafutását. Ennek ívelése már emelkedőben, ez vonzza 
izzásávál, csalja melegével, babonázza gloirjával; s Jókai ott hagyja 
a prókátori iroda szürke aktáit, hogy tyúkperek helyett a dirkei hattyú 
örök életét nyerje el.

Már kész az első regénye, a Hétköznapok, mely ünneppé lesz a 
magyar literaturában. Már megjelenik Nepeán szigete és nyomdafestéket 
lát Sonkolyt Gergely. Árpád népe ámulva nézi a fiatal írót, hiszen 22 
éves korában már lapot szerkeszt; s mit szóval hirdet, írásban prédi
kál — azt tettekkel cselekszi. Ott áll a hajnalszínű napokban a márciusi 
ifjak élén s a nagyszerű tragédia fényes nyitánya után ott viharzik 
a világosi sötét elbukásig. Még 48-ban megjelennek Vadonvirágai, de 
már harci paripák száguldanak át rajtuk. Mig máshol házakat, királyi 
palotákat rombol a harci zivatar s fészkeket ver le — ő fészket akar 
rakni. Hitvesévé teszi baráti szó, anyai átok ellenére Laborfalvi Rózát. 
Mintha a nagy idők nagy célgondolatainak vívódásai minden kicsinyes 
meggondolást elnémítottak volna. Lelke mámoros a kitörő fenséges
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harc csillámló kockázataitól, szive megittasul szerelmétől, pedig csak 
egy hervadó szépség viszonozta azt.

Ő, aki a szerelemnek legszínesebb festője, bimbóba fakadásának 
legédesebb énekese, virágba borulásának bámulatos rajzolója, szűzi 
piromságának fehér lelkű poétája volt, — ifjúságában a leáldozó 
napot nézte virradatnak; öregségében másnak hajnalában akarta el
feledni a maga közelgő éjjelét.

De haggjuk el a gerlebúgást, ólomfecskék röpködnek már a le
vegőben. A magyar kormány már Debrecenbe menekül, Jókai ott 
szerkeszti a békepárt lapját, de a trónfosztás után maga is a túlzó 
forradalom híve lesz. Mint ifjú könnyebben úszik az árral, mint öreg 
sokszor elébe áll.

Mikor az éjszaki kolosszus leveri a magyar szabadság ügyét, 
vérengző hősökké lesznek az ellenfélnek eddig csak hátráló tábornokai. 
Megkezdődik a bakók, pribékek, hóhérok munkája. Egykor a királyi 
zsarnokság 30 nemest juttatott a vérpadra, most a bresciai hiéna 32 
magyar írót keres halálra.

Nem elég halál az, hogy hallgatni kell?! Óriási a döbbenetes 
csend. Maguarországon csak egy lap jelenik meg: Biazini fuvaros 
Gyorskocsi Értesítője. Jókait a hitvesi szeretet a Bükkhegység renge
tegébe rejti; ott húzódik meg a regényes Tardonán, melynek földje 
a múlt kincseit, rezgő lombozatú erdeje a jövő zálogát: Jókai Mórt 
fedezi el. E keserves bujdosásban találja meg újra a mindent meg
bocsátani tudó anyai szivet. Felesége a legelső enyhüietet felhasználva 
komáromi menlevelet szerez s Jókai ismét az irodalmi küzdőtérrre lép.

Keleti tárgyú elbeszéléseiben magyar a célzat; Csataképei és az 
Egy bujdosó naplója a szabadságharc lélekemelő harci erényeit vonják 
hymnusos glóriába Hogy a jövőbe vetett hitet, az élet reményét nö
velje, belenyúl a történeti múlt emlékeibe. Fellebbenti Klio szobrának 
saisi fátyolát s ki maga is még nem régen csinálta a történelmet, most 
dús képzeletével újjá teremti s egymás után kerülnek ki teremtő 
agyából Erdély aranykorá-naV. könnyel és kacajjal vegyes lapjai; a 
magyarországi Törökvilág szingazdag hagyományai; a képzelem merész 
szárnyalásával megirt janicsárok végnapjai, — majd újjászületésünk 
költői regénye az Egy magyar nábob s Kárpáthy Zoltán. Húsz kötet 
regény két év alatt. Istenekhez illő bőkezűség. Az istenség ajándé
kozta bizonnyal nekünk, hogy a meghasonlott lelkű; csüggeteg remény- 
ségű magyar vigaszt nyerjen.

És a Szomorú napok után jönnek A régi jó táblabirák; Az elát
kozott család döbbentő alakjai s a Szegény gazdagok romantikus hősei.

Közben művészi szerkezetben jeles, lebilincselő erőben izmos, 
drámai menetben megragadó kisebb elbeszéléseinek egész légiója ölt 
irodalmi fegyverzetet. Az árvuló régi Magyarország ezek meliett em
lékezik a tünedező múltra, s a fiatal magyarság ezek mellett lelkese
dik és készül a jövő harcaira.

S a nemzeti elborulás kietlen éjfelén innen nyer, tőle kap hitet, 
reményt és vigaszt mind a kettő.
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Endrődi Sándor, a poéta, soha se tudja felejteni könnyeit, mik 
ez írásokra hullottak szeméből. Maga mondja: »Ezektől a könnyektől 
nem foszthat meg többé senki s bizonnyal nem én voltam az első, 
nem az utolsó, aki lobogtam e művek mellett. Nekem csak megadatott, 
hogy én is érezzem, mit ezrek éreztek akkor.« — Igaza van, szent 
igaza a köitő kritikusnak, mert azóta immár három nemzedék sírta 
bele édes-fájó könnyét az első szerelemnek e lapokba; három ember
öltő sóhajtotta bele lelke feszültségét és szent remegésbe rezdűlt 
idegeivel élte végig Jókai hősei és hősnői fordulatos életének végtelen 
színskálás élményeit.

Gúnnyal ostorozza az Üstökös-ben az abszolút hatalmat, mig 
jókedvű adakozóként két kézzel szórja humorának aranyporát. E tevé
kenységét egy hírlapi cikkében Beöthy Zsolt így jellemzi: »Komikai 
ere friss és dús, de bizonyos felsőséget, öntudatot, jóságos szelídséget 
mindig megőriz az elmének vidám és torzító cikkázatai között is. 
Emberszeretet nélkül nincs igazi humor.« És valóban a világirodalom 
legnagyobb humoristáinál nincs mélyebb és közvetlenebb emberszere
tet, mint Jókainál. Ez tette őt oly pazarlóvá, hogy elszórta nemcsak 
azt a kincset, amit már megkeresett — de azt is, mely csak még 
megkeresendő volt. Jó szíve, gyermeki hiszékenysége, naiv bizalma 
nem ismert határt. Az Üstökös-mk szelíden sebző nyíia mellett kijutott 
a hatalomnak a kopogós, szeges érvelésből — törvényes jogaink töm- 
löcajtaira pörölycsapásként zúduló vezető cikkekből a Hon hasábjain. 
Mint szerkesztő kényszerült elveiért fegyveres kiállásra s meg kellett 
Ízlelnie a rabok főztjét is.

De az az öntudatos ellenállás, mit Az új földesúr-ban hirdet és 
példáz, kergeti már a felleget, közelebb hozza a kiegyezés nagy mű
vét, összébb csendíti a király s a nemzet szive dobbanását. Tisza 
Kálmán politikáját követi: először a derüfényes, népszerű baloldalon, 
— de kitart mellette a bihari pontok felfüggesztése után a kormány- 
hatalom nem éppen közkedveltségű napjaiban is s megéli, hogy mig 
a múzsa fáklyásmeneteket lobbantott ki ablaka alatt, a politika festett 
arcú szipirtyója macskazenére küldi oda az ifjúságot. Ezt az igaztalan 
és könnyelmű megkövezést a legnemesebb szív nyugalmával tűri s 
csak titkon, magában könnyezve kérdi, hát kinek írtam én eddig?

Mert a megéledő állami közélet, a nemzeti megújhodás ezer nagy 
kérdése sem tudja hűtlenné tenni múzsájához. Ezzel örök szerelmi 
frigyre lépett, mely még a sírok éjjelén is túl legendákat teremt. A 
hetvenes években jelennek meg a Politikai divatok. Mire megvénülünk, 
a Szerelem bolondjai, A kőszívű ember fiai, a Fekete gyémántok, És 
mégis mozog a föld, Az aranyember. Tíz év alatt 34 kötet mű.

Az előbbi évtizedben alkotott színműveit nem is említjük, mintha 
bizony Dózsa György nem visszhangoznék ma is lelkünk rejtekén, 
mintha még mindig nem hevítene forró lázával A szigetvári vértanúk 
nemes dikciója, martiri példaadása.

Talán az istenség kincstárát lopta meg ez az ember? Nem azt, 
csak saját gazdag lelkét, nappali álmait, éjjeli álmatlanságát. Jókai a 
regényíró igézetes nagyságban, Testői fénypárázatban], áll előttünk s
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így áll még 30 évig; tehetségben és készségben, örök ifjúságban és 
öregbedő sikerekben meg nem fogyalkozva, meg nem csökkenve. 
Csodás jelenség, fenséges fantom, melynek dclelője után nem az 
árnya nő, hanem a fényessége.

A délibábos görög mithológia regéli, hogy Pindaros gyermek
korában elaludott a Helikon tövében s a döngicsélő méhek mézet 
hordtak ajakára. Jókai is bohó és boldog gyermekként aludt egész 
életén át a magyar Helikon lábjában. Iratos fűpázsit volt a heverője, 
ibolyás domb a párnája, magyar álmot hullajtó akácvirág a takarója. 
Viliódzó képek remegtek behúnyt szeme előtt. Az erdő titokzatos 
mélyéből sóhajok szálltak, kacaj csendült, hol meg sírás zokogott fel. 
A mesevilág királyfiai és tündérlányai roppták ott a táncot — mint 
Meotis ingoványaiban; a sűrűben óriások viaskodtak, a csalitban haj
bókoló törpék incselkedtek; boszorkány sikongott a sötélben; csengő 
dió és szóló szőlő zengett a fénypihéket permetező fákon. Távolból 
húsz millió magyar kórusa zöngte eget kérő zsoltárát. S ez álmok 
vetítő vászonán csodás zavarában a harmóniának ifjak és leányok, 
férfiak és nők az erények magaslatán és a bűnök mélyén jelennek 
meg, küzdenek és buknak, játsznak és győznek, szeretnek és gyűlöl
nek úgy, mint soha még földi halandó. És aki e túlvilági álmokat 
álmodta, az nyolcvan éves koráig nem is ébredt fel e földtekén. Hi
szen még halálos ágyán is azt súgja a mellette busongó Beöthy 
Zsoltnak: »Lesznek még nekünk vigabb napjaink is« Nyolcvanadik 
tavaszának egy illatos májusi napján egyszerűen átálmodta magát egy 
másik planétára.

E tüneményes képzelet első regényírói tulajdonsága, mely mámor
hajón szivárványszín vitorlák alatt szegdeli az álmok tengerét. — De 
kincseket szór az életnek is. — Életet és egészséget adó, bánatot 
zsongító, fájdalmat csittitó gileádi balzsamát a jókedvnek. Nincs az az 
orvos széles e világon, ki oly jó gyógyírt tudna lanácsolni a beteg 
léleknek, mint aminőt Jókai írt mosolyt fakasztó, derűt árasztó, áldott 
napsütést özönlő soraiban. — És milyen a hangja ?! Susog mint a 
szerelmes alkonyi szellő, felharsan csattogva minta vihar orgonája, kacag 
és sír, harsonáz és jajong. Csak ő tudná méltón megírni, hogy milyen, 
íme varázslatos nagyságának hármas zára, titkos kulcsa: a tüneményes 
képzelet, az éltető jókedv, a méznél édesebb beszéd, mint ezt az 
irodalomtörténet rég megállapította.

Hiába tépdesi a kritika, pellengérezi ki a bírálat egyes gyengébb 
műveit; hát az édes anyaföld termésében nincsen-e rossz esztendő? 
Pedig azt a jó Isten adja. Még a napnak fénytükörén is vannak 
foltok.

És még 30 évig szántja gyöngytolla a papirosmezők csodatermő 
barázdáit. Vissza visz a múltba Minden poklon kérésziül a keresztes 
hadak idejébe, elvezet a Bálványos vár-ba, az Árpád-kori székelyek 
közé. Majd Krasznahorka büszke várában hallgatjuk a tárogatót A 
lőcsei fehér osszo/ry-nyal s elkísérjük Ocskay brigadérost Szeretve wind 
a vérpadig. Édes izgalomba rezzend lelkünket a Névtelen vár rejtélye 
s hozsannás meghatottság szállja meg az Egy az Isten zsolozsmás 
igéitől. Meglátogatjuk vele az oroszok földjét, hol a Szabadság a hó
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alatt terem, s végigszáguldunk A két Trenk-kel Európa vérpárás 
terein; felemelkedünk prófétai ihletséggel A jövő század regényéinek 
látnoki birodalmába, hogy onnan visszasuhanva a földre meghallgassuk 
Á tengerszeméi hölgy bájoló történetét; a magyar föld népét legszebben 
jellemző Sárga rózsa szirmainak susogó hullását s végül betekintünk 
a Gazdag szegények-hez is.

De már gyenge emberi lelkünk megszédül a távolok e mérhetet
len magasán; elménk pihegve kóvályog az átröppent századok mély
ségei felett; megborzadva szemléljük a jelen kicsinységében a múlt 
nagyságait. Fázva, dideregve ébredünk mákonyos álmaink káprázatából 
irtózatosan megcsonkított nemzeti életünk rideg valójára, mit a magyar 
Kánaánból az emberi gonoszság egy buja kényúr céda tanyáján alko
tott meg Trianonban.

Költőnk születésének százados ünnepén szülőháza előtt egy 
költeményt szavaltak, melynek végsorai nemzetünket gyászolva zokog
tak át akkor és sírnak át ma is a szőke Duna morajló habjain:

»Ékszernek tette az Isten a világba,
S most nincs szegényebb a fényes nap alatt.«

Mint a koporsóra hulló síri rög, úgy dübörög vissza ma is e 
vers lelkünk echós mélyén. Riadva, vad keservvel kiáltjuk vissza: 
Nem igaz! Nem vagyunk szegények! Miénk Jókai, miénk az ő kincse, 
gazdagsága.

Miénk, amikről írt: szűzdacú havasai szép Erdélyországnak, 
aranykalászos rónája Bánátnak, jószagú mezői Erdős Kárpátoknak, 
zugó fenyvesei a Magas Tátrának, eke- és fegyvervasa a Gömör- 
Szepesi Érchegységnek.

Megszállt testvéreink éjszakon és délen, naptámadaton és alko- 
nyaton, Ti is mind ez országnak vagytok velünk együtt hívséges 
jobbágyai. Mert meg van még egysége a hármas bérc, négy folyam 
honának. Együtt él az szent és érinthetetlen egységben Jókai műveiben.

Isteni zálogos írás ez, melyet csak be kell váltani verejtékkel, 
könnyel, s ha a sors úgy hozza — vérrel is. Mennybeli hitlevél ez, 
melyet a nagy Hadúr legédesebb szavú Íródeákjával: Jókaival íratott 
meg s egy ezredév hőseinek kiontott piros véréből ütött rá törhetetlen 
pecsétet. Bizzunk ez írásban, mint Isten szavában.
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Iskolánk rövid tö r tén e te .
II.

A magyar irodalomtörténetben nemzetietlen kornak nevezett idő
szakot (1711 — 1772.) Benkő József a tudományok arany századának 
mondotta. Valóban sok összefoglaló tudós munkát termelt e néhány 
évtized, de ezek nyelve a latin volt. Ez volt akkor a művelt közép- 
osztály nyelve. Még a jobb elemi iskolákba is bevitték a latin tanitását. 
Ezért írja a Mária Terézia uralmának iskolaügyét legjobban ismerő 
Fináczy Ernő egyik levelében azt, hogy »ebben az időben a protes
tánsok iskoláiban az elemi és középfokú oktatás intézményesen nem 
volt élesen elkülönítve.« így volt ez az aszódi elemi iskolában is, 
melynek nyomát már 1742-ben megtaláljuk, mikor annak »rectora« 
Besztercebányára távozik kántornak.

A nagy királynő 1766-ban a helytartótanács kebelében Magyar- 
ország számára is állított fel tanulmányi bizottságot. Az ehhez küldött 
ez évi jelentésben úgy szerepel már az aszódi iskola, mint »schola 
Latina usgue Syntaxim inclusive.« Tiz év múlva Szontagh Sámuel, 
kit akkor hívnak meg a Podmaniczky családnál való nevelőségböl 
kassai lelkésznek, ez az egész életén át jókedvűen adakozó későbbi 
nagy püspöke a tiszai kerületnek, a maga pénzén megveszi az iskola 
feletti házat tisztán az elemi oktatás céljaira s így a régi szalmafödeles 
ház megmarad latin iskolának. Úgy látszik, hogy a tudósabb tanító ennél 
az iskolánál marad, mert az elemihez Linczény szabómester választatik 
meg. Ki volt a »schola Latina« első tanára, azt ma még biztosan nem 
tudjuk. Vájjon volt-e más tanár lipcsei Fabricius János előtt, aki 1778- 
ban Nagyszlabosról jön Aszódra rectornak s innen 1784. tavaszán 
távozik Hartára lelkésznek — ez még megoldandó kérdés.

Fabricius Endre értékes családtörténeti kutatásai alapján ma még 
első ismert rectora az intézetnek így: Fabricius János. Az ő működé
sének első évére vonatkozik Fináczy Ernő ama adata is, mely szerint 
a budai főigazgató jelenti a helytartótanácsnak, hogy itt a tanulók 
száma: 30; a tanítást pedig egy ludi magister látja el. A tantárgyak 
pedig ekkor a következők valának: Lingua Latina, Arithmetica, com
pendium Geographiae, História Catechetica.

Az 1798. évi püspöki látogatás Kádassy József rectort találja itt, 
aki »szelíd, emberbaráti érzésű, takarékos és a munkában türelmes 
férfiú « Az ő utódja a földrajzban tudós Chovan Sámuel. A negyedik 
rector Scholtz József a közgyűlés határozata alapján a »professzor« 
címet veszi fel. A nyolcadik e sorban Wallaszky uram, aki a lottérián 
200.000 váltó forintot nyer s hamarosan ott hagyja a tanári széket. 
A rector-professzorok gárdájában tizedik Koren István, kinek 23 esz
tendőig tartó működésében (1833—56.) világirodalmi jelentőséggel bír 
Petőfi Sándornak három tanévre terjedő itteni diákoskodása. (1835/6— 
1837/8.) Maga írja az »Úti Jegyzetekében, hogy itt írt először verset, 
itt lobbant szíve először lángra, itt fogta meg először lelkét az oltha- 
tatlan vágy a színészet után. Ezért méltán mondhatta''Gyulai Pál 
1888-ban felköszöntőjében e nemes veretű szavakat: »Áldás az aszódi
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algimnáziumra, mely Petőfinek megadta az alapot, áldás azon buzgó 
és derék hazafiak porára, akik ezelőtt száz évvel ez iskolát alapítva 
a vidéknek egy műveltségi központot teremtettek.«

Évtizedek óta keggelettel őrzi az iskola azt a vezérköngvet, mi
ből Koren a legnagyobb maggar lírikust oktatta; az érdemjeggeket 
tartalmazó anyakönyvet, hol Petrovics Sándor neve után csupa »emi
nens« van; azt a köngvtári jeggzéket, melg a világ-genie első szellemi 
táplálékát mutatja. Az iskolának akkor három osztálga volt öt év- 
folgammal; mindezt pedig Koren eggedül tanította.

A Bach-korszak az erősen maggarosodó és maggarositó iskolától 
több tanárt és német ngelvű tanítást követelt, minek eleget nem tehet
vén — gimnáziumi jellegét elveszti. Mikor Koren Szarvasra távozik, 
a tanulók száma már 12-re apad le.

Üdvözítőnknek is csak enngi tanítvánga volt, az Ige mégis meg- 
hódítá az egész világot. A leángzó itt se halt meg, csak kissé el- 
szunngadt. Tíz évig tart az életért való harc, mig végre a felső
elemiből újra fejlődő gimnázium lesz 1863—64-ben.

Ebben az időben adományozza a második tanszék megszerve
zésére báró Podmaniczkg Ármin az aszódi vásárjog 3/4-részét. A pol
gárság java évenkénti angagi kötelezettséget vállal. Megalakul az első 
rendes iskolai tanács (1865). A földszintes, nádfedeles kis házat meg- 
bővítik s megngílik a IV. osztálg is (1865—66). A kieggezést követő 
idő itt is egg jobb jövőbe vetett hitet ébreszt; egg szebb korszakot 
kezd meg.

Az eltávozó nemes lelkű Podmaniczkg Ármin mecénási szerepét 
a család többi tagjai: Géza és Levente bárók, később Ggula báró 
veszi át. Ott találjuk az adakozó áldozok sorában Prónag Dezső és 
Gábor bárók, Rádag Gedeon gróf, a Degenfeld grófok, Rudnag József, 
báró Radvánszkg Antal, Fág Béla, Földváru Mihály Tahg István, 
Brezngik János nagg nevét. Az egyház részéről teljes erővel támogatja 
az iskolát, egyéni áldozást is hozva Moravcsik Mihálg, az érdemes 
lelkész. Az esperesség érdeklődése is megébred. így épül fel a régi 
falakon az emeleti rész 1872-ben. Alumneum is van már 1868-tól 
kezdve. Sugaras ünnepség keretében leplezik le 1875-ben a Petőfi- 
emléktáblát, melyen Csengeg Gusztáv tiszta ércű párverse hirdeti, hogy;

»Itt lobbant fel á láng, itt nyerte olympi tüzet a 
Leqszeretőbb költő, a haza Tyrteusa.
Szelleme bölcsőjét itt hű anya őrzi; szegény bár 
Kincse e lángemlék átragyog ifjaira.«

Az újabb tanügyi követelményeknek azonban a szegény iskola 
alig tud eleget tenni. Válságos éveket él át alma materünk. Ered
ménytelen a Podmaniczkg-család közbenjárása is, mert az 1883. évi 
törvény alapján kért államsegélyt nem adják 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 év Bolla Lajos igazgatósága alatt arról is nevezetes, 
hogy végre felveszik a szerény kenyérért dolgozó tanári kart a leg
alább öreg korukat biztosító Országos Tanári Nyugdíjintézetbe. Ezzel 
állandóbb képet kezd nyerni a tantestület is.
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Forduló pontot jelöl, históriai dátummá lesz a gimnázium sorsá
ban az 1912. év, melyben Micsinay Ernő felügyelő és Szabó Lajos 
igazgató nagy bátorsággal megteszik az első lépéseket az intézetnek 
teljes főgimnáziummá való kifejlesztésére. Buzgó munkájukat a világ
háború zivatara közt is teljes siker koronázza. Az első rendes érett
ségi vizsgát 1916 június havában tartják meg.

Közvetlen a forradalom előtt igaz bizalom hívja el a kerület 
élére D. Raffay Sándor püspököt, kiben az iskola megmenlőt talál a 
forradalmak és a tanácsköztársaság fergeteges idejét követő válságos 
és végletes napokban. Petőfi születésének százados fordulóját minden 
erővel igyekszik az iskola melletti érdeklődés felkeltésére felhasználni: 
de a kifosztott és megcsonkított ország, az önnyomorában vergődő 
polgárság méq képtelen volt áldozatos segítségre. Előzőleg azonban 
Gaal Mózes kir. főigazgató jóságos támogatásával 1920-ban az iskola 
elnyeri a végleges nyilvánossági és érettség:-tartás jogát.

A Petőfi-centenáriumot — a Petőfi-Társasáqtól támogatva — 
a lehetőség határain belül, fényesen megüljük, mikor is Dr Osváth 
Gedeon igazgató Petőfi aszódi életéről írt tanulmányával, a helyi 
kultusz felébresztésével s a Petőfi-guűitemény kifejlesztésével igyekszik 
buzgón széles körben érdeklődést kelteni ügyünk iránt. A szanálás 
fenyegető zátonyát elkerülve, az ősi schola Latina francia nyelvet 
tanító reálgimnáziummá változik át 1924/25-ben. A földbirtok-reform 
kapcsán 4 V2 hold építési telekhez jutunk. Mert új épületre égető 
szükség van, a növendékek száma eléri a 400-at s a régi, 120 
tanuló befogadására való helyiségben kell a legnagyobb beosztási 
művészettel meghúzódni továbbra is.

Az aszódi 1200 lelket számláló ev. egyház belátva azt, hogy 
anyagilag képtelen új iskolai épület megteremtésére, 1926. szeptember 
havában az eddig oly sok szeretettel ápolt intézményét felajánlja a 
bányai ev. egyházkerületnek. D Raffay Sándor püspök úr céltudatos 
iskolapolitikája a kérelmet elfogadhatóvá tette a kerület előtt, mire 
nézve áldott emlékezetű támogatót találtunk elhúnyt kerületi felügye
lőnk : Dr Zsigmondy [enő fennkölt személyében is. Az átvétel jogi 
formáinak gyors leperdülése után kerületünk főpásztora minden vonat
kozásban megkezdte a jövőt biztosító és kiépítő munkáját. Befolyásá
val szerzett az OFB útján egy közel 100 holdas birtokot Dévaványán, 
a háború folyamán hadikölcsönökben elveszett iskolai alap helyébe. 
Kieszközölt egy eddig évi 12,000 pengőt kitevő újabb állami segít
séget, minek növelésére biztos reménnyel bír. A várva-várt új épület 
kérdését a legnagyobb energiával viszi a megoldásaidé.

Öt műépítész pályamunkája közül a fenntartó hatóság Schulek 
Jánosét fogadta el s az ő szép előkészítő munkája után a kivitelre 
szóló pályázat is megtörtént már, melynek elbírálása a szakértők részé
ről most van foluamatban. így valóban ez az esztendő történeti jelen
tőségű lesz iskolánk nehéz életében.

Az iskola tanárai közül irodalmilag is kiváltak f  Csengey Gusztáv 
*A fogoly lengyel« költője; a »Vadonban«, a »Hullámok közt« egykor 
páratlanul népszerű romantikus regények írója. Gyöngyössy László, aki 
kiváló életrajzot írt Aranyról, Mikszáthról és Gyöngyössy Istvánról ;
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önálló kutatásaival feltárta Petőfi családjának aszódi vonatkozásait is. 
A tankönyvirodalom terén ott találjuk Haits Samut és Zalányi Jánost; 
míg Petry Gyula az iskola történetének megírásával szerzett elmulhat- 
lan érdemet.

R tanítványok sorából ki kell emelnünk Petőfi glóriás nevén kívül 
három egyháznagyunkat: Sárkány Sámuel, Zelenka Pál és Kiss István 
püspököket; Földváry Mihály alispánt, Moravcsik Emil orvosprofesz- 
szort, Moravcsik Géza zeneakadémiai tanárt, Czettler váci kanonokot, 
Darvai természettudós főigazgatót, Dobák tábornok, nógrádi vitézi 
széktartót, Falu Tamás irót. Csonka Magyarország evangélikus közép
iskolái között ősiségre nézve e második helyen álló intézetnek jelenleg 
383 növendéke van.

III.
Äz isk ola  fő h atósága .

Iskolánk főhatósága a bányai ágostai hitvallású evangélikus 
egyházkerület, illetve ennek elnöksége: D. Raffay Sándor a bányai 
ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke és Dr Pesthy Pál ny. miniszter, 
kerületi felügyelő.

Rz 1927. évi szeptember hó 15-én tartott kerületi gyűlés úgy 
határozott, hogy mivel a kerületnek két iskolája van Aszódon, a két 
iskola fölé: Aszódi Középiskolai Bizottság néven közös kormányzó
bizottságot szervez. (15. pont.) Elnöke: a kerületi elnökség. Tagjai: 
Mágócsy Dietz Sándor az egyetemes tanügyi bizottság elnöke; Sárkány 
Béla és Dr Scholtz Oszkár 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 
bizottság elnöke; Kolofont Erzsébet leánynevelő-intézeti igazgató; 
Dr Oravecz Ödön a reálgimnázium igazgatója; a felső pestmegyei 
egyházmegye főesperese; Chugyik Pál aszódi esperes lelkész; Dr 
Szontagh Antal a felső pestmegyei esperesség II. felügyelője; Dr Mikler 
Károly; Mikolik Kálmán. A leánynevelő-intézet tantestületének képvi- 
viseletében: Kézmárszky Hermin; a Petőfi-reálgimnázium tanári kará
nak részéről: Szever Pál.

A helyi bizottság tagjai Micsinay Ernő elnöklete alatt: Chugyik 
Pál mint aszódi esperes lelkész; Bentsok János mint az aszódi egyház 
másodfelügyelője; Sárkány Ernő; a két iskola igazgatói; a leánynevelő
intézet tantestületének képviseletében: Kézmárszky Hermin és Gergely 
Ida; a Petőfi-reálgimnázium tanári kara részéről: Szabó Lajos és 
Haberehrn Gusztáv; Hamrák Béla a két iskola valléstanárja; Karádi 
János a reálgimnázium ephorusa.

A kerületi bizottság az év folyamán 3 gyűlést tartott, még pedig: 
október 6-án, november 15-én és április 8-án.

A helyi bizottságnak két ízben volt ülése a tanév folyamán: 
szeptember 24-én és február 21-én.
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IV.
Ä tanári te s tü le t .

S
o

r
sz

.

A tanár neve Tantárgy és osztály

H
et

i
ó

r
a

sz Jegyzet

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

Magyar nyelv I.
J  Bölcsészettan Vili. | . 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., IV., VI., Vili. 
Földrajz III, IV.
Műének I., II. 16

C i m z .  i g a z g a t ó ,  
a z  é n e k k a r  v e z e t ő j e

3 Dr Dánielisz Sándor
r .  t a n á r
( m a g y a r — n é m e t )

Német nyelv 11 , IV, VI., 
[VIII.

Francia nyelv VI., VIII.
21 A  II . o s z t á l y  f ő n ö k e ,  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  V II  
— V III , o ,  i f j .  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 VIII [VIII. 
Mennyiségtan II., IV., VI., 18

A  IV . 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 ,

I  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.

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 -  
l o  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 i j p é n z t á i o s .

6
Jancsik Mihály

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

Magyar nyelv III, VII. 
Latin nyelv I., III.

A  III o s z t .  f ő n ö k e ,  a  P e t ő f i 
i g  g y ű j t e m é n y  k e z e l ő j e ,  a z  

1 .— II. o .  i f j .  k ö n y 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 1I„ VI.
Latin nyelv 11, VI. 20 
Görög V. VIII.

A V I . o .  f ő n ö k e ,  a  111.— I V .  o .  
i f j .  k ö n y v t á r  Ő re , 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
Künsztler János

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

Torna I.—VIII. j !  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

10

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 nyelv IV., VIII. 
Latin nyelv IV , VIII. 19 A  V i l i .  o s z t á l y  f ő n ö k e ,  a z  

V . - V I  o .  if j  k ö n y v t á r  ő r e ,  
a '  ö n k é p z ő k ö r  e l n ö k 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 III., V , VII. 
Francia nyelv V, VII. 18 A  t a n á r i  k ö n v 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 t  — m e n n y i s é g i . )

Természettan III., VII 
Mennyiségtan III, V., VII. 16 A z  V . 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 V , VII. 
Történet V., VII 16 A  V II. 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
D r’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., II. [V., VI. L„ 
Természetrajz I., II, IV.,

A z  I o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
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
Velten Armand

r .  t a n á r  
( r a j z . - g e o m . )

Mennyiségtan I. Q 
Rajz I —VIII. 1 10 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: Kausz József államilag kinevezett vallástanár, 
hévizgyörki expositus ; az izraelita vallást: Steiner Jakab rabbi tanította.

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



14

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

Bolla Lajos az aszódi ág. ev. egyház tanácsának tagja, a Vörös 
Kereszt Egylet helyi fiókjának ügyvezető alelnöke.

Dr Dánielisz Sándor az Orsz. Rákóczi-Szövetség vál. tagja; cikk
sorozatot írt a Protestánsok Lapjában a »Protestáns diaspora hazánk
ban« címen; a Dr Orel Géza c. főig. vezetése alatt álló Ecoles de la 
Lingue Fran^aise tanfolyamot elvégezte a tanév folyamán.

Haberehrn Gusztáv tagja a kerület aszódi középisk. bizottságának, 
az aszódi ág. ev. egyház tanácsának és pénzügyi bizottságának, a 
pesti felső egyházmegye számvevőszékének; a helyi Luther-Szövetség 
pénztárosa, a földrengési obszervatórium külső munkatársa. Megjelent 
műve: Húsz eredeti magyar dal, énekhangra zongorakisérettel. (Bpest, 
a szerző kiadása.) Cikkei: Megjegyzések az evangélikus és református 
középisk. énektanításhoz az 1927/28. évi értesítők alapján. (Evang. 
Lapja XIV. 35., 36.) Válasz Elefánty Sándor tanító úr cikkére. (Ev. 
Népisk. XXXV. 1.) Az énektanítás fontossága a III. egyetemes tanügyi 
kongresszuson elhangzott középiskolai énekügyi javaslattal kapcsolat
ban. (Prot. Tanügyi Szemle X. 5.) A nagyigmándi polg. dalárda részére 
»A Volga sír« dalt vegyeskarra írta á t ; vegyeskarra írt indulóját 
cserkészavató ünnepünkön, a »Magyar bánat« női karra írt dalát már
cius 15-én a polg. leányiskola adta elő. Előadásokat tartott: A kézs- 
márki diákok budapesti összejövetelén. (XL—1.) A hangszeres és az 
éterzene egymáshoz való viszonyáról, tekintettel a jövő zenei kialaku
lásra címen; a polg. leányiskola növendékeinek. (V.—14.) Az elektro
mosság terjedéséről, a gázakban és az ujabbkori elektromos jelenségek 
fejlődéséről; az ikladi és domonyi ev. elemistáknak (V.—11.): Az 
elektromosság alapfogalmairól. Dalaiból énekeltek a cinkotai és hatvani 
vallásos estén, a helyi ovoda és a konfirmandusok ünnepén. Zongora-, 
harmonium- vagy orgonajátékkal közreműködött az esperességi gyűlés 
estéjén Rákospalotán (VIII. —15.), a reformáció ünnepén Cinkotán 
(XI.—25.), ugyanott vallásos estén (XII.—7.), Aszódon az ovoda ünne
pén (XII.—5.) és Hatvanban a Lórántffy Zsuzsanna Egylet estjén (III.—10.)

Hannák Béla tagja az aszódi ág. ev. egyház tanácsának és a 
kerületi helyi középiskolai bizottságának; a gödöllői fiókegyház gondo
zója, a felső pesti egyházmegye ellenőre. Ünnepi beszédet mondott 
a cserkészavatáskor a Kormányzó Úr nevének napján (XII.—6.) és a 
speyeri protestáció emlékére tartott ifj. vallásos estén (IV.—21.)

Karádi János az aszódi ág. ev. egyház' tanácsának tagja, a kerü
let helyi középiskolai bizottságának jegyzője, az aszódi Kér. Polgári 
Kör alelnöke, hol március 15-én ünnepi beszédet mondott; az Orsz. 
Evangélikus Tanáregyesület jegyzője, a VKM által a tanári tovább
képző tanfolyamra kiküldetett.
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Kiinsztler János az aszódi Hitelszövetkezet igazgatóságának és 
a Kér. Polgári Kör választmányának tagja, leventefőoktató, elnöke az 
Aszódi Polgári Lövész-Egyesületnek.

Nagy Imre tagja az aszódi ág. ev. egyház tanácsának, az állami 
ovoda felügyelőbizottságának, az Aszódi Takarékpénztár igazgatósá
gának és az Aszódi Polgári Lövész-Egyesület választmányának.

Dr Oravecz Ödön hivatalból tagja az aszódi ág. ev. egyház taná
csának, a felső pesti egyházmegye és a bányai egyházkerület tanügyi 
bizottságának; a kerület aszódi középiskolai nagy és helyi, valamint 
a gimnázium építési bizottságának. A helybeli Kér. Polgári Kör és az 
Orsz. Evangélikus Tanáregyesület választmányának és ez utóbbi 
ösztöndij-osztó bizottságának tagja; alelnöke a Rozsnyói Öreg Diákok 
Szövetségének, az aszódi Nemzeti Szövetségnek pedig elnöke. A 
»Tesz« országos választmányának helyi delegáltja. Belső munkatársa 
az »Ifjú Evek«-nek. — Megjelent cikkei: Petőfi tele Debrecenben. 
(Magyarság X. 46.) Petőfi es Etelke. (Magyarság X. 84.) Adalék a 
magyar nőnevelés gyermekkorához. (Prot. Tanügyi Szemle 111. 4.) Őszi 
beszélgetés. (Ifjú Évek VII. 1.) Emlékezés Bernáth Gáspárra. (U. o. 
VII. 4.) A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület aszódi Petőfi-reálgim- 
náziuma. (U. o. VII. 5.) A Muzeumkerttől Trianonig. (U. o. Vll. 6.) 
Pákh Albert rozsnyói diákévei. (U. o. VII. 7.) Történeti anekdoták. 
(U. o. VII. 8. sz.) — Verseiből megjelentek: A királyleány és a csatlós
fiú. (Magyar Otthon II. 8—9.) A híres neves Dávid János jeles huszár- 
bravurjáról való história. (Ifjú Évek VII. 7.) Botóné imája. (U. o. VII. 
8. sz.) Műfordításaiból megjelentek: Dreves: Minden múlandó. (Képes 
Krónika XI. 10.) Hoffmann von Fallersleben: Vágy a tavasz után. 
(Ifjú Évek VII. 6.) — Iskolai évnyitó beszédet mondott »Az iskolai 
barátságról«, a márciusi vallásos estén »Sztáray Mihály életérői és 
műveiről« tartott felolvasást; a szülői conferencián (V.—30.) »A tanulók 
otthoni olvasmányainak erkölcsi és neveléstani jelentőségéről« értekezett; 
a tanévet Jókai Mór negyedszázados elhunyta feletti emlékbeszéddel 
zárta be, mely a jelen Értesítőben olvasható. Szerkesztette az iskola 
folyó évi Értesítőjét.

Szabó Lajos tagja a kerület helyi középiskolai bizottságának és 
az aszódi ág. ev. egyház tanácsának. A szülői értekezleten (V.—30.) 
előadást tartott a szülők közreműködéséről az iskolai fegyelmezésben.

Szever Pál tagja a felső pesti egyházmegye törvényszékének, a 
kerület aszódi középiskolai nagybizottságának, az aszódi testnevelési 
bizottságnak.

Dr Vaiga Ferenc a »Mezőgazdaság és Kertészet« és a »Kertészeti 
Lapok« munkatársa, előadást tartott a kertészeti kongresszuson és a 
Természettudományi Társulat növénytani szakosztályában.

Vellen Armand az 1928/29. évi téli tárlaton egy »Tanulmányfej«-et 
állított ki, a Művészet c. lap III. évf. megjelent »Női arckép«-e.
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Ä z 1928—2 9 . tan év  történ ete
V .

A lefolyt tanévre az előzetes beírásokat julius 2., 3. és 4. napján 
tartottuk meg. Ä tanév munkáját a múlt évhez tartozó két magántanuló 
és szeptember hóra engedélyt nyert két magántanuló írásbeli vizsgála
tával kezdtük meg augusztus 31-én, a szóbeli vizsgáik szeptember 
1-én voltak.

A különbözeti felvételi vizsgák augusztus 31-én délelőtt folytak 
le. Szeptember 1-én tett javító vizsgát az egy tárgyból elégtelen jegyet 
nyert 32 tanuló, kik közül 3 nem felelt meg; szeptember 3-án a két 
tárgyból elégtelen jegyet kapott 26 tanuló vizsgázott, kik közül ugyan
csak 3 osztályismétlésre utasíttatott. Szeptember 4., 5. és 6. napján 
végeztük el a szabályszerű beiratást; szeptember 8-án pedig ünne
pélyesen megnyitottuk az új tanévet.

A karácsonyi szünet december 22-én vette kezdetét és tartott 
január 6-ig bezárólag. A félévi szünet 2 napos volt. Február hóban 
az elviselhetetlen hideg s a nagymérvű náthaláz miatt 11 tanítási napot 
vesztettünk el. A húsvéti szünet március 24-től április 7-ig tartott be
zárólag. A Vili. osztály magántanulóinak írásbeli vizsgája május 8. és 
10. napján volt; május 11., 13. és 14. napján voltak a Vili. o. összefoglaló 
ismétlések s a magánvizsga szóbeli része is. Az I.—VII. osztály össze
foglaló ismétlései junius 17., 18. és 19-én tartattak meg; e napokban 
tettek szóbeli vizsgát a bejáró leány-magántanulók is, miután junius 
12. és 13. napján szabályszerű írásbeli vizsgálatot már kiállották. A 
tanévet junius 21-én fejeztük be Jókai halálának negyedszázados for
dulójáról szóló kegyes megemlékezésünkkel. Tornavizsgánk verseny 
keretében junius 2-án volt megtartva. A nem bejáró magántanulók írás
beli vizsgálatai junius 19. és 20. napján történtek meg ; míg a szóbeli 
vizsgálat junius 22-én volt. A három Ízben tartott érettségi vizsgálatok
ról külön emlékezünk meg. A tanári kar évzáró s a jövő tanévet elő
készítő értekezletét junius hó 27-én tartotta meg. E tanévben 23 tanári 
értekezletet tartottunk, köztük 3 módszertani megbeszélést is.

Személyi ügyek. A tanári kar összetételében e tanév folya
mán sem volt változás. A tanítás munkáját, az igazgatót is ideszámítva, 
14 rendes tanár végezte. Mindenki a szaktárgyait tanította. Egyik 
kartársunk ugyan a maga tárgyán kívül tanította a francia nyelvet is; 
de ebben már egy évtizedet meghaladó gyakorlata van, mit az állami 
ellenőrzést gyakorló kir. főigazgató úr is tudomásul vett. Emellett még 
elvégezte Budapesten az e tanévben tartott gyakorlati tanfolyamot is 
a francia nyelv és irodalomból. Itt kell megemlékeznünk ama kitünte
tésről, mely tanári karunk nesztorát: Bolla Lajost érte méltán. Három 
évtizednél több már, hogy iskolánk munkása, 12 éven át volt igazga
tója is. Igazgatói eredményes munkája eszközölte ki az első állami 
segítséget, az állammal állandó segélyezés ügyében való szerződés 
megkötését és a tanári testület felvételét az országos nyugdíjintéze1 
kötelékébe. Egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnktől 1248. szárr 
alatt október hó végén a következő leirat érkezett:
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Üdv az Olvasónak !
Evangéliumi szentegyházunk a nevelésre és oktatásra minden

kor különös súlyt helyezett s ezért templomai mellé századok óta 
mindig iskolákat is állított.

Egyházunk jól tudja, hogy erejét, gyarapodását és jövendőjének 
zálogát Isten igéjén és megsegítő kegyelmén kívül csak az iskolából 
merítheti. Ezért az iskola mestereit, akik a hithűség és egyházszeretet 
erénye mellett a tiszta hazafiság világosságával is járnak az ifjú 
nemzedékek előtt, mindenkor tiszteletben és nagyrabecsülésben része
sítette. Ennek a megbecsülésnek és megtisztelésnek bizonyságául

BOLLA LAJOS urat,
az aszódi Petőfi-reálgimnázium tanárát és volt igazgatóját 

35 évi hűséges és példás tanári és ebben bennfoglalt 12 évi eredmé
nyes igazgatói munkálkodásának elismeréséül az 1927. évi egyetemes 
közgyűlés jegyzőkönyvének 62. pontjában gyökerező jogomnál fogva

ig azg a tó i
címmel ruházom fel. Ennek bizonyságául saját aláírásommal és pe
cséttel ellátott jelen okmányt kiadom.

Budapest, 1928. évi október hó 16-án.
(P. H.)

D. RAFFAY SÁNDOR BÁRÓ RADVÁNSZKY ALBERT
a bányai ág h. ev. egyházkerület egyetemes egyházi és iskolai

püspöke. felügyelő.
Amilyen igaz örömmel jegyeztük fel itt a kitüntetését kiváló kar

társunknak, úgy őszinte részvéttel, de felgyógyulása felett kartársi és 
baráti örömmel kell elmondanunk azt, hogy úgy őt, valamint Jancsik 
Mihály kartársunkat súlyos betegség érte a tanév folyamán. Ennek 
következtében Bolla Lajos a tanítás munkájában december 8-tól már
cius 11-ig, Jancsik Mihály november 29-től március 4-ig nem vehetett 
részt. Óráik teljes mértékbeni helyettesítését az igazgató, Haberehrn Gusz
táv, Karádi János, Nagy Imre és Stibrányi Gyula kartársak látták el. Azon
ban erőnk a pótlásra így se volt elegendő. Nehéz helyzetünkben jött 
segítségünkre Szever János úr, ny. tanára a Selmecbányái egykori líce
umnak, ki az aszódi gimnáziumnak volt szintén növendéke és itt is 
kezdte meg értékes tanári pályáját. Szives áldozatkészséggel vállalta 
Jancsik Mihály latin óráinak ellátását két osztályban, miért a leg
őszintébb hálás köszönetünket kell tolmácsolnunk e helyen is.

Ä tanítás az 1928/29. tanévben a reálgimnáziumokra vonatkozó 
tanterv szerint történt teljesen az I.—V. osztályban, a VI.—Vili. osztály
ban pedig az erre vonatkozó átmeneti intézkedések értelmében. A pro
testáns tradíció s egyházunk élő szelleme megkövetelve a görögön 
alapuló humanisztikus lelkületet, ezért mint rendkívüli tárgyat taníttatta 
iskolafenntartó hatóságunk a görög nyelvet a felsőbb osztályok tanulói
nak díjmentesen heti 3 órában.

A tanítás munkáját a m. kir. kormány részéről Gaal Mózes tan
kerületi kir. főigazgató úr, mint miniszteri megbízott vizsgálta meg 
április 24., 25. és 26 napján. E mély nyomokat hagyó látogatása búcsú
látogatása is volt. Munkája befejeztével tartott értekezleten emberi 
madártávlatból átpillantotta a maga tanulságos és példaadó életútját, 
különösen a pedagógia mezején. Valóságos testamentum ez az életírás. 
Szavai, igazságai nem mosódhatnak el az idővel, mert szívből fakadtak 
és igazán szívhez szólanak. Szemléjének a tanári kar munkájára vonat

o s  fE D A G Ö ^
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kozó összesítő ítélete ez volt: »A tanártestület oktató munkájáról az a 
véleményem alakult ki, hogy lelkiismeretes, komoly és számbavehető. 
A szerény, szűkös kerethez mérten feltétlenül értékes ez a tanári munka, 
s igazolja tizenegy éven át meg-megismételt és örömmel kifejezésre 
juttatott elismerésemet. Az intézet igazgatása, munkairányítása dicséretes; 
az igazgató tevékenysége a jövő fejlődés egyik biztosítéka.«

A nm. VKM, úr az 1883 : XXX. te. alapján a testnevelés meg
figyelésével Kócza Géza szakfelügyelő urat bízta meg, aki május 2-an 
és junius 14-én látogatta meg iskolánkat s megállapította, hogy a szak
tanár munkáját lelkiismeretesen, buzgósággal végzi.

A kar tagjai figyelemmel és érdeklődéssel kisérték egymás 
munkáját. Az igazgató 50 órában végzett hospitálást, másrészt az összes 
dolgozatok kétszeri átnézésével, 60 órában adottság szerint, 35 órában 
pedig szakszerűen helyettesítve kartársait, igyekezett megismerni a tanul
mányi eredményt és az iskola minden növendékét.

Az igazgató részt vett az evangélikus igazgatók adminisztratív 
egyetemes értekezletén november hóban Budapesten, valamint május 
hóban a budapestvidéki tankerület igazgatói értekezletén Miskolcon.

Äz iskola épületéről fájdalmasan kell még mindig azt írnunk, 
hogy a régi. Újból a miniszteri biztosként látogató kir. főigazgató úr 
jegyzőkönyvét idézzük csak: »az épület szűk, egészségtelen és így 
meg nem felelő, s bármennyire is történik gondoskodás jókarban és 
tisztán tartásáról, több levegőt és világosságot itt adni fizikai lehetet
lenség.« Sajnálattal jegyezzük fel, hogy az egykor meggondolás nélkül 
épült magas vályogfala a tanári könyvtárnak erősen repedezni kezdett 
már s így szükségessé vált a könyvtár kitelepítése, másrészt a falnak 
műszaki úton való oly megtámasztása, mely minden tekintetben biz
tonságot adó.

De e nehéz és szomorú helyzetben is él elevenen szivünkben 
a remény, hogy nem tart már ez soká. Bízunk első sorban kerületünk 
főpásztorában D. Raffay Sándor püspök úrban, hogy valóban a meg
váltás útjára viszi e sokat szenvedett iskola életét; bízunk új fenn
tartónkban, a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület egész közönségében, 
mely épp úgy nem hagyhatja Petőfi egykori iskoláját romokba omlani 
össze; mint ahogy azt nem szabad néznie és hagynia a m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumnak sem. A tervek megvannak, a meg
valósítás sem maradhat el, legnagyobb zálogunk erre nézve az az 
atyai és főpásztori jóakarat, mit D. Raffay Sándor püspök úr Öméltó
sága részéről tapasztaltunk április 7-én történt látogatása alkalmával, 
mikor is a tanári karral alapos megbeszélés tárgyává tette az építkezés 
minimális kereteit és kívánalmait. E legszerényebb mérséklés meg- 
valósíthatása a mi legfényesebb álmunkat alkotja.

Ä bútorzatról nem sokat mondhatunk. Igyekeztünk a régit át
menteni, itt-ott hiányait — ha még lehetséges volt — pótolni. Új 
szekrényt kapott a VII.—VIII. o. ifjúsági könyvtára. A tanári szoba 
világítása is megjobbított lett. A bútorzat fenntartására összesen 218 
P-t fordítottunk.
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N em zeti ünnepeink és a hazafias nevelés. Tanári köteles
ségünk legszebb részének vallottuk mindig azt, hogy ifjúságunkban a 
nemzeti érzést növeljük, a hazafias gondolkozást fokozzuk. Felhasznál
tuk erre főként a magyar történelem nagy eseményeinek évfordulóit.

Az aradi mártírok dicső emlékezete előtt bánatos kegyelettel 
hódoltunk október 6-án, mikor Hamrák Béla vallástanár tartott 
a templomban istentiszteletet.

Magyarország Főméltóságú Kormányzójához való törhetetlen hű
ségünkről és alattvalói hódolatunkról tanúskodik iskolánk cserkészeinek 
december 5-én — Miklós napjának előző estéjén — megtartott ünnepe.

Iskolánknak örök dicsőséget adó Petőfi Sándor és a márciusi 
ifjúság, a 48-as hatalmas törvényhozás és a glóriás szabadságharc 
emlékezetére a leánynevelő-intézet növendékeivel közös ünnepet ren
deztünk március 15-én a következő műsorral:

1. Himnusz, közének.
2. Szathmáry István: A szabadság napján, elmondja Kaufmann Klára IV. o.

int. növ.
3. Haberehrn: Magyar bánat, előadja a leánynevelő-intézet énekkara.
4. Ünnepi beszédet mond: Bartha József Vili. o. rg. t.
5. Kozma Andor: A karthagői harangok, szavalja Körmendy Miklós Vili. o rg. t.
6. Chovan: Magyar ábránd, zongorán előadja Breuer Silvia IV. o. int. növ.
7. Remenyik Sándor: Petőfihez, szavalja Blaskovits Aladár VII. o. rg. t.
8. Szózat, közének.
Cserkész csapatunk megjelenik a túrái tanulóinkkal a furái hősök 

emlékművének megható leleplezésén szeptember 30-án; koszorút helyez 
az iskola és a cserkészcsapat október 28-án a helybeli elesett kath. 
hősöknek a templom falába iktatott emléktáblájára; részt veszünk 
május utolsó vasárnapján a hősök közös emlékünnepén, mikor a mű
sor keretében Molnár Zoltán VII. o. tanulónk szavalattal működik 
közre.

A trianoni gyásznap megváltásáért szállt fel az Egek Urához 
Hamrák Béla kartársunk imája a junius 9-én tartott ifjúsági isten
tiszteleten.

Jókai Mór halálának negyedszázados fordulójáról szólott az igaz
gató beszéde a tanévet bezáró komoly órában. Jókai verseiből szaval
tak ez alkalommal Czigán Ilona VI. és Blaskovits Aladár VII. o. tanulók.

iskolánk és cserkészcsapatunk is leteszi koszorúját igaz meg
hatottsággal a magyar hazánkat hálás lángra lobbantó hideg hamvaira 
dicső Bem apónak junius 28-án.

Sok szomorú emlék a mi történeti kincsünk, de hisszük, hogy 
elég lesz nemzeti öröklétünk megváltására.

Ä vallás-erkölcsi jellegét oktató és nevelő munkánknak már 
maga iskolánk egyházi volta megkívánja. E téren igyekeztünk eleget 
tenni nemcsak az írott törvényeknek, de szivünk önkéntelen intelmeinek 
is. Evangélikus ifjúságunkat minden vasárnap istentiszteletre vezettük. 
Téli időben az iskola egyik tantermében tartott részükre istentiszteletet 
Hamrák Béla, a reálgimnázium vallástanára. Az ifjúság a tanári karral 
együtt ez évben junius 9-én járult az Úr asztalához. Növendékeink 
közül e tanévben Bányánszky Pál, Boldis Ilona és Margócsy Gyula 
IV. o. tanulók konfirmáltattak meg.

2*
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Ä már három éves intézményét a vallásos estéknek ez eszten
dőben is a leánynevelő-intézet tanulóival közösen tartottuk meg. A 
társadalom érdeklődése vallási előadásaink iránt fokozódónak mond
ható. Első esténket a reformáció emlékezetére október 31-én tartottuk 
meg, melynek tárgysorozata a következő volt:

1. Erős vár a mi Istenünk... (1. vers.) Énekli az egész közönség.
2. Hände): Largo. Zongorán előadja: Drávetzky Alice gazd. növ.
3. Kozma Andor: Az agg prédikátor. Szavalja: Fecske Ida IV. o. int. növ.
4. Moyzes: Ima. Énekli a leánynevelő-intézet egyházi énekkara.
5. Ünnepi beszédet mond: Torda Gyula, a domonyi ág. hitv. ev. egyház

lelkésze.
6. Kapi Gyula: Mint kószál a tengerben... Énekli a reálgimnázium ev.

énekkara.
7. Csengey Gusztáv: Carafa. Szavalja: Blaskovits Aladár VII. o. rg. t.
8. Hymnus. Énekli az egész közönség.

Második esténket a karácsonyi ünnepeket megelőző vasárnap 
tartottuk meg eme műsorral:

1. Zengjen ének minden szájon... (121. é., t. v.) Énekli az egész közönség.
2. Szaboicska Mihály: Advent esték. Szavalja: Czigán Sára IV. o. int. növ.
3. Schubert: Impromtu. Zongorán előadja: Kintzler Piroska IV. o. int. növ.
4. Ünnepi előadást tart: Dr Sziqethy Lajos ny. iaazqató, az Ev. Tanár-

egyesület elnöke.
5. a) Chole: Isten ki ott fenn uralkodói... b) Fövényessy: Örök Is ten ...

Énekli a leánynevelő-intézet egyházi énekkara.
6. Carl Schutz: Duo concertant. Hegedűn előadják; Hamrák Béla VIII. és

Telmányi József V. o. rg. t., tanítványait zongorán kiséri: Rosner 
Lajos főtiszt.

7. Somogyi Imre: Dicsőség, békesség... Szavalja: Sréter János VII. o. rg. t.
8. Jöjj népek megváltója... (105. é., 1. és 5. v.) Énekli az egész közönség.

Harmadik esténkre a járvány s a nagy hideg miatt csak március 
3-án került a sor, melyen a programm ez volt:

1. a) Lányi Ernő: Áldj meg minket... b) Mendelsohn: Dicsőség mennyben
Istennek . . .  Énekli a leánynevelő-intézet egyházi énekkara.

2. Jámbor Lajos: Ne félj, csak higyj. Szavalja: Czigán Margit I. o. int. növ.
3. Beethoven: Septuor. Zongorán előadják: Breuer Silvia és Fecske Ida IV.

o. int. növendékek.
4. Sztárai Mihály életéről és műveiről felolvasást tart Dr Oravecz Ödön

reálgimnáziumi igazgató.
5. Szász Béla: A harminc pénz. Szavalja: Molnár Zoltán VII. rg. t.
6. Hymnus. Énekli az egész közönség.

A speieri birodalmi gyűlésen történt dicsőséges protestáció 400 
éves emlékezetére rendeztük negyedik esténket április 24-én. Kegye- 
letes megemlékezésünk a következő rendben folyt le:

1. Mind az, ki reményét... (1. vers.) Énekli az egész közönség.
2. Kemény Lajos: A lelkiismeret. Szavalja Fecske Ida IV. o. int. növ.
3. Beethoven: Szonáta, C moll I. tétel. Zongorán előadja: Rakitovszki Vik

tória IV. o. int. növ.
4. Ünnepi beszédet mond: Hamrák Béla, a két iskola vallástanára.
5. Szügyi: Bajnokai szent hitünknek. Énekli a leánynevelő-intézet egyházi

énekkara.
6. Vojtkó Pál: Erős vár a mi Istenünk. Szavalja: Joób Sándor VI. o. rg. t.
7. Godard Benjamin: Berceuse de Jocelyn. Hegedűn előadják: Hamrák Béla

VIII. és Telmányi József V. o. rg. t. Tanítványait zongorán kiséri: 
Rosner Lajos fiúnevelő-otthoni főtiszt.

8. Erős vár a mi Istenünk. (1. vers.) Énekli az egész közönség.
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A maturandus protestáns ifjúság utolsó vallástani vizsgáján részt 
vett Chuggik Pál esperes lelkész úr, ki a vizsga végével intő és buz
dító szózatot intézett ifjainkhoz.

A református tanulók istentiszteletéről télen s az egyházi énekben 
való tanításukról és gyakorlásukról Székely Ödön hévízgyörki ref. 
lelkész úr gondoskodott.

A római katholikus tanulók hitéletének vezetése és gondozása 
Kausz József hitoktató, hévízgyörki expositus úrra volt bízva, aki szi
gorúan ellenőrizte a vasárnapi templomlátogatást is. Gondoskodott 
mindig pontosan arról, hogy a tanulók vallásuk követelményeinek ren
desen és mindenben pontosan megfeleljenek. Vizsgáikon, mint püspöki 
biztost, Tatarek Béla helybeli plébános urat tisztelhettük körünkben. 
A galgamácsai tanulók ez évben is megülték március 23-án a nagy 
tűzvész emlékezetére rendelt egyházi ünnepet.

Az izraelita tanulók vallástanítását Steiner Jakab rabbi úr esz
közölte nagy gonddal. A tanítás a szomszédos izr. elemi iskola ima
termében történt. Házi vallásos estjeiken szerepeltek tanulóink közül: 
Haskó Jenő és Székely István VIII. o. tanulók.

Végezetül itt említjük meg, hogy a református egyház nagy 
bölcseségű püspöke Dr Ravasz László úr hivatalos kőrútján októ
ber hó 9-én érintette Aszódot is. Tanári testületünk tisztelgett előtte; 
protestáns ifjúságunk és cserkészcsapatunk kivonult tiszteletére, majd 
meghallgattuk a fiúnevelő-otthonban mondott hatalmas alkalmi beszédét.

Október 28-án Dr Hanauer A. István váci kath. megyés püspök 
úr látogatta meg községünket, megáldván a kath. hősök emléktábláját, 
a renovált templomot, az új harangokat pedig felszentelte az Úr di
csőítésére. Kath ifjúságunk és cserkészetünk tanári vezetés mellett 
vett részt e fényes ünnepségen.

Május 8-án pedig a mi egyházunk érdemes főpásztora: D. Raffay 
Sándor püspök úr Ácsára utazva hivatalosan canonica visitatiora, érin
tette Aszódot is, mely alkalomból az egyház és az iskolák részéről 
történő meleg köszöntő üdvözlésében mi is résztvettünk.

A tanári karunk igyekezett az egyházi közélet terén mindenhol 
kivenni részét az önzetlen munkából. A felső-pestmegyei esperesség 
augusztus havi közgyűlésén Rákospalotán: Bolla Lajos, Haberehrn 
Gusztáv, Hamrák Béla, Szabó Lajos és Dr Oravecz Ödön vettek részt 
a kar kebeléből. Az őszi kerületi közgyűlésen az iskolát hivatalból 
képviselte az igazgató, de ott voltak még: Hamrák Béla, Jancsik 
Mihály, Szabó Lajos, Dr Varga Ferenc és Velten Armand kartársak is. 
A Luther-Szövetség konferenciáján az egyetemes közgyűléskor Haberehrn 
Gusztáv és Dr Oravecz Ödön voltak jelen. Az iskola igazgatója részt vett 
ekkor hivatalosan az egyetemes közgyűlésen, az igazgatók értekezletén, 
valamint az Ev. Tanáregyesület közgyűlésén is, mely utóbbin részt 
vettek Haberehrn Gusztáv és Karádi János kartársak is.

A helyi Luther-Szövetség munkájában alkalom és kivánalom 
szerint részt veszünk.

Országos evangélikus érdeket szolgált ifjúságunk Szigethy Lajos: 
»Luther lelke« c. műve 3. kötetének és a Luther-Naptárnak terjesztésével.
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Protestáns tanulóink részben az »Erő«, részben az »Ifjú Évek« 
című lapra fizettek elő.

Az ifjúság erkölcsi magaviseletéről szólva, azt kell megjegyez
nünk, hogy bizony voltak kisebb hibák és eltévelyedések, de a vise
leti eredmény mégis kielégítő, mert 352 megosztályozott tanuló közül 
193 kapott példás, 156 jó és végül 3 tanuló szabályszerű jegyet.

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

Öröm és gyász. Bányai ág. hitv. egyházkerületünk minden 
hívője meghatott lélekkel fordult október 11-én a főváros felé, hol ezen 
a napon osztatlan szeretetet, igaz bizalom, munkaerejébe vetett erős hit 
ünnepelte D. Raffay Sándor püspöki áldásos működésének tizedik év
fordulóját. A borzalmas idők fojtó előpárázatában jött, hívta az Úr, 
sürgette az idő, óhajtotta sok tízezernyi magyar evangélikus. Nagy 
megpróbáltatások, viharok és csalódások, titáni erőfeszítések és evan
gélikus magyar lelkét a kétségekig döbbentő válságok napjait és harcait 
kellett kiállnia; és hordoznia sok ezer menekülő hozzá cipelt terhét. 
De vele volt az Úr kegyelme s minden tettéből, szavából annak vi
gasztaló és megtartó ereje sugárzott ki. Az a megható megnyilatkozás, 
mellyel kerületének hódoló üdvözletét fogadta, egy igazán nagy lélek 
hatalmas kitárulása: apostoli hitvallása volt. A jóságos Isten áldása 
kisérje további útján magyar hazánk, evangélikus egyházunk és szegény 
aszódi iskolánk javára.

Mig kerületünk egyházi vezérét ünnepeltük, addig világi felügye
lője küzdve korral és kórral, végzetesen beteggé lett. Dr Zsigmondy 
Jenő m. kir. udv. tanácsos, felsőházi tag nemes lelkét október 24-én 
visszaadta teremtő Urának. A régi nagy evangélikus vezető egyéni
ségek képviselője volt. Önzetlen szeretettel és munkával szolgálta 
egyházát kora ifjúságától élete utolsó napjáig. Nem emelkedést kere
sett a kereszt tövében, hanem alkalmat áldozatos lelke kielégülésére, 
nemes szivének mások örömében való megvidítására. Hívője voit a 
szeretetnek, bajnoka az igazságnak, cselekvője a jónak. Püspök urunk 
méltón írta e szavakkal alá gyászjelentését: »Boldogok a halottak, 
akik az Úrban haltak meg, mert cselekedeteik nyomon követik őket.« 
Ravatalára koszorút helyeztünk, temetésén a karból heten jelentünk meg.

Mintha az árnyat váltaná a fény, oly örömmel, hálával és igazán 
történeti kegyelettel köszöntöttük történelmivé nemesedett élete nyolc
vanadik esztendejének betöltése alkalmával a magyarhoni evangélikus 
egyházegyetem tiszteletbeli egyházi és iskolai felügyelőjét Báró Prónay 
Dezső urat, aki iskolánknak is évtizedeken át legkegyesebb patronusa, 
támogatója volt. Az a minden időknek szóló okmány, melyet ő vála
szoló levele alakjában küldött, intő és tanító írás, történelmi kánon 
minden magyar evangélikus tanár részére. Legyen nemes egyénisége 
még sokáig élő példaadásul és vigaszul e szomorú korszak ember
öltőjének.

Kerületünk élére a közbizalom nagyméltóságú Dr PesthyXPál 
ny. igazságügyminiszter urat hívta el. Méltón mondotta róla üdvözlő 
szónokunk — célozva arra, hogy ev. középiskoláinknak volt a növen- 
péke, — hogy »miénk a fa s ez gyümölcse« — mert meg vagyunk
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győződve arról, hogy az a nemes lélek, mely oly gyönyörű confessziót 
tett kerületi felügyelővé való emlékezetes beiktatásán, meg fog tenni 
mindent egyházunkért, annak iskoláiért — s így a mi alma materün
kért is. Múltja, egyénisége, gyönyörű programmja biztató ígéret, biztos 
zálog előttünk jót akaró és ezért munkálni meg nem szűnő tevékeny
ségére. Az Úr választotta ki vezérünknek, vezesse Ő további életútján. 
Akit úgy szeret szülőfaluja, az csak igazán jó ember lehet. Beiktatá
sának e lélekemelő epizódja legszebben világított rá lelke nemességére.

Valóban olyan volt a május 29. napjának uipesti ünnepe, mikor 
a budapestvidéki kerület 35 középiskolája búcsúzott a nyugalomba 
vonuló Gaal Mózes tankerületi kir. főigazgató úrtól, mint mikor az ég 
egyik szemével sír, a másikkal nevet Örvendeztünk vígságos lélekkel 
egy nemes egyéniség becsülettel és diadallal megvívott közpályájának 
céloszlopánál; de bánkódtunk és szomorkodtunk a hivatalos elválást 
jelző első óraütés hangjánál. Édesanyjához írta egykor ezeket a so
rokat: »Taníts mosolyogni, ha fáj is a sértés, Hinni, ha kisért is a 
kétségbe-ejtés, Reményölő sírra virágot ültetni, El nem tántorodni — 
örökké szeretni!« — Erre tanította ő is egész életén át, ő a szeretet 
nábobja, a magyar tanárságot és ifjúságot. Áldja meg az Isten érte 
mind a két kezével. »Ez jó mulatság, férfi munka volt.« Aszódi isko
lánk néki köszönheti a nyilvánossági jogát, tanári karunk pedig egy 
évtizedes vezető és emelő, szerető és oktató munkájáért lesz örökké 
hálás. Búcsúztatásán iskolánk küldöttségileg vett részt.

Még a karácsonyi ünnepek előtt vettük a hírt, hogy Mezőtúron 
Dr Biatsy József 41 évi tanári szolgálat után, nyugalomba vonulásá
nak 8-ik évében 71 éves korában elhunyt. A boldogult iskolánknak is 
volt érdemes igazgató-tanára, kinek derék munkásságát tisztelettel 
jegyzik fel annaleseink. Maradjon szép emlékezete közöttünk igazán 
megbecsült.

Ä jótevők ünnepét ez évben ifjúsági istentisztelet keretében 
tartottuk meg, mely alkalommal Hamrák Béla, reálgimnáziumunk vallás
tanára hirdette az egyház és az iskola jótevőinek érdemét, Isten és 
emberek előtt való kedves voltukat. E kegyeletes megemlékezésünk 
május hó 9-én folyt le a templomban.

Ä tanulók létszáma ez évben csökkenést mutat, mit első
sorban a nehezebb gazdasági viszonyok mellett az a tény okozott, 
hogy a háborús elnéptelenedés hullámvonala most érte el az I. osztály 
mesgyéjét, mint ezt más iskolában is tapasztalták. Az I. osztály lét
száma még igy is megfelelt egy normális iskola mértékének. A felsőbb 
osztályok erős létszáma ellenére, mivel megfelelő helyiségeink nin
csenek, mellőzni kellett a párhuzamos osztályok beállítását. Minden 
erővel és eszközzel arra igyekeztünk, hogy e túlnépesség ne növe
kedjék s ezért a felsőbb osztályokba a felvételt mindig szigorú meg
fontolás tárgyává tettük. A magántanulók száma ez évben is fogyott, 
mert még szigorúbban betartottuk a földrajzi és érdekeltségi határokat. 
Egyházi főhatóságunktól 2428/1928. sz. alatt elfogadott 8Ö824. V. sz. 
rendeletét a nm. VKM. úrnak a középiskolai különbözeti és magán- 
vizsgálatok tárgyában a legteljesebb mértékben betartottuk.
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Tanulóink egészség i állapota az abnormális időjárás ellenére is 
jónak volt mondható ez esztendőben. Ragályos vagy járványos betegség 
a téli spanyolos rövid náthalázon kívül nem lépett fel. Miután február 
16-án éppen véget ért a nagy hideg s az iskola kifűthetetlensége 
miatt kiadott 3 napos szünet, a tanulók között pedig ötvenhatan vol
tak náthalázban, a közigazgatás felhívására február 24-ig szüneteltettük 
a tanítást. Tanulóink egészséges jól fejlettsége, mi még a testnevelési 
szakfelügyelő figyelmét is felkeltette, derekasan ellenállott minden baj
nak. Mégis két halálesetről kell szomorú beszámolót írnunk. Gál Zoltán 
VI. o. igyekvő, rokonszenves tanulónk régi szervi szívbajban Buda
pesten november 19-én a szülői házban elhunyt. Épp e betegség ellen 
keresve menedéket, hozták övéi vidéki iskolába, de sajnos a kegyetlen 
végzet nem volt kikerülhető. Január 9-én Galambos Gyula VI. o. t. 
lett sajnálatos tragikus áldozata egy véletlen szerencsétlenségnek. A 
boldogult az iskola sportkörének kiváló tagja volt. Szülői mélységes 
fájdalmában részvéttel osztoztunk. Gál Zoltán temetésén tanulótársainak 
küldöttsége Nagy Imre kartárs vezetése alatt jelent meg; mig Galam
bost utolsó útjára kivonuló társai az igazgató, Dánielisz, Karádi és 
Künsztler kartársak vezetése mellett kisérték el.

A rendes hatósági szemvizsgálatot szeptember 18-án tartotta 
meg Dr Gál Adolf tb. megyei főorvos, egészségügyi kir. tanácsos. 
A kötelező ujraoltást október 9-én ugyancsak ő alkalmazta a soron 
levő növendékeinknél. Mint iskolaorvos, gondos kezelésben részesítette 
a hozzá küldött tanulóinkat. A VII. osztály tanulóit pedig heti egy 
órában oktatta az egészségtan nagy és fontos kérdéseire.

Tanulmányi kirándulások és a majális. A tanév elején, 
október 6-án a Vili. osztály tanulói közül 23-án Budapestre rándultak 
ki, mikor is a Nemzeti Színházban meghallgatták Katona »Bánk bán«- 
jának ünnepi előadását. Vezetőjük: Nagy Imre osztályfőnökük volt.

A IV. és a VI. osztály növendékei Haberehrn Gusztáv és Varga 
Ferenc dr kartársak felügyelete alatt május 20-án 46-an a Szanda 
hegyen levő Nógrádmegyei Bazaltbánya üzemét tekintették meg.

Nagyobbszerű kiránduláson vett részt a VII. osztály 35 tanulója 
Szever Pál és Jancsik Mihály kartársakkal május hó 28., 29. és 30. 
napján. Tanulmányutjuk a Balaton környékén folyt le, ahol megláto
gatták Balatonfüredet, Siófokot, Tihanyt, Badacsonyt, Tapolcát és 
Keszthelyt. Az egész út minden tekintetben sikerült és értékes volt.

A II. osztály növendékeit Dr Dánielisz Sándor osztályfő május 
29-én a máriabesnyői erdőbe vitte kirándulásra, mely alkalmat fel
használva, megnézték az Árpád-kori besnyői templomot is.

A III. osztály tanulói közül 48-an Jancsik Mihály tanári felügye
lete alatt junius 20-án a szandai várhoz és kőbányához rendeztek 
tanulmányi utat. Tóth Lajos becskei tanító úr szives volt ifjainkat 
kalauzolni és szép előadásban ismertette előttük a környék mondáit. 
Fogadja ezért iskolánk háláját.

A már hagyományossá váló majálisunkat az időjárás s más okok 
miatt is csak junius 11-én tarthattuk meg. A rendezés nehéz, de szép 
munkáját általános elismerés mellett Jancsik Mihály kartársunk látta
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el minden igényt, érdeket kielégítő módon. Ez évben azonban a 
koronauradalom már nem engedle meg a kisbagi erdőben való rende
zést, így a közelebb eső Breda nevű erdei birtokrészen tartottuk meg 
mulatságunkat, amely Erdőssy Kálmán úr magántulajdona, aki igazi 
magyaros vendégszeretettel engedte át egész portáját, kertjét ifjúsá
gunknak. Ez a bizonyos zártság még bensőbbé, lelkesebbé tette egész 
ünnepi kirándulásunkat. Fogadja áldozatot nem kímélő házigazdánk 
igaz köszönetünket. A szülői társadalom és a nagyközönség részéről 
is oly szivesen vett és kedvvel felkeresett nyári mulatságunk érdeké
ben hozott áldozataikért a következő uraknak mondunk még hálás 
köszönetét: Gróf Széchényi Gyula, Beke Gyula, Dúzs János, Szántó 
Géza, Chovan József, Haász Dániel, Ézsely István, Sax Mór, Engländer 
Dezső, Szlanka János, Kiss József, Ondrik János, Kmety Mihály, Krekó 
József, Balázsik János, Pálmai Sándor; s végül a fiúnevelő-otthon 
igazgatóságának, illetve ennek útján a zenekaruknak s első sorban 
jeles mesterüknek : Wachtler Ferenc úrnak.

Ä szegény tanulókat segélyező egyesületünk az arra ér
demes növendékeket ingyen vagy csekély bekötési díj ellenében tan
könyvekkel látja el. Különösen az I. osztályba lépő tanulóinkat segé
lyezzük. Nemes célunk érdekében sikerült megnyerni készséges 
hozzájárulásra Aszód község társadalmát is. Alapító tag 20 pengős 
adománnyal eddig 7^ évi 2 pengős hozzájárulással három évi kö
telezettséggel 51 rendes tag jelentkezett; mig tetszés szerinti ada
kozással 130 pártoló tagja van egyesületünknek. A szervező és az 
alapszabályokat megalkotó első közgyűlésünket múlt év augusztus hó 
27-én tartottuk meg élénk érdeklődés mellett. Az egyesület elnöke 
Chugyik Pál esperes lelkész úr lett; ügyvezető alelnöke hivatalból az 
iskola igazgatója, vagyonkezelője a tanári kar kebeléből Haberehrn 
Gusztáv kartársunk, ki eddig is végezte e szép munkát; jegyzőjévé 
pedig Boldis István áll. fiúnevelő-otthoni családfő urát választották 
meg. Alapszabályaink most vannak az egyházi főhatósághoz jóváhagyás 
végett felterjesztve. A lefolyt 1928/29. tanévben 102 tanuló nyert 
könyvsegélyt 527 darab könyvvel 1961 P 80 f értékben. Iskolánk elöl
járóinak és barátainak ismételve kegyes jóakaratába ajánljuk e humánus 
és szociális érdekű intézményünket.

Itt említjük meg azt is, hogy iskolánknak van rendes iskolaorvosa, 
aki a szegény tanulókat, ha erre az igazgatótól igazolást visznek, díj
mentesen kezeli.

H szülői értekezlet eszméjét ez évben a múlt csalódásai 
ellenére is újból megkíséreltük életre kelteni. Tudtuk és éreztük, hogy 
alkalmas módon ezeket igen értékessé, hasznossá lehet tenni. Május 
hó 30-án tartottuk meg eme közös értekezésünket. Noha tanulóink 
szülői legnagyobb részt más községben laknak, mégis száznál több 
érdeklődő szülő jelent meg. A bevezető beszédet az intézet igazgatója 
tartotta, aki a házi, illetve otthoni olvasmányok erkölcsi jelentőségéről 
értekezett. Kifejtette a jövő programját arra nézve is, hogy az épí
tendő új épületben külön olvasó szoba lesz s úgy tervezi, hogy a 
tanuló ifjúság még a szünidőben is használhassa az ifjúsági könyvtá
rakat. Azután Szabó Lajos kartársunk tartott értékes, sokat meglátó
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előadást a szülői ház közreműködéséről a nevelés és fegyelmezés 
munkájában.

A községben szálláson elhelyezett tanulókat különben az osztály
fők ellenőrzik s maga az igazgató e tanévben 52 ilyen tanulói látogatást 
végzett. A szülők érdeklődése nagyobb és helyesebb mértékben volt 
tapasztalható ez évben. Nagy részük maga is ráeszmélt arra, hogy 
nem közvetlenül az ellenőrző értekezletek, illetve osztályozások előtt 
kell érdeklődni.

Adományok és adakozások. Iskolánk részére az elmúlt tan
évben a következő kegyes adományokat és segélyeket kaptuk. A nm. 
VKM. úr az 1927/28. és 1928/29. tanévekre 5 P 44 f +  5 P 44 f 
segélyt utalt k i; a tanári könyvtár részére a »Muzsika« és a »Napkelet« 
című lapokra fizetett elő; mig a természetrajzi szertár részére »Magyar- 
országi Madarak Vándorutjai« című faliképét küldötte meg Az aszódi 
ág. hitv. ev. egyház az 1927/28. és 1928/29. tanévekre 32 P -f- 32 P 
segélyt adott. Az érdekelt községek közül régi jó szivvel Galgamácsa 
24 P-t, Hévízgyörk 80 P-t küldött iskolánk javára.

A tornaverseny céljaira Neckuen Horst úr 5 P-t, Fertő Ferenc úr 
16 P-t juttatott hozzánk.

A Segélyző Egylet jótevői közül ki kell emelnünk Magsai Gál 
Gyuláné úrhölgyet, ki e humánus célra 80 P-t adományozott.

Älumneum. Iskolánk ezen intézményének az a célja, hogy egy
részt Aszódon szálláson levő vidéki tanulóink, másrészt a vidékről 
naponként bejáró növendékeink aránylag olcsón megfelelő ellátást 
nyerjenek.

Ebben a tanévben az alumneumot 35 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, két
szer leves és tészta, kétszer leves, főzelék feltéttel és tészta ; vacsora 
háromszor főzelék, négyszer friss vacsora.

Megszűnvén már az ősi szupplikáció intézménye, Püspök úr Ömél
tósága révén fordultunk kerületünk egyházaihoz támogatásért. Kérő 
szavunk azonban csak kevés helyen talált meghallgatásra. Mégis a kö
vetkező nemes adományok érkeztek be tápintézetünk javára : a kispesti 
ev. egyház 186 76 P, galgagyörki ev. egyház 5 P, váci ev. egyház 2 P, 
kelenföldi ev. egyház 20 P, péteri ev. egyház 3 P, budapesti Rákóczi- 
úti ev. egyház 20 P, budapesti III. kér. egyház 20 P, kondorosi ev. 
egyház 5 P, ennek lelkésze Reviczky László 5 P, az egyház tagjai 
közül: Micsinay György ny. tanító 2 P, Czirbusz Endre ig. tanító 2 P, 
Velky Béla tanító 1 P, Borgulya Endre szarvasi tanító 1 P, Lanisa 
György 1 P, Kupcsek Tibor tanító 1 P, Jeszenszky Sándor tanító 2 P, 
Micsinay Lajos községi jegyző 2 P, a kondorosi szövetkezet 2 P. Kon
dorosról összesen 24 P. Ä jókedvű adakozókon legyen a jó Isten áldása.

Ä takarékossági napot október 30-án tartottuk meg. Várat
lanul jött helyettesítések esetén is párszor rátértünk e fontos nemzet- 
gazdasági témára, ilyenkor Smiles jeles művének fordításából olvas
tunk fel alkalmi részleteket.
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Ä madarak cs fák napját külön nem tartottuk meg, de a ta
nítás alkalmas helyein, a természetrajz keretében, valamint a magyar 
olvasmányok kapcsán minden lehelő ráutalást megtettek kartársaink. 
A nemes cél előmozdítását nagyban szolgálta a madarak vonulását 
feltüntető ama szép fali kép, melyet a VKM. szíves adományából 
kaptunk. Az Állatvédő Egyesület ügyes és kedves kis naptáraiból, 
melyek a madarak és fák védelmét hirdetik első sorban, 50 darabot 
vettek meg ez évben is alsóbb osztályaink növendékei. A régebbi év
folyamait pedig ennek az évkönyvnek többször felhasználtuk a szak
szerűen nem helyettesíthető órák ellátásánál.

Tandíj-elengedésben is részesülhetnek szegény és jó elő
menetelő, példás viselkedésű tanulóink valláskülönbség nélkül A tanári 
kar javaslata alapján a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület az első 
félévben 5 tanulót egész, 9 lanulót 3/t rész, 33 tanuló V2 rész, 19 
növendék 1U rész elengedésben részesített. Az elengedett összeg 1386 P 
volt. A második félévben teljes elengedést .kapott 7 tanuló, 3A rész
benit 8, V2 elengedést 34 növendék, ’A kedvezményt 15 folyamodó. 
Az elengedett összeg 141750 P volt. Egy csapástól sújtott család két 
gyermeke még külön 31 '50 P leírásban részesült. Az összes kedvez
mény 2835 P-t tett ki.

Ä leány-magántanulók száma, mint máshol is, úgy nálunk is 
csökkenő volt a múlthoz képest, igaz, hogy a tavalyi tanévhez képest 
5-tel növekedett, de a forradalmakat követő évek létszámától messze 
elmaradt. Megoszlásuk osztályonként a következő volt: II. o. 1, III. o. 1,
IV. o. 1, V. 0 . 5, VI. o. 2, VIII. o. 1. Vallás szerinti megoszlásuk: 
ág. hitv. ev. 4, ref. 2, rom. kath. 4, izr. 1. A jövőben az I.—IV. o.-ba 
az új Rendtartás intézkedése folytán új leány-magántanulót nem lehet 
felvenni. Az óraközi időt az iskola melletti alumneum helyiségében 
töltötték, hol özv. Burró Imréné úrhölgy felügyelete alatt voltak. 
Magaviselet szempontjából e tanévben is megfeleltek az iskola kívá
nalmainak, illetve törvényeinek.

Ä bejáró tanulókat vasúton való megérkezésükkor az állomá
son felügyelő tanár várja s ő kiséri fel az iskolába, valamint a tanítás 
végeztével vissza is. Az állomásra indulásig közbe eső szabad időt 
a bejáró tanulók az iskola udvarán, illetve ki-ki a maga osztályában 
tölti el. E várakozás ideje alatt is tanári felügyelet alatt vannak. Ez 
időben eltávozni a községbe bármily okból is csak tanári enge
déllyel lehet.

Jutalmat nyert tanulók. A nm. VKM úr adományozásából 
Hamrák Béla VIII. o. és Magyar János VII. o. tanulók 400—400 P-ős 
köztisztviselői ösztöndíjat élveznek.

A m. kir. pénzügyminisztérium bírságalapjából Bartos László II. 
o. tanuló évi 100 P-t kap.

A m. kir. népjóléti minisztériumtól, mint hadiárva, Kepes János
V. o. t. 200 P fenntartási és tanulmányi segélyben részesül.

D. Raffay Sándor bányakerületi püspök úr adományából jutalom
könyvekkel ajándékoztattak meg a következők: Klszák László, Petro-
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vies Mihály, Pólyák Pál, Szilassy Zoltán I., Baum Pál, Faska Ödön, 
Sztriskó Pál, Vaigel András II., André László, Baum János III, 
Margócsy Gyula IV., Aranyi József, Mrkva Pál, Telmányi József V., 
Joób Sándor, Kühn Ernő VI., Magyar János, Petrovicz Mihály, Recht
zügel Árpád, Varga János VII. o. tanulók.

Néhai gróf Róth—Teleky Johanna országos alapítványából a 
bíráló bizottság Bartha József, Hamrák Béla és Szrna János VIII. o. 
tanulókat 10—10 P-ős pályadíjjal tüntette ki.

Micsinay Ernő kir. kormánytanácsos, tkp. vezérigazgató, iskola
bizottsági elnök úr nevére jubileuma alkalmából tisztelői által létesített 
alapból, mint a magyar dolgozatok írásában kiválóak: Kovácsy Tibor 
VIII. o. t. 30 P, Karvász János VII. o. t. 27 40 P jutalomban részesültek.

A »Rozsnyói Öreg Diákok« 25 P-ős adományát Bobor János 
menekült családból származó III. o. t. nyerte.

Stromp Rezső szerencsi postaigazgató úrtól, mint rozsnyói öreg 
diáktól adományozott 50 P-ős jutalmat a tanári kar a rozsnyói család
ból származó Telmányi József V. o. t. jutalmazására fordította.

Moravcsik Emil emlékezetét hirdető alapítványból, mint kiváló 
cserkészek, Molnár Zoltán és Kaputa János VII. o. tanulók 2163 P-őn 
osztoztak.

A felső-pestmegyei esperesség részéről adományozott jutalom
könyveken a következők osztozkodtak: Bartha József, Benkó János, 
Hamrák Béla, Ondrik János, Szrna János VIII, Izrael István, Magyar 
János, Pauló Mihály, Rechtzügel Árpád és Varga János VII. o. tanulók.

A tanári kar rendelkezésére álló összegből jutalomkönyvet nyer
tek : Gergely János I., Bencsik József, Matus László, Mikes László, 
Szántó János II , Csuzi Imre III , Antal Lajos, Grozsmik József, Szabó 
Gyula IV, Győry Lajos V. és Harrach Zoltán, Mészáros Pál VI. o. 
tanulók.

Az Egyetemi Nyomda igazgatóságának szívességéből könyv- 
jutalomra érdemesíttettek: Hanuszka Károly VIII., Babinszky Medárd 
VII., Dénes Endre VI., Harrach Endre IV., Krekó József III., Bencsik 
Ferenc II. o. tanulók.

Néhai Dr Osváth Gedeonné emlékezetére tett alapítványból pálya
munkájával Frey Miklós VIII. o. t. 6'50 P-t nyert.

Stoll Ernő alapítványának 6'50 P kamatát a Petőfi-önképzőkörben 
kifejtett derekas munkálkodásáért Bartha József VIII. o. t. érdemelte ki.

A »Kansz« helybeli választmánya 10—10 P stipendiumban része
sítette Fülep Lajos I. és Vincze Ferenc VII. o. tanulókat.

Künsztler János kartárs, mint a bejáró tanulók felügyelője, 100 
P-t adományozott a jó viseletű bejáró tanulók kitüntetésére, mely 
összegből Szmetena József VIII. o. t. 50 P, Izrael István VII. o. t. 20 P, 
Frey Miklós VIII. o. t. 20 P és Babinszky Medárd VII. o. t. 10 P 
jutalomban lett részes.

Mint ev. egyházi énekben buzgó tanulók, Haberehrn Gusztáv 
kartárs adományából az ő »Kis Korálkönyv«-ének " 1 — 1 példányát 
nyerték: Mátray Attila IV. és Szalay János III. o. tanulók.
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Az önképzőkörben komoly tárgyú versenyszavalásban Ondrik 
János és Körmendy Miklós Vili. o. t., a víg tárgyú szavalásban Székely 
István VIII. o. t. lett a győztes. A pályadíj 5—5 P volt.

Sárkány Ernő főszolgabíró úr utján egy megyei úri társaság Kepes 
János V. o. tanulót újévtől havi 36 P-vel segélyezte, mint hadiárvát.

Budapest székesfőváros tanácsa nyári utazásra szóló tanulmányi 
ösztöndíjban részesítette Kühn Ernő VI. és Antal Lajos IV. o. tanulókat.

VI.
Ä tanu lók  n évsora .

Benke János rk.
Boda János rk.
Buda Sándor rk. 
Czmorek Ernő ev. 
Cseszko Károly rk. 
Dafcsinszky Viktor rk. 
Fehérváry László rk. 
Fiilep Lajos rk. 
Gergely János rk.

I. osztály.
Juhász József ev.
Kis Pál ev.
Klszák László ev. 
Kuzma János rk. 
László Rezső rk. 
Marton József rk. 
Morhardt Károly rk. 
Nagy Mihály rk. 
Pálmai István izr.

Petrovics Mihály ev. 
Pólyák Pál ev.
Szeiler János ev. isin 
Szilasi Zoltán ev. 
Szüts András bapt. 
Tóth László ref.
Varga István rk. isin. 
Weisz Arthur izr. 
Weisz József rk.

Magántanuló: Weisz István rk. 
Összesen 28 tanuló.

Antal Károly rk.
Bartos László ev. 
Baum Pál ev.
Boti unka Pál ev. ism. 
Braun Dániel ev. 
Braun János ev. 
Bencsik Ferenc rk. 
Bencsik József rk. 
Benkó István ev. 
Chugyik József ev. 
Csizmadia Elemér rk. 
Erdélyi Endre ref. 
Erdélyi Zsigmond rk. 
Faska Ödön ev.

Zámbó |

II. osztály.
Fentős Tibor ref. 
Gergely Sándor rk. 
Glávits László rk. 
Haász Dániel ev. 
Hulinai Béla rk. 
Kazinczy Gábor rk. 
Kiss László rk. 
Körösek János rk. 
Kvasz Márton ev. 
László István rk. 
László Kálmán ref. 
Lux Károly ev.
Matus László rk. 
Mihaücza János ev. 
séf rk. Weiner

Mikes László ref. 
Molnár András ref. 
Nagy Győző ev. 
Platthy Győző ev. 
Rozgonyi Tivadar rk. 
Szántó János rk. 
Széles István rk. 
Sztriskó Pál ev.
Vaigel András ev. ism.

[Hatvan
Vaigel András ev.

[Hévizgyörk 
Varga Béla ev.
Varga József rk.

László izr.
Magántanulók: Seres László rk., Steiner Lili izr. 

Kimaradt: Drenyovszki Márton ev. 
Összesen 45 tanuló.
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Alinási József ref. ism. 
Andié László ev. isin. 
Balás Béla rk.
Baum János ev. 
Benedek Gábor ref. 
Berec Tibor rk.
Bokor János ev.
Chovan József ev. 
Csapó Gáspár rk. 
Csapó Zoltán ev.
Csuzi Imre rk. 
Dafcsinszki Emil rk. 
Dafcsinszki Ferenc rk. 
Demeter Vilmos unit. 
Dolinszky Gyula ev. 
Dönsz László ev.

Zámbó Jenő

Havassy Mária rk.

Dúzs Gedeon ref. 
Erdősi Rezső rk. 
Fliegauf József rk.
Gál János rk.
Holló András rk. 
Kajtor Gábor rk. ism. 
Komáromy László rk. 
Krekó József rk. 
Leopold Ödön izr. 
Magyar István rk. 
Markovics Ferenc rk. 
MartonitsGyula rk. ism 
Máriás Sándor ev. 
Petrás János rk.
Raffay György ev. 
Rozgonyi Sándor rk. 
rk. ism. Zsákovics

Magántanulók: 
Matis Zoltán ev. 

Összesen 53 tanuló.

III. osztály.

Rózner Elemér rk. 
Sára Mihály rk. 
Seres László rk. 
Szabó Lajos rk. 
Szalai Pál rk. 
Szalai János ev. 
Szoó István rk. 
Támpa László gk. 
Teknős Gyula rk. 
Tóth János B. rk, 
Tóth János F. rk. 
Tóth János M. rk. 
Ösztöke Illés rk. 
Vidra István ev. 
Vilin Gyula rk. 
Vitézy László rk. 

Endre rk. ism.

Neckner József Horst ref.

Antal Lajos ref.
Balázs József rk. 
Bányánszky Pál ev. 
Bertók Márton rk. 
Debrey József rk. 
Deine Gábor rk. 
Fekete József rk. 
Feuchtmann Zsigmond 

[rk. ism. 
Fuchs Zoltán rk.
Gara László izr. 
Gerstembrand György 
Grózsmik József rk. [rk. 
Harach Endre rk.

IV. osztály.

Harlyánszky Kázmér rk. 
Havasy Kálmán rk. 
Huszárik Pál 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. 
Mátray Attila ev.
Moys Béla rk, 
Neumann László izr.

Papp János rk.
Perlusz Ernő izr. 
Pernyész István rk. 
Pete Janos rk.
Rétsey Ferenc rk. ism. 
Schulmeister József rk. 
Szabó Gyula ref. 
Szabó Sándor rk. 
Székely Béla rk. 
Szijjártó Szabó Imre 
Szipszer István izr. [ref. 
Terék Ferenc rk.
Tóth Mihály rk.
Vasas Béla rk.

Magántanuló: Boldis Ilona ev. 
Vizsgálatlan maradt: Szoyka László ev. mt. 

Kimaradt-. Jokits József rk. 
Összezen 44 tanuló.
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V. osztály.
Alexy János rk. 
Aranyi József ev. 
Balázs Ferenc rk. 
Becsei István rk. 
Becska Lajos rk. 
Berke Mihály rk. 
Czibolya László rk. 
Egländer Lajos izr. 
Farkas Andor ref. 
Fliegauf Ágoston rk. 
Fiilöp István rk. 
Gergely Mihály rk. 
Góby Imre ev. 
Gódor Ferenc rk. 
Greskó Tibor rk. 
Győry Lajos ref. 
Gubcsó Pál ev. 
Hajdú József rk. 
Jaczó Imre rk.

Jakab Ernő rk.
Kepes János rk.
Kempf Gyula ev. 
Kovács Károly unit. 
Klszák Imre ev. 
Kovácsy Aurél rk. 
Körmendy Sándor ref. 
Laczkó Zoltán rk. 
Marton Ferenc rk. 
Maszlag János rk. 
Melhoffer Albert rk. 
Mikes Lajos ref. 
Molcsán János ev. 
Mrkva Pál ev.
Nagy Dezső rk.
Namer Sándor rk. 
Nyáry László rk.
Paksy Pál rk. [rk. 
Paróczi Nagy Ferenc 

Magántanulók:

Pázsi Ernő rk.
Podani Béla ev. 
Puskás József rk. 
Répási Károly rk.
Sax Lajos ref.
Sándor Pál rk. 
Schulmeister Károly rk. 
Sebastian Endre rk. 
Suba István rk.
Szabó Géza rk.
Szabó László ref. [rk. 
Széchényi Gábor gróf 
Szlobodnyik Béla ev. 
Telmányi József ev. 
Tóth István ref.
Tóth Lajos ref.
Török Zoltán rk. 
Turay János rk.
Ujváry Ferenc rk.

Csorna Mária ev. Farkas Erzsébet ref. Farkas Kató ref.
Nagy Magda rk. Schwartz Magda rk. 

Kimaradtak:
Horváth József rk. Kastier László rk. Polacsek Sándor izr.

Vizsgálatlan maradlak:
Andersen József rk. mt. Köhler János ev. mt.
Fertő György rk. mt. Varga Géza ev.

Összesen 69 tanuló.

Bitay Endre ref. 
Chugyik Pál Norman 
Csekei György rk. [ev. 
Csekei Zoltán rk. 
Deák Ferenc rk. 
Dénes Endre izr. 
Dohányos János rk. 
Dúzs Lajos ref.
Fajuor Miklós ev. 
Földes Imre izr. 
Glávics István rk. 
Gólya László rk. 
Harrach Zoltán rk. 
Herskovits Tibor izr. 
Imre Jenő rk.

Tóth József rk.

VI. osztály.
Joób Sándor ev. 
Kalmár Aladár rk. 
Kapufa Pál rk.
Kausz László rk. 
Kertész József izr. 
Konyári Pál ev.
Kovács András rk. Bag 
Kovács András rk. Gin. 
Kovács László izr. 
Krenn Vilmos rk. 
Kúthi László rk.
Kühn Ernő ev. 
Madarász István rk. 
Mészáros Pál rk. 
Miklós József rk.

Vermes Miklós rk.

Nagy Géza rk.
Parcsi István rk.
Pesti József rk. 
Sebastián Károly rk. 
Spoliar Emil rk.
Srej István rk.
Steiner Lajos izr. 
Szabó Lajos ref. 
Szalay Sándor ev. 
Szász Ervin rk. 
Széplaki Lajos rk. 
Szlanka Dezső rk. 
Szölgyémi Ferenc rk. 
Szvitan Pál ev. 
Támpa Mihály gk.
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Magántanulók: Czigán Ilona ev., Faludy Mária rk. isin. 
Meghaltak: Galambos Gyula rk., Gál Zoltán ev. 

Összesen 5l tanuló.

Babinszky Medárd rk. 
Birinyi István rk. 
Blaskovich Aladár ev. 
Bolbás András rk. 
Boldis István ev.
Bori Miklós rk.
Csóry Tibor rk.
Darvas György izr. 
Frey László ev.
Gódor Kálmán rk. 
Greskó Sándor rk. isin. 
Horváth József rk. 
Izrael István ev.
Kaputa János rk. 
Karvász János rk. 
Kedvessy Endre rk.

[isin.
Kepes László rk.

VII. osztály.

Koch György rk. 
Kovács György izr. 
Kovács Lajos rk.
Kozsa József rk. 
Körtvélyessy László ref. 
Kulifay István ref.
Kuti Albert rk.
Kvasz István ev.
Lázár László rk. ism. 
Lizony Ede ev.
Magyar János ev. 
Meskó Sándor ev. 
Molnár Zoltán ref. 
Pauló Mihály ev. 
Pásztor Péter rk.
Petre Lajos rk. 
Petrovicz Mihály ev. 
Platthy Jenő ev.

Rechtziigel Árpád ev. 
RusznyákTibor rk. ism 
Sax György ref. 
Schultz Aladár ev. 
Sréter János ev. 
Steiner László izr. 
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. 
Weisz József izr. 
Zámbó Zoltán rk.

Magántanulók:
Simándi József unit., Diószegi József (vizsgálatlan maradt) 

Neurath Lajos rk. (vizsgálatlan maradt)
Összesen 56 tanuló.

VIII. osztály.

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

Várkonyi

Grünfeld Dezső izr. 
Hajdú Mihály rk. 
Hamrák Béla ev. 
Hanuszka Károly rk. 
Haskó Jenő izr. 
Kosztrony Miklós rk. 
Kovácsy Tibor rk. 
Körmendy Miklós rk. 
Kővágó János rk. 
Krenkó István ev. 
Meskó Mihály ev. 

József ev. Verebélyi 1

Morhardt Ödön rk. 
Ondrik János ev. 
Rozs Ferenc izr. 
Sándor Imre rk. 
Simándi István unit. 
Szabó István ref. 
Szabó Iván ref. 
Székely István izr. 
Szmetena József rk. 
Szoó Sándor rk. 
Szína János ev. 
rk.

Magántanulók: Meskó Erzsébet ev., Simándi József unit. 
Összesen 37 tanuló.
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VII.
Äz é r e ttsé g i v iz sg á la to k .

E tanévben három Ízben tartottunk érettségi vizsgálatot. A szept. 
havi pótló és javító érettségi vizsgálatra jelentkezett két tanuló teljes 
vizsgára, egy teljes szóbelire és hét tanuló Békéscsabáról egy tárgyból 
javító vizsgálatra. Az írásbeli vizsgálatok szeptember 4., 5. és 6. napjain 
voltak. Magyar irodalmi tétel volt: Petőfi szüleinek képe költészetében. 
Eredmény: 2 elégséges. Latin nyelv és irodalmi tétel: Corn. Nepos: 
Alexander Magnus-ból 12—13 C. Eredmény 2 elégséges. Mennyiség- 
tanból: a) Valaki minden év elején 100 pengőt tesz takarékpénztárba. 
Mennyire növekszenek e részletek kamatos kamattal a 10-ik részlet 
befizetése napjára, 5 %-os kamatozást számítva, b) Egy négyzet egyik 
oldala 110 cm, mily hosszú és széles az a derékszögű parallelogramm, 
melynek kerülete 4 cm-rei nagyobb mint a négyzet kerülete, mig terü- 
rülete 4 cm2-rel kisebb a négyzet területénél. Eredmény: 1 jó, 1 elég
séges.

A szóbeli érettségi vizsgák szeptember 8-án voltak, melyen Nagy 
Béla, Simon Alajos és Velvárt Imre egyszerűen érettek lettek, mig Béréi 
Lajos latinból, Brüll Kálmán természettanból, Ipolyi Keller Imre termé
szettanból, Olasz Zoltán magyarból, Pelroth Manó latinból, Povázsay 
Imre mennyiségtanból, Rosenberg Ervin magyar nyelv és irodalomból 
elégségesre javított.

A december havi javító és pótló érettségi vizsgálatra csak egy 
tanuló jelentkezett: Gáspár István, aki már május hóban Békéscsabán 
sikeres érettségi írásbeli vizsgálatot tett. A december 7-én megtartott 
szóbeli érettségi vizsgálaton egyszerű érettnek nyilváníttatott. E két vizsgá
laton a püspök úr személyét elnöki minőségben Bezegh Sámuel kér. 
titkár úr, a m, kir. kormányt Boleman Géza soproni főiskolai rector- 
professzor úr képviselte. Fogadják szives és megértő munkájukért 
a tanári kar hálás köszönetét.

A rendes évvégi érettségi vizsgálatokra 35 tanuló jelentkezett. Az 
írásbeli vizsgálatok május 15., 16. és 17. napjain voltak. A magyar 
nyelv és irodalomból a következő volt a téma : A kor eszméi Eötvös 
József báró költészetében. Eredmény: jeles 5, jó 15, elégséges 14, elég
telen 1, — A latin nyelv és irodalomból ez volt a fordítandó tétel: 
Ovidius: Fasti. 11. 625—710. Eredmény: jeles 5, jó 9, elégséges 19, 
elégtelen 2. — A mennyiségtanból a következők voltak a feladatok: a) 
Egy apa 18 éves érettségiző fiának a következő ajánlatot teszi: ha le
mond a dohányzásról, megkapja azon összeg jelenlegi értékét, amelyet 
60 éves korig e szenvedélyre költené. Számítsuk ki a fiúnak Ígért ősz- 
szeget, ha feltételezzük, hogy havonta 5 pengőt költ dohányzásra, ezt 
az összeget összegyűjtve minden év végén takarékba teszi és kamat
lábnak 2 x 2 — 3x — 2 =  0 egyenlet pozitív gyökének 5/2-szeresét vesszük, 
b) Egy derékszögű négyszögben, ha az alapot 10 méterrel növeljük, 
magasságát pedig 8 méterrel csökkentjük, akkor a területe 244 m2-rel 
növekszik, ha ellenben az alapot csökkentjük 8 méterrel, a magasságot 
meg megnagyobbítjuk 10 méterrel, akkor területe 224 m2-rel kisebbedik,

3
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mekkorák a derékszögű négyszög oldalai? Eredmény: jeles 6, jó 6, 
elégséges 21, elégtelen 1.

A szóbeli vizsgálatokat junius 24., 25., 26. és 27. napjain tartottuk 
meg, melyen az egyházi főhatóságot nagytiszteletű Blatniczky Pál felső 
pestmegyei főesperes úr, a m. kir. kormányt pedig Dr Horvay Róbert 
debreceni áll. reálisk. c. igazgató úr képviselte. Nehéz és tapintatos 
munkájukért őszinte köszönettel tartozunk nekik. A jelentkező 35 tanuló 
közül jelesen érett lett 4, jól érett 6, egyszerűen érett 20; 3 tanuló egy 
tárgyból a Békéscsabán szeptember hóban tartandó pótló és javító 
érettségi vizsgálatra, 2 tanuló pedig az érettségi vizsgálat teljes meg
ismétlésére utasíttatott.

Az érettségiző neve Eredmény Pályaválasztás

Balogh Lajos jól érett lelkészi
Bartha Aladár érett vasúti
Bartha József jelesen érett tanári
Batta Barna érett orvosi
Benkó János jól érett állatorvosi
Derczó László érett vasúti
Frey Miklós érett katonai
Fried Móric Miklós jól érett orvosi
Grünärmel Mátyás érett vasúti
Grünfeld Dezső érett orvosi
Hajdú Mihály érett jegyzői
Hainrák Béla jelesen érett jogi
Hanuszka Károly jól érett gépészmérnöki
Haskó Jenő érett orvosi
Kovácsy Tibor jelesen érett tanári
Körmendy Miklós érett jogi
Kővágó János jól érett lelkészi
Krenkó István érett jogi
Meskó Mihály érett jegyzői
Morhardt Ödön érett kertészi
Ondrik János jól érett lelkészi
Sándor Imre érett orvosi
Siniándy István érett jogi
Szabó István érett lelkészi
Székely István érett kereskedelmi
Szoó Sándor érett lelkészi
Szrna János jelesen érett lelkészi
Várkonyi József érett állatorvosi
Verebélyi Pál érett erdőmérnöki
Meskó Erzsébet érett
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VIII.
A v é g z e tt  tananyag.

Uj Rendtartásunk az Értesítő szerkesztéséről szóló részében h) pont 
alatt megkívánja a végzett tananyag rövid jelzését. Mint az államsegélyt 
igénybe vevő nem állami középiskola, az 1883. évi törvény szerint 
kötelezve vagyunk az állami tantervet, mint legkevesebbet elfogadni 
tanításunk anyagának alapmértékéül. így csupán az V.—VIII. osztályok 
magyar dolgozatainak tételeit, valamint a latin irodalomból olvasott 
szöveg megjelölését közöljük.

írásbeli dolgozatok tételei a rnagyai nyelv és irodalomból.

V. osztály.
1. Arany „Szondi két apródja“ című költeményének ismertetése 

(iskolai). 2. Toldi estjének egy érdekes jelenete. 3. Beszéd a trianoni 
békeszerződés revíziója érdekében. 4. A tél örömei (iskolai). 5. Garan- 
völgyi Ádám alakja Jókainak „Az új földesúr“ című regényében. 6. Az 
egészség drága kincs (iskolai). 7. Égy kirándulásom leírása (levél).

VI. osztály.
1. Nyári emlékeim (iskolai). 2. A Himnusz és a Szózat össze

hasonlítása. 3. Természeti képek Petőfi leíró költeményeiben (iskolai). 
4. Miért igazi eposz a Szigeti Veszedelem ? 5. Arany János ballada
költészetének legmegragadóbb alakjai. 6. Valamelyik — a poétikában 
tárgyalt — regény hősének jelleme. 7. A poétikai tanulmányok haszna 
(iskolai).

VII. osztály.
1. Nem, nem, soha! 2. Miről zengett líránk a középkorban? 3. 

Párhuzam Tinódi és Balassa között. 4. Zrínyi katonai programmja. 5. 
Rákóczi képe Mikes leveleiben. 6. Bessenyei szerepe a magyar irodalom
ban. 7. A nyelvújítás és nevezetesebb képviselői. 8 Mit tanultam meg 
ebben az évben a magyar irodalomból?

Vili. osztály,
1. Iréné jelleme és tragikuma. 3. Vörösmarty hazafias lírája (is

kolai). 3. Párhuzam Horatius „Ad Romanos“ és Berzsenyi „A magya
rokhoz“ című ódája között. 4. Mens sana in corpore sano. 5. Petőfi 
nagyobb elbeszélő költeményei (iskolai). 6. Mire tanít minket Madách 
Az ember tragédiájában? 7. Pályaválasztás előtt.

Olvasott részek a latin irodalomból.
V. osztály.

T. Livius Ab űrbe condita című történelmi müvéből: XXI. 1, 2, 
4, 7, 8, 9, 10, 18, 32—37-ig. XXII. 4 -7 ,  12, 45 -50 . — T. Maccius 
Plautus Captivi című vígjátékából : Prológus, az I , II. felvonás teljesen, 
a III. felvonás némi kihagyással.

V
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Titi Livii Ab űrbe condita lib. II. cap. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 
lib. XXI. cap. 1, 2, 4, 18, 32, 33, 34, továbbá 35—36 kurzórius olva
sással. — P. Vergilius Maró Aeneiséből: I. ének 1—98, 124—158, 
494—506, 579—630, II. ének 1—66, 199—369, továbbá 624—725 
kurzórius olvasással.

VI. osztály.

VII. osztály.
P. Vergilius Maró Aeneiséből: VI. ének 264—330, 384—425, 

450-476, 679—702, 788—901, VII. ének 37—106, Vili. ének 608—731,
IX. ének 367—449, XII. ének 887—952. — M. Tullius Cicero In Cati- 
linam or. I. egészen, szebb részletek könyv nélkül is. — C. Sallustius 
Crispus Bellum Jugurthinumából: 5—13, 15, 16, 20—30, 32, 35, 36, 41.

VIII. osztály.
Horatius: Sat. I. 6, II. 6, Epod. 2, Carni. I. 1, I. 3, I. 9, I. 22, 

II. 7, III. 1, III. 6, III. 30, Epist. I. 10, II. 3 (Ars poetica szemelvé- 
nyesen). — Cicero: Cato maojr de senectute I—VIII.

IX.

A z ifjú sá g i e g y e sü le tek  m ű k öd ése  
é s  a ren d k ívü li tárgyak  tan ítása .

Petőfi-önképzőkör. A kör tagjainak száma e tanévben 196 
volt. Rendes tagok voltak a VII. és VIII. osztály tanulói, a rendkívüli 
tagok az V. és VI. osztály tanulóiból kerültek ki. A tisztikar a követ
kezőkép alakult meg: Tanárelnök: Nagy Imre, ifjúsági elnök: Bartha 
József VIII. o. t., titkár: Hamrák Béla Vili. o. t., főjegyző: Kovácsy 
Tibor VIII. o. t., aljegyző: Babinszky Medárd VII. o. t., pénztáros: 
Körmendy Miklós Vili. o. t., főkönyvtáros: Hanuszka Károly Vili. o. t., 
alkönyvtárosok : Blaskovits Aladár és Boldis István VII. o. t., a bíráló 
bizottság tagjai voltak: Frey Miklós, Kővágó János, Szrna János VIII., 
Karvász János, Magyar János és Sréter János VII. o. tanulók. A kör 
ez évben 10 ülést tartott, március havában egy Petőfi-díszülést a hal
hatatlan költő emlékére. A tagok szavalatokkal és jelenetek előadásával 
szerepeltek, több szabadelőadás hangzott el a tudományos és közérdekű 
irodalom köréből, azonkívül szépirodalmi munkák is kerültek fel
olvasásra, illetőleg bírálat alá. A március 15-iki hazafias ünnepélyből 
az önképzőkör szintén kivette részét. Az április hóban megtartott 
versenyszavalásokon a rendes tagok közül a komoly szavalat! verse
nyen Körmendy Miklós és Ondrik János VIII. o. t. 5 —5 P, a víg 
szavalati versenyen Székely István VIII. o. t. 5 P jutalmat nyert. A 
rendkívüli tagok részére kitűzött díj nem volt kiadható. A néhai Dr 
Osváth Gedeonné nevét viselő alapítványra 1 pályamű érkezett be 
»Petőfi gödöllői nyaralása« címmel, mely jutalmat nyert, szerzője: Frey 
Miklós VIII. o. t. A Stoll Ernő féle alapítványból, mint legmunkásabb
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tag, Bartha József VIII. o. t. részesült jutalomban. A kör az Uj Idők, 
Ifjúság és Élet, Ifjú Évek, Magyar Otthon című folyóiratokat járatta. 
A Képes Krónikát és Tolnai Világlapját Dittrich Lajos úr szives ado
mányaként kapta a kör, ezért e helyen is köszönetét mondunk. A kör 
könyvtára a felsorolt folyóiratokon kívül 18 művel gyarapodott 67 90 
P értékben. A kör bevétele a múlt évi maradvánnyal (210'47 P) együtt 
451'29 P, kiadása 123'29 P, tehát pénzmaradványa a tanév végén 
328'— P.

Äz ifjúsági evangélikus ggám intézet célja egyrészt, hogy 
vallásos önképzés által az ifjúság bevezettessék a reá váró egyházi 
munkába, másrészt pedig az, hogy szegény gyülekezeteink és intézmé
nyeink segítése által a tanuló ifjúságban az áldozatkészség felkeltessék 
és fejlesztessék. Hamrák Béla vallástanár vezetése mellett az egyesület 
tisztikara a következő volt: elnök: Ifj. Hamrák Béla VIII. o. t., fő
jegyző: Szrna János VIII. o. 1, aljegyző: Blaskovits Aladár VII. o. t., 
főpénztáros: Szabó István VIII. o. t., ellenőr: Simándi István VIII. o. t., 
osztálypénztárosok: Sréter János VII. o. t., Joób Sándor VI. o. t., Tel- 
mányi József V. o. t., Krenkó István VIII. o. t., Benkó János Vili. o. t., 
Kuliffay István VII. o. t., Boldis István VII. o. t.

A havi gyűléseken felolvasással, szavalattal a következők szere
peltek: Góby Imre, Ondrik János, Szabó Lajos, Chugyik Pál, Blaskovits 
Aladár, Balogh Lajos, Joób Sándor, Kühn Ernő, Szabó István, Boldis 
István, Molnár Zoltán, Varga János, Benkó János. A filléres adomá
nyokból begyűlt 117 80 P, amely a következő célra fordíttatott: az 
egyetemes gyámintézetnek 30 P, ifj. kér. diákegyesületek szövetségé
nek 10 P, ev. theol. otthon 20 P, Luther-otthon 20 P, ev. papnék 
otthona 10 P, ujkenézi ref. templom 3 P, Ifjú Évek 4 P, Evangélikusok 
Lapja 6'40 P, Téli rózsák 2'40 P, postaköltség 24 f, saját könyvtár 
alap 1176 P. A tagok száma 120 volt.

Cserkészet. Intézetünk 296. sz. Petőfi-cserkészcsapata 1924. 
évben alakult. Szervező testületé a reálgimnázium tanári kara. A csapat 
e tanévi működéséről az alábbiakban számolunk be.

A létszám (36) a múlt tanévihez képest lényegesen nem változott. 
Őrsök száma: 4. Őrsvezetők voltak: Hamrák Béla Vili., majd helyette 
Telmányi József V., Kapufa János, Kedvessy Endre és Molnár Zoltán 
VII. osztályú tanulók. Az őrsök hetenként egyszer tarlottak összejöve
telt, télen az alumneum helyiségében, mely ideiglenes otthonul szolgált, 
ősszel és tavasszal az evangélikus templom kertjében. Csapatössze
jövetel kéthetenként volt.

Szövetségi és kerületi mozgalmakban lehetőség szerint igyekez
tünk részt venni. Részt vettünk 16 cserkésszel, 4 zászlóállomással 
Aszód—Hatvan között a pünkösdi országos távjeladásban. Ezt meg
előzőleg Aszód környékén rendezett 5 félnapos kirándulás fő célja a 
jeladás gyakorlása volt. A csapat jelenlegi vezetője részt vett a Hárs
hegyen megtartott XIII. tiszti táborban, Burró Imre és Torda Lajos 
a X. cserkészkerület által husvétkor a Vizitelepen rendezett segédtiszti 
táborban, Kühn Ernő VI. o. t. a Hárshegyen megtartott húsvéti orsz. 
őrsvezetői táborban, végül Greskó Tibor, Telmányi József, Suba 1st-



38

ván V., Kapufa János, Kedvessy Endre, Körtvélyessy László és Molnár 
Zoltán VII. o. tanulók a X. kerület által ugyancsak a Cserkészparkban 
rendezett őrsvezetői táborban. E helyen is hálás köszönetét mondunk 
a kerületi elnökségnek s Dr Buczkó Emil kerületi vezetőtiszt úrnak, 
kik valamennyi jelentkező cserkészünk részvételét lehetővé tették. 
A táborból visszatért fiuk elevenséget hoztak a csapat életébe s az 
ott szerzett értékes ismereteket közkinccsé igyekeztek tenni.

Kivonulások, tiszteletadások időrendi sorrendje a következő: 
Szeptember 30-án részt vettünk Túra községnek a hősök emlékművét 
leleplező ünnepélyén, tisztelegtünk József kir. herceg őfensége, tábor
nagy úr előtt s a szoborra koszorút helyeztünk; október 9-én meg
jelentünk a fiúnevelő-otthonban Dr Ravasz László ref. püspök úr 
Öméltósága hivatalos fogadása alkalmából; október 28-án jelen voltunk 
Hanauer A. István róm. kath. püspök úr Öméltósága fogadásánál, 
részt vettünk a róm. kath. egyháznak e napon megtartott harangszen- 
telési és a hősök emléktábláját leleplező ünnepélyén s az emlékműre 
koszorút helyeztünk; március 15-én megbízás alapján megkoszorúztuk 
a Fő-úton lévő Petőfi-emléktáblát; május 8-án a vasúti állomáson fo
gadtuk s tisztelegtünk méltóságos és főtiszteletű D. Raffay Sándor 
bányakerületi ev. püspök úr előtt; május 26-án résztvettünk a leány- 
nevelő-intézet kertjében a hősi halált haltak emlékére rendezett ünne
pen, amelyen Molnár Zoltán VII. o. t. szavalattal szerepelt; junius 
28-án a Bem tábornok hamvait szállító vonat Aszódon 5 percre meg
állt, a csapat kegyeletes megemlékezésül koszorút helyezett szabadság- 
harcunk e legendás hősének koporsójára.

Három nyilvános ünnepélyt tartottunk e tanévben. 1929. julius 
19-én a gimnázium előtt tábortűzi estélyt rendeztünk. Ezen ünnepé
lyünkön a kir. fiúnevelő-otthon zenekara 3 zeneszámmal szerepelt 
Wachtler Ferenc karnagy úr szives közreműködése mellett. Dr Erdey 
Ferenc »Éjjeli őrségen« című cserkészjelenetét előadták Zsemberovszky 
János, Hamrák Béla, Chugyik Norman, Kalmár Aladár, Tiborc György, 
Molnár Zoltán, Chugyik József, Zámbó József, Molnár Endre és Ked
vessy Endre cserkészek. Miklián Károly, Kühn Ernő, Chugyik Norman 
szavalata, a cserkészek tréfás énekei, csatakiáltások és egyéb tábor
tűzi szórakozások tették változatossá a műsort. Az ünnepély tiszta 
jövedelme 137'82 P volt. — Augusztus 5-én e műsor főbb pontjait 
bemutattuk tiszavárkonyi nagytáborunkban szives vendéglátóinknak. 
Ez ünnepélyünkön önkéntes adakozás útján 36'44 P folyt be. — 
December 5-én avató ünnepélyt tartottunk, összekötve a Kormányzó 
Úr Őfőméltósága névnapjának megünneplésével. Alkalmi beszédet 
mondott Hamrák Béla tanár úr, az int. biz. tagja. A Magyar Cserkész- 
szövetség képviseletében megjelent s avató beszédet mondott Vidovszky 
Kálmán úr, a Luther-Otthon igazgatója s a Magyar Cserkész szerkesz
tője. Az ünnepélyen való szives közreműködésre sikerült megnyernünk 
Falu Tamás urat, a Petőfi-Társaság tagját, intézetünk volt növendékét. 
Hegedűn játszott Telmányi József V. o. t., Rosner Lajos főtiszt úr 
zongorakisérete mellett. Vitéz Garamszeghy Sándor »Hadúrhoz!« című 
költeményét szavalta Molnár Zoltán VII. o. t. Gyökössy Endre »Lesz 
még országunk« című költeményét szavalta Kausz László VI. o. t. 
Greskó Sándor családfő úrnak »Miklósnap a végeken« című irredenta



39

jelenetét előadták: Babinszky Medárd VII., Czigán Ilona VI., Telmányi 
József V. és Szilasi Zoltán I. o. tanulók. Haberehrn—Skorka: Cserkész
induló. Előadta a vegyeskar, vezényelte a szerző.

1928. évi nagytáborunk közvetlenül a Tisza mellett, Tiszavárkony- 
ban volt julius 26-tól augusztus 9-ig 22 cserkésszel. Hálával mondunk 
köszönetét Kovács József aszódi jegyző úrnak, aki tevékenyen közre
működött a táborhely megszerzésében, továbbá Kovács András plébá
nos, Sárközy Béla ref. leikész, Székely István főjegyző és Faska János 
kántortanító uraknak, akik szives támogatásukkal cserkészeink számára 
az ott töltött napokat felejthetetlenné tették. Dr Oravecz Ödön igazgató 
úr, a szervezőtestület elnöke, Hamrák Béla és Haberehrn Gusztáv 
tanár urak, az int. biz. tagjai, továbbá több cserkészszülő látogatásukkal 
megtisztelték táborunkat. — Junius 11-én a gimnázium juniáíisa alkal
mával az úgynevezett Bredában egynapos táborozást rendeztünk.

Legközelebbi teendőink a csapatlétszám felemelése, továbbá a 
keretek kitágítása, a kiscserkészet bevezetése az intézet volt növen
dékeiből megalkotandó öregcserkész örsök útján.

A csapat ez idei vezetője Karádi János tanár, akinek munká
jában Torda Lajos, Burró Imre és Zsemberovszky János segédtisztek, 
az intézet volt növendékei segédkeztek.

Beszám oló az ifjúsági sportkör 1928—29. tanévi műkö
déséről. A sportkör neve: Az aszódi ág. h. ev. Petőfi-reálgimnázium 
»Petöfi-sportköre.« — Kerület: Budapestvidéki. — Csoport: Újpesti 
csoport. — A sportkör igazolási száma: 391. — A megalakulás ideje: 
1925 szeptember 12. — A sportkör tiszteletbeli elnöke: Dr Oravecz 
Ödön igazgató. — A sportkör vezető tanára testnevelési tanár-e ? Igen.

Az intézet tanulóinak teljes létszáma: 383. — A magántanulók, 
illetve a magánvizsgázók száma: 23 (vizsgázott 17). — testgyakorlás
ból fölmentettek száma: 34. •— A testnevelési alapra fizető tagok 
száma összesen: 380. — A sportkörben működő tagok száma kor
osztályonként : I. korosztály (10—12 évesek): 42, II. korosztály (12—14 
évesek): 58, III. korosztály (14—15 évesek): 76, IV. korosztály (16 
éven felül): 61. — A korosztályok sportköri foglalkozásának heti óra
száma: 4 x 2  8. — Működő szakosztályok: Játék. Torna. Atlétika.
Turisztika. Birkózás és boxolás. Kerékpározás. Úszás. Téli sport. — 
Van-e az intézetnek tornaterme: A helybeli ág. h. ev. leánynevelő
intézet tornatermét használja. — Hány négyzetméter? 144 m2. — 
Padozata: deszkapadló. — Van-e az intézetnek játékra alkalmas ud
vara? Nincs. — Külön játszótere? Igen. — Hány négyzetméter? 1200 
m2. — Melyik sportpályán gyakorolnak a tagok ? Aszód község sport
pályáján. — Hányszor hetenként? Négyszer. — Van-e uszoda? Aszó
don eddig nem volt. Most épül egy magánuszoda. A sportkör tagjai 
a bagi tóban fürdenek és úsznak. — Hányán tudnak összesen úszni? 
210. — Téli sport űzésére van-e mód? Igen. — Melyik sportnemből 
rendezett a sportkör házi, intézetközi versenyt? Házi versenyt rende
zett az úszásból és a kerékpározásból. Intézetközi versenyt a játékból, 
tornából és az atlétikából. — Melyik K1SOSZ versenyben, hol, mikor, 
hány taggal vett részt a sportkör? Az országos bajnoki versenyen 
1929 junius 22—23-án 6 taggal. — A KISOSZ versenyen elért ered
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mények rövid leírása: Az 5x100 méteres staféta csapatversenyben 
első helyen országos bajnokságot nyert a csapat. A 100 méteres sík
futásban Schultz Aladár VII. o. t. második helyre került. — A múlt 
iskolai évben a szünidőre társadalmi egyesületekhez kiadott sportköri 
tagok száma: 7.

A sportkör vagyonának múlt évi maradványa. ... ... 25F89 P
A jelen tanévben testnevel, járulékból befolyt 40 %> részesedés 364'80 P
A befolyt egyéb bevételek összege ... ............ . ... ... 10175 P

Összesen 718'44 P
A sportkör jelen tanévi összes kiadása ... _ ... ... ... ... 253~83 P

Maradvány 464'61 P

A sportkör működésére vonatkozó egyéb feljegyzések: 1928 
október 13-án sakkversenyt rendezett a sportkör az aszódi reálgimná
zium és a hatvani felső mezőgazdasági iskola 1 2 — 1 2  tanulója közt. 
Eredmény: I6 V2 : 7 Va pont Aszód javára.

Az 1928 október 6 -án megtartott kegyeleti stafétában, melyben 
résztvett a helybeli leventeegyesület 2 csapata és a Fiúnevelő-otthon 
egy csapata, intézetünk 1 0 -es csapata érkezett be elsőnek.

Intézetközi football-verseny volt a hatvani felső gazdasági iskola 
és intézetünk csapata közt 1928 október 18-án 2 :0  Hatvan javára és 
1928 október 30-án 3 : 1 Hatvan javára.

A sportkör által esetleg rendezett csapat, kerületi vagy országos 
verseny részletes eredménye:

Az aszódi ág. hitv. ev. Petőfi-reálgimnázium, a balassagyarmati 
áll. Balassa Bálint reálgimnázium és a gödöllői jászóvári kanonokrendi 
kath. reálgimnázium által 1829 junius 2-án megtartott intézetközi torna 
és atlétikai verseny számainak eredménye: 1 2
60 m. síkfutás I. osztály :

60 m. síkfutás II. osztály:

80 m. síkfutás III. osztály: 

80 m. síkfutás IV. osztály : 

100 m. síkfutás V. osztály:

100 m. síkfutás VI. osztály:

100 m. síkfutás VII. osztály :

100 m. síkfutás VIII. osztály:

Távolugrás alsóbb oszt. rész.:

1. Tóth Géza Balassagyarmat 9 mp.
2. Pellet Sándor Gödöllő 9’1 mp.
1. Fontányi János Balassagyarmat 8'9 mp.
2. Guttin Pál Balassagyarmat 8'9 mp.
1. Dúzs Gedeon Aszód 10 mp.
2. Kondor István Balassagyarmat ÍO'I mp.
1. Verba István Gödöllő 10 9 mp.
2. Beer László Gödöllő 10'9 mp.
1. Paróczy Nagy Ferenc Aszód 12 mp.
2. Sidló András Gödöllő 12'6 mp.
1. Tábory Ernő Gödöllő 121 mp.
2. Vermes Miklós Aszód 12'2 mp.
1. Schultz Aladár Aszód 12 mp.
2. Kúti Albert Aszód 12'1 mp.
1. Frey Miklós Aszód 12 mp.
2. Klatyik József Balassagyarmat 121 mp.
1. Csesztven Pál Balassagyarmat 5'59 m.
2. Dúzs Gedeon Aszód 533 m.
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Távolugrás felsőbb oszt. rész.: 

Magasugrás alsóbb oszt. rész.: 

Magasugrásfelsőbb oszt. rész.:

Súlylökés :

Diszkoszvetés:

Gerelyhajítás:

1. Vermes Miklós Aszód 6'13 m.
2. Raábe Konstantin Gödöllő 607 m.
1. Moys Béla Aszód 150 cm.
2. Dúzs Gedeon Aszód 147'5 cm.
1. Reucsán Jenő Balassagyarmat 162 5 cm. 

Sefedin Safket Gödöllő 162'5 cm.
2. Schultz Aladár Aszód 162'5 cm.
1. Kiss Gyula Balassagyarmat 10'27 m.
2. Bolbás András Aszód 9'89 m.
1. Kiss Gyula Balassagyarmat 2820 m.
2. Schultz Aladár Aszód 27 68 m.
1. Kiss Gyula Balassagyarmat 4118 m.
2. Bolbás András Aszód 38'90 m

Csapatversenyekben:
4x100 méteres staféta: 1. Aszód (Frey, Vermes, Kúti. Schultz)

48 mp.
2. Gödöllő (Tábori, Gyene, Fabinyi, Rónai) 

48'5 mp.
Intézeti staféta: 1. Aszód (Morhardt I., Bentsik II., Dúzs III.,

Moys IV., Paróczy Nagy V, Vermes VI., 
Schultz VII., Frey VIII.) 1 p. 25 5 mp. 

Távolugrás alsóbb oszt. rész.: 1. Balassagyarmat 1603 m.
2. Aszód 15'24 m.

Távolugrás felsőbb oszt. rész.: 1. Aszód 1810 m.
2. Gödöllő: 17 27 m.

Súly lökés: 1. Balassagyarmat 2938 m.
2. Aszód 28'35 m.

Diszkoszvetés: 1. Gödöllő 7785 m.
2. Aszód 77'53 m.

Gerelyhájítás: 1. Balassagyarmat 10835 m.
2. Gödöllő 102 82 m.

Tenisz (Egyéni): 1. Sándor Géza V. Bgyarmat 3 győzelem
2. Lázár László VII. Aszód 2 győzelem 
2. Pályi Sándor VII. Bgyarmat 1 győzelem 

Tenisz (Csapatverseny): 1. Balassagyarmat.
2. Aszód.

A junius hó 19-én megtartott intézeti uszóverseny győztesei a kö
vetkezők lettek:

Morhardt Károly 29 mp.
Csizmadia Elemér 27 mp.
Sára Mihály 35'4 mp.
Koczka János 402 mp.
Joób Sándor VI. o. t. 49'4 mp.

-VIII. o. 50 m. hátuszás: 1. Chugyik Pál VI. o. t. 36 mp.
2. Joób Sándor VI. o. t. 37 mp.

I. osztály: 30 m.:
II. osztály: 30 m.:
III. osztály: 40 m.:
IV. osztály: 40 m.:
V. —VIII. o. 50 m. mellúszás: 
V-
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Ä rendkívüli tárgyak tanításáról szóló jelentéseink a következők:
Ä görög nyelvet, mint rendkívüli tantárgyat — tekintettel e 

nyelv tanításának kulturális jelentőségére és az ev. egyházi érdekre — 
ebben a tanévben is tanítottuk. A tanfolyam ingyenes volt. A jelent
kezett növendékeket 3 csoportba osztottuk be, mindegyik csoport heti 
1 — 1 órás oktatásban részesült. Megfelelően haladtak a) kezdők cso
portjában Szabó Géza V, Miklós József, Széplaki Lajos VI., Kővágó 
János, Szmetena József VIII. o. t., b) haladók csoportjában Márton 
Ferenc V., Dénes Endre, Mészáros í ’ál, Pesti József, Támpa Mihály 
VI. o. t ,  c) felső fokon Boldis István, Karvász János, Kvasz István VII., 
Bartha József, Ondrik János, Szrna János VIII. o. t., összesen 16 nö
vendék. A jövő tanévben a kezdőfokon heti 2 órában óhajtjuk e nyel
vet tanítani. A tanfolyam vezetője Karádi János szaktanár.

Ä gyorsírási tanfolyamra járt 43 tanuló: 24 kezdő, 14 haladó 
és 5 gyakorló. Osztályok szerint IV.: 3, V.: 17, VI.: 11, VII.: 10, VIII.: 2. 
A kezdők 80 szótagos versenyén az első díjat Harrach Endre IV. o. t., 
a haladók és gyakorlók 150 szótagos versenyén Sebastian Károly VI.
0. t. nyerte. Az évi tandíj 8 P volt. Tanította: Stibrányi Gyula. Tan
könyv: Nemes Zoltán »Az egységes magyar gyorsírás tankönyve«
1. —II. rész volt.

Ä szabadkézi magánrajzot heti 2 órában hétfőn délután 
Velten Armand rajztanár tanította. A tanfolyamnak 12 növendéke volt, 
kik évi 20 P külön díjat fizettek. Kezdő fokon vonalvezetési gyakor
latok voltak színes irónnal, majd ecsetgyakorlatok a díszítő térkitölté
seknél. Csináltak tervezési feladatokat. Voltak, kik csendéletet rajzoltak 
természet után. A különböző technikákat: szénrajzot, tollrajzot, tempera 
és olajfestést is gyakorolták. Végeztek fejtanulmányokat is úgy gipsz
minták, valamint élő fejek után. A szabadban tájrészeket is festettek 
— a plain air festés elméleti ismertetése mellett. Néhány délutánon a 
szabad természetben is tartottak rajzolási gyakorlatot.

Äz egyházi éneket az evangélikus vallású tanulóink az alsóbb 
négy osztályban heti 1 — 1 órában kötelezően tanulták Hamrák Béla 
vallástanár vezetése mellett. így igyekeztünk eleget tenni az egyetem 
mes közgyűlés 1924-ben 85. szám alatt hozott határozati kívánalmainak. 
Az összes osztályokból megszervezett egyházi énekkart Bolla Lajos 
kartársunk vezette, amely október 31-én a reformáció áldott emlékére 
rendezett vallásos estén működött közre szép sikerrel.

Ä m űéneket ugyancsak Bolla Lajos kartárs tanította elméletileg 
heti 1—1 órában az I. és II. osztályban; ő vezette az ifjúság közös 
énekkarát is. A közös énekkarban osztályok szerint így vettek részt 
a tanulók : III. o.: 17, IV. o.: 14, V. o.: 6, VI. o.: 14, VII. o.: 7, VIII. o.: 15. 
Közreműködött az énekkar a Kormányzó Úr nevének estéjén (dec. 5.) 
rendezett cserkészavató emlékünnepen.

Äz egészség tan t kötelezőleg heti egy órában tanulták a VII. 
osztály növendékei. Előadója: Dr Gál Adolf vm. t. főorvos, egészség- 
ügyi tanácsos, képesített egészségtan-tanár volt.
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Ä tanulók  sta tisztik ája  az 1 9 2 8 —29. tan évb en .
X.

1. II. 111. IV V. Ul un. VIII 1 —Vili

Felvétetett összesen... ............... 28 45 53 44 69 51 56 37 383
„ nyilvános tanuló 27 43 50 42 61 49 53 35 360
„ magántanuló fiú 1 1 2 1 3 — 3 1 12
„ „ leány... — 1 1 1 5 2 — 1 11

Vizsqát tett nyilvános tanuló ... 27 42 50 41 57 47 53 35 352
„ „ magántanuló fiú 1 1 2 — — — 1 1 6
„ „ „ leány... — 1 1 1 5 2 — 1 11

Jeles osztályzatot kapott .. ... 2 4 1 2 1 1 2 4 17
Jó osztályzatot kapóit ... ........ 9 6 10 3 7 10 8 5 58
Elégséges osztályzatot kapott ... 10 20 30 27 28 27 33 27 202
Egy tárgyból elégtelen ... ... ... 4 6 8 3 14 9 4 1 49
Két tárgyból .elégtelen .............. 3 6 4 5 7 2 6 — 33
Több tárgyból elégtelen ......... — 2 — 2 5 — 1 — 10
Magaviseletből példás ... ... ... 20 22 35 14 17 24 30 31 193

.  jó --------- ------ 7 18 15 27 40 23 22 4 156
„ szabályszerű ... — 2 — — — — 1 — 3

Ágostai hitv. evangélikus ......... 8 18 12 6 11 8 16 10 89
Református vallású ... ... ... ... 1 5 4 4 10 3 4 3 34
Római katholikus vallású ... ... 16 19 34 27 39 31 26 15 207
Unitárius vallású ... ... ... ... ... — — 1 1 1 — 1 2 6
Görög katholikus vallású ... ... — — 1 — — 1 — 1 3
Baptista vallású ... ... ... . ... 1 1
Izraelita vallású . . .. ... 2 2 1 4 1 6 7 6 29
Magyar anyanyelvű ............ .. — 26 38 53 42 62 49 54 37 361
Német anyanyelvű _ ... _ — 2 4 — — — — — — 6
Tót anyanyelvű ... ... ... ... ... — 2 2
Ismétlő volt . ... ... ... ... ... 2 — 6 — 8 1 4 — 21
Kimaradt évközben ... ... ... ... — 1 — 1 3 — — — 5
Vizsgálatlan maradt . . ... — — — 1 4 — 2 — 7
Meghalt ... ... ... .. ... ... ... — — — — — 2 — — 2

XI.
Ä könyvtárak  és  a szertárak  gyarap od ása .

A könyvtárak és a szertárak gyarapítása, javítása és bővítése ez 
évben is költségvetésileg előkészítve megbeszélt tervek szerint történt.

1. A tanári könyvtár gyarapodása 19 mű 20 kötetben 256 80 P, 
37 folyóirat 460 -  P.

2. /.—//. o. ifj. könyvtár 48 mű 81 54 P, javításra fordítva 47 10 P. 
III.—IV. o. ifj, könyvtár 25 mű 90 P, kötésre fordítva 40 — P.
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V.— VI. o. ifj. könyvtár 31 mű 100-80 P, kötésre felliasználva 
44 32 P.

VII.—VIII- o. ifj. könyvtár vétel útján 25 mű 13-10 P, ajándé
kozás révén 43 mű és 16 füzet 72-30 P értékben, kötésre 
fordítva 29 P, beszereztetett egy új szekrény 80 P-ért.

3. Az ifjúsági német könyvtár gyarapodása 26 mű 26 kötetben 
31-20 P értékben,

4. A fizikai szertárba vettünk 22 eszközt 66160 P-ért.
5. A történeti szertár vett 2 képet 5 P ellenében.
6. A földrajzi szertárba beszereztetett egy új térkép 50 P érték

ben, javításra 15 fordíttatott.
7. .A természetrajzi szertár szaporodott 18 darabbal 99 60 P értékben.
8. A rajzszertár mintákat és állványokat szerzett be 175’05 P 

értékben.
9. A tornaszertár sporteszközökre 59'70 P-t fordított.
10. A sportkör szertárábau 5 darab beszerzés volt 34'30 P-ért.
11. A Petöfi-gyűjtemény egy könyvvel bővült 7 P-ért.
12. Az önképzőkör könyvtára 4 folyóiratot járatott és 18 müvet 

vett 67’90 P értékben.

XII.

T udnivalók  az 1 9 2 9 —30. tan évre.

Az aszódi ágostai hitvallású evangélikus Petőfi-reálgimnázium az 
1929—30. tanévben az I—VI. osztályában a reálgimnázium tantervét 
követi, az előirt modern nyelvek közül az V—VIII. osztályban a francia 
nyelvet tanítja.

A tanévkezdet munkarendje a következő :
fl m agánvizsgák írásbeli részét augusztus 30-án és 31-én dél

után 3 órakor tartjuk ; szóbeli részét szeptember 2-án délután 3 órakor 
kezdjük meg.

Ä különbözeti vizsgák írásbeli részét augusztus 30-án délután 
3 órakor; szóbeli részét augusztus 31-én délután 3 órakor tartjuk meg. 
A különbözeti vizsgák anyagát, tekintettel a VKM. múlt évi 7171. számú 
új rendeletére, mindenki az igazgatóságtól kérdezze meg.

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

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

Ä különbözeti vizsga díja tárgyanként és évfolyamonként : 
14 pengő.
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A magánvizsgálatra és különbözeti vizsgálatra jelentkezők augusztus 
15-ig, a tanév végén vizsgázók junius 1-ig küldjék be otthon végzett 
írásbeli dolgozataikat, rajzaikat, az olvasmányok, fordítások és emléke
zetből 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 befizetése  szeptember 
2-án, 3-án és 4-én délelőtt 8—12-ig, délután 3—5-ig történik.

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

1. Beirási díj 20 pengő, melynek lefizetése alól senki sem ment
hető fel.

2. Tandíj minden tanulóra nézve vallásfelekezeti különbség nélkül 
84 pengő, mely összeg negyedévi részletekben előre fizetendő. Fizetési 
negyedek: I. szeptember 12—18; II; november 15—23; 111. február 
1 — 8; IV. április 15—23.

Fenntartási járulék címén az izraelita vallású tanulók évi 42 pen
gőt kötelesek fizetni.

A vidékről vonaton bejáró tanulók havi 70 fillért fizetnek felügye
leti díj címén.

Befizetett díjak vissza nem adatnak.
A tanév megnyitása. A tanévet szeptember 5-én délelőtt 9 óra

kor ünnepélyesen nyitjuk meg. A tanítást szeptember 6-án kezdjük meg.
A javító vizsgák az egy tárgyból javítók részére szeptember 

30-án, a két tárgyból javítók részére augusztus 31-én lesznek délelőtt 
8 órakor.

Beiratkozni a nyári szünet alatt is lehet minden hétfőn és csü
törtökön délelőtt 8—V* 10 óra között.

Hivatalos órákat az igazgató a nyári szünet alatt minden hétfőn 
és csütörtökön délelőtt 8 —7s 10-ig tart.

A torna alól felm entést kérő tanulók szeptember 6-án 12 óra
kor tartoznak jelentkezni. Házi orvosától senki se hozzon bizonyítványt. 
Az iskola orvosa vizsgálja meg a kérelmezőt és az terjeszti fel esetleges 
felmentésre. Minden tornára kötelezett tanuló köteles tornacipőt hozni 
az előírás szerint, mit az iskola szekrényében kell majd elhelyezni.

Az alumneumba való felvételre szeptember 1-ig kell jelent
kezni az alumneum vezetőségéhez intézett kérvénnyel. Az Aszódon lakó 
vidéki tanulók ebéd és vacsorát kapnak, a vidékről naponként bejáró 
tanulók csak ebédre kérhetik felvételüket. Évközi felvétel vagy kilépés 
csak indokolt esetben lehetséges. A kilépés előzetes bejelentésének el
mulasztása az egész évi díj lefizetésének kötelezettségét vonja maga után.

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

A növendékek a tanév elején evőeszközt és poharat tartoznak 
magukkal hozni.
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Ä tanulók elszállásolása csak az igazgatóság, illetőleg a tanári 
kar hozzájárulásával történhetik. Ha a tanuló és 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 évközben a délelőtti órákban és csak 
a gimnázium hivatalos helyiségében kereshető föl. Kérjük a szülőket 
arra is, hogy junius hóban már ne tegyenek érdeklődő látogatást.

Ä tankönyvek tekintetében felhívjuk az ifjúság figyelmét a kö
zölt jegyzékre; főként pedig arra, hogy ne vegyenek régi kiadást; 
ilyeneket ne fogadjanak el. Csak az előírt térképet vásárolják meg. Az 
I. és II. osztályban azonban a latin nyelvből még a jövő tanévben a 
Hittrich-féle könyv régi kiadása lesz használatban s nem a Hittrich— 
Kliment-féle átdolgozott kiadás. Hasonlókép az V. osztályban a Hittrich- 
féle régi latin nyelvtan marad használatban.

Ä vasúton bejáró tanulók igazolványaikat aláírás végett 
augusztus 10—20 között küldjék be címzett levélborítékkal és bélyeg
gel együtt az igazgatóságnak.

A z  1929—30 . ta n év b en  h aszn álan dó  tank önyvek
jeg y zék e .

I. osztály. Bereczky; Ó-szövetségi élet- és jellemképek. — Szinnyei: 
Magyar nyelvtan I. r. — Kovács Géza: Magyar olvasókönyv I. o. — 
Hittrich: Latin nyelvtan és olvasókönyv gimn. I.—II. o. — Lakos—Né
meth: Földrajz I. k.: Magyar birodalom. (Új kiadás.) — Kogutowicz: 
Földrajzi iskolai atlasz. — Dr Sziiády: Kis természetrajz I. r . — Lévay 
Ede és Kronberger Ede: Számtan és mértan I. r. (Athenaeum.)

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

III. osztály. Bereczky: A keresztyén egyház rövid története. — 
Szinnyey: Rendszeres magyar nyelvtan. — Kovács Géza: Magyar ol
vasókönyv III. o. — Hittrich: Latin mondattan. — Hittrich—Kliment: 
Latin olvasókönyv III. és IV. o.-nak. — Miklós—Kaiblinger—Koszó: 
Német nyelvkönyv a reálgimn. III. —IV. o. számára. — Szabó Dezső: 
Magyarország története a III. o. számára. — Frölich: Fizika III. o.



47

(Franklin.) — 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. osztályban.

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. részére, I. k. (Franklin.) — Kogutowicz: Történelmi iskolai atlasz 
II. rész. — Lakos—Németh: Földrajz IV. k. — Haltenberger és Krikler: 
Ásványtan és Chémia. (Egyetemi Nyomda.) — Dr Veress Pál: Elemi 
mennyiségtan. (Egyetemi Nyomda.)

V. osztály. Bereczky: A keresztyénség megalapításának története. 
(Kókai.) — Riedl—Pintér: Retorika V. — Hittrich: Latin nyelvtan és 
mondattan. — Édes Jenő: Plautus Captivi. (Franklin.) — Kalmár Elek 
és Édes Jenő: Livius római történetéből szemelvények. (Franklin.) — 
Hittrich: Római régiségek. — Miklós—Kaiblinger—Koszó: Német nyelv
könyv V. és VI. o. részére. (Uj kiadás, Franklin.) — Dr Birkás Qéza: 
Francia nyelvkönyv a reálgimn. V. és VI. o, számára. — Szilády Zol
tán: Növénytan V. o. (Egyetemi Nyomda.)— Marczinko—Mika : Világ- 
történet V. o. II. rész. (Lampel.) — Kogutowicz: Történelmi iskolai 
atlasz II. r. — Dr Veress Pál: Elemi mennyiségtan. (Egyetemi Nyomda.)

VI. osztály. Bereczky: Az egyetemes keresztyén egyház története.
— Riedl—Pintér: Poétika VI. — Pirchala: Latin nyelvtan. — Édes 
Jenő: Cicero VI. o. (Franklin.) — Édes Jenő: Sallustius VI. o. (Frank
lin.) — Wirth: Aeneis VI. o. (Franklin.) — Hittrich: Római régiségek.
— Birkás: Francia nyelvkönyv, mint az V. o. — Miklós—Kaiblinger— 
Koszó: Német nyelvkönyv V. és VI. o. részére. — Marczinko—Mika: 
Világtörténelem VI. o. III. rész. (Lampel) — Kogutowicz: Történelmi 
iskolai atlasz II. r, — Szilády Zoltán : Állattan VI. o. (Egyetemi Nyomda.)
— Dr Veress Pál: Elemi mennyiségtan. (Egyetemi Nyomda.)— Lutter: 
Sorszámi táblák. — Hézser Aurél: Földrajz V. r. (Égyetemi Nyomda.)

VII. osztály. Bereczky: Az egyetemes egyház története a west- 
fáli béke után és a magyar ev. egyház története. — Beöthy: A magyar 
nemzeti irodalom történeti ismertetése I. k. — Szinnyey: A magyar 
nyelv. — Pirchala: Latin nyelvtan. — Cserép: Szemelvények P. Vergilius 
M. Aeneiséből. — Burián—Kara: Sallustius: De bello Jugurthino liber.
— Boros: M. Tullii Ciceronis in L Sergium Catiiinam orationes quattuor.
— Burián—Kara—Székely—Wirlh: Latin stílusgyakorlatok Sallustiushoz, 
Ciceróhoz és Vergiliushoz. — Hittrich: Római régiségek. — Szemák: 
Német olvasókönyv, IV. r., középisk. VII.—VIII. 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
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táblák, mint a VI. o. — Ábel—Lévay—Polikeit: Mértan II. r. — Bárczi 
Géza: Francia irodalmi olvasókönyv, rg. VII. o. (Egyetemi Nyomda.)

VIII. osztály. Zsiliszky: Hit- és erkölcstan. — Beöthy: A ma
gyar nemzeti irodalom történeti ismertetése I.—II. k. — Szinnyey : A 
magyar nyelv, mint a VII. o. — Cicero bölcseleti műveiből személvé- 
nyek, kiadta Dr Boros Gábor. — Szemelvények Qu. Horatius Flaccus 
műveiből, kiadta Wirtli Gyula. — Pirchala: Latin nyelvtan. — Hittricb: 
Római régiségek. — Szemák: Német olvasókönyv IV. r., mint a VII. o, 
— Schiller: Wilheim 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. — A francia nyelvből a tankönyv nem jelent még 
meg. Tanári utasításig senki ne vegyen.

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

Schmidt: Latin-magyar és magyar-latin szótár. Két rész. — Kele
men : Német-magyar és magyar-német zsebszótár. Két rész. — Albrecht 
János: Kis német nyelvtan. — Helyesírás: M. T. A.: Helyesírási szabá
lyok. — Réger Béla: Irodalomtörténeti kivonat I. ,  II., III — Ev. hittan
ból a II. osztályban: Uj szövetség; az V. osztályban: Biblia. (Károlyi 
ford.) — A VII. és Vili. osztálynak franciából: Újvári Béla: Francia
magyar és magyar-francia zsebszótár. — Németből IV.—Vili. osztálynak : 
Kemény: Rendszeres német-magyar beszédgyakorlatok. — Franciából 
VI.—Vili. osztálynak: Rendszeres francia-magyar beszédgyakorlatok. — 
Haberehrn G. A : Kis korálkönyv. (Ev. egyházi énekből.) — Gyors
írásból: Nemes Zoltán: Az egységes magyar gyorsírás tankönyve I . —II.  
rész. (Franklin.)






