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Iskolánk legn agyob b  jó tev ő je .
I.

(A tanévet bezáró igazgatói beszéd.)

Az Úr hajlékába gyűltünk össze ma egy befutott tanév utolsó 
napján, amint ide jöttünk annak első reggelén. E cselekedetünk híven 
tükrözi azt a nagy igazságot, hogy Ő a kezdet és a vég. Igen, ide 
hozza az édes anya első boldog útján magzatát a keresztvízre, a 
templom környékére temetkeztek a régiek a végső pihenőre. E szent
egyház kőlapjai alatt is ott pihennek az egykor Aszódot birtokoló 
báró Podmaniczky család ivadékai.

E nemzetség tagjainak igen sokat köszönhet Petőfi-reálgimná- 
ziumunk. Első inspektora az Aszódon birtokot szerző Podmaniczky 
Jánosnak hasonnevű fia volt. A tanári könyvtárnak Podmaniczky Lajos 
báró vetette meg alapját; az első iskolai bizottságának elnöke Podma
niczky Frigyes. A múlt század utolsó három évtizedében Levente, 
Géza és Gyula bárók voltak az intézet felügyelői és mecénásai; de e 
törzsből sarjadt az iskola legnagyobb jótevője is: báró Podmaniczky 
Ármin, kinek haló porai itt nyugszanak e templomi kripta mélyén, 
akinek halhatatlan emlékezete azonban ott él az iskola történetét is
merő minden magyar szívében. Néki szenteljük a jótevők mai ünnepét.

Atyja Károly polgári gondolkozású, gazdaságával sokat törődő, 
a műveltség és ipar fejlesztésére nagy gondot vető férfiú volt. Hű fia 
volt egyházának, mely a Dunántúl felügyelői székébe emelte. Édes 
anyja egy szász miniszternek leánya: Jänkendorfi Noszticz Eliz, kinek 
szívjóságáról sok szeretetteljes bájos jelenetet rajzol idősebb -fia Fri
gyes négykötetes naplójában.

Jótevőnk Pesten született 1825-ben. Nevelése szigorú, de szeretet
től irányított volt. Az ő nevelőnője hozta be hazánkba a karácsonyfa 
állításának szokását. Mennyi kisdednek hirdették itt azóta az evangé
liumi örömhírt a kicsiny gyertyák csillagfényének sugarai.

A családi asztalnál gyakran megfordultak Kappel és Liedemaun 
régi pesti kereskedők, a bankár Fuchs s a híres müasztalos Vogel. 
Máskor meg a tudós esztétikus Schedius Lajos, vagy a neves füvész 
Haberle, ki nálunk utolsónak hordott copfos parókát, voltak a ház 
vendégei. így tanulta meg a gyermek minden rangú-sorsú ember
társát megbecsülni.
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A középiskola alsóbb osztályait Hunfalvy Pál nevelőjük felügyelete 
alatt Miskolcon járták, melynek akkor még meg volt az 1784 táján 
alapított evang. gimnáziuma. Azért választották e várost, mert népe 
tisztán és szépen beszélt magyarul. A két fiatal bárónak itt lett tanu
lótársa a nevelőjük öccse Hunfalvy János.

Zelenka Pál nagy művéből tudjuk, hogy ez idétt az iskola tanára 
a „clarissimus“ címet nyerő Dnnay Imre, aki maga írta latin és német 
tankönyveit, különben szigorú fegyelmet tartó egyén volt. Később 
Némethy Pál igazgató volt az oktatójuk, aki különösen az egyházi téren 
harcolt a magyar nyelv térfoglalásáért. A tanulótársak közül a késmárki 
Payer Hugó, a dobsinai Sárkány Pál és Vida Dániel voltak legjobb barátai. 
Bátyjával együtt szívesen látott vendégei voltak ünnepnapokon a 
borsodi kúriáknak és főúri kastélyoknak. Ahol a legnagyobb hatást 
Ielkületére a házi gazdájuknál, Váradi Gábornál gyakorta megforduló 
Pálóczy László történeti személyisége gyakorolta, kinek ízes adomáit 
oly örömest elhallgatták more patrio.

Itt ismeri meg a szegény diákok sorsán oly sokat segítő alum- 
neum intézményét, melynek példaképére a kiegyezés évében ő is meg
szervezi majd Aszódon.

Bár jó bizonyítványt vittek haza a fiatal bárók, az édes anyjuk 
kissé megriadt a túlságosan magyaros viselkedésüktől, mert az előkelő 
osztályok módis ruházkodását teljesen elvetették. Mély benyomást 
keltett lelkűkben egyik szünidei útjuk, mikor nagyatyjuk aranylakodal
mára utazva ők is ott állottak a 33 unoka között a drezdai székes- 
egyház fényes boltívei alatt.

A vidéki és szabadabb diákéletnek csakhamar vége szakadt, mert 
a felsőbb osztályokra a pesti evang. gimnáziumba iratkoztak be. En
nek az iskolának már abban az időben is országos jó nevét mi sem 
bizonyítja inkább, mint az, hogy Kossuth fogságából írt egyik levelé
ben a pesti iskolák közül mint a legjobbat ajánlja (Napkelet VI. 10). 
Most már nemcsak a szabványos tananyagot tanulják, hanem még 
a francia és angol nyelvet, a rajzot, táncot, vívást, úszást és lovaglást. 
Reggel 6-tól este 5-ig állandó a munka, a tanulás. Tanárai közül 
erősen leikéhez férkőzik Taubner, aki a protestáns Dorottya kir. 
hercegnő udvari papja volt. Rajta kívül nagy hatással volt az ifjúra 
baráti köre, melyből elég, ha gróf Andrássy Gyula, Lónyay Menyhért, 
báró Prónay Elek, ifj. Jósika Miklós báró nevét említjük meg.

De megjő gazdag tapasztalataival a legnagyobb tanítómester is: 
az élet. A két testvér minden vakációját arra fordítja, hogy hazánk 
más és más vidékét lássa és ismerje meg. Felkeresik Komárom érődéit, 
sütkéreznek a Balaton partján, meglátogatják az eperjesi ősi collégiu- 
mot, leszállnak az aggteleki barlang csodás mélyébe.

A középiskola elvégzése után 1 — 1 évig jogot tanúinak a Thököly 
városában: Késmárkon, hová annyi alföldi nemes ifjú zarándokolt el 
főként 1842 után, mikor Józsa Zsigmond után a jogi tanszéken egykori 
nevelőjük Hunfalvy Pál ad elő.

Ha nyaranta haza kerül „a deák úr“ az „ősifészek“-be Aszódra, 
akkor különös vonzódással csügg nagybátyján Podmaniczky Andoron, 
aki mint hajdani lovastiszt szereti a bátorságot, fürgeséget, nyíltszívű-
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séget és a pontosságot. Erre rászoktatta Ármin bárót is. Jótevőnk 
legfiatalabb gyermeke irja édesatgjáról hallomás útján megemlékező 
levelében, hogy olyan rendszerető pontos ember volt, mint bátyja: 
Frigyes.

Ez alatt a reformkor gyors érlelésbe indítja a magyar köztuda
tot s a viharszárnyakon sebesedő történeti események csakhamar a 
szabadságharcnak hajnalára ébresztenek. Az 1847. évi országgyűlésre Pest
megye óriási diadallal már Kossuth Lajost választja követének, kinek 
a váci járásban fő-szószólói, pártvezetői Majthényi Ignác, Beniczky 
Ödön, Podmaniczky Frigyes és Ármin voltak. Nemes hevülésiikért el 
kellett szenvedniük Széchényi István keményen megítélő szavát is. 
Ármin báró épp március 15-én jött haza Pozsonyból, hol bátyja azt 
írja e dátummal naplójában, hogy a vidék hangulata izgatott ugyan, 
de még mindig emelkedett.

Az első magyar felelős minisztérium összehivatja az áprilisi al
kotmány alapján az országgyűlést, melyre a család hét tagja kap 
királyi meghívó levelet. A felsőháznak körjegyzői gróf Andrássy Gyula, 
Podmaniczky Frigyes és Ármin lettek.

Mikor ezután Kossuth lángszavára fegyvert fog a nemzet, hogy 
a császári hadak s öt nemzetiség ellen megvédje ezeréves alkotmá
nyát és szabadságát, zászló alá sietnek az aszódi bárók is. Frigyes a 
Károlyi huszárezred századosa lesz, Ármin a nemzetőrség soraiba lép s 
ott harcol Szent-Tamásnál a római sáncokon, hol annyi magyar szív 
hiába onta vért. Bátyja érezve, hogy mily végzetes jövőt rejthet az 
idő méhe — birtokrészét: 1200 holdat öccsére ruházza azzal, hogy 
jennek ellenében évi 2500 ezüst forint évjáradékot kap, ami 3500-ra 
emelkedik majd.

A szabadságharc fényes tragédiája a világosi elborulással véget 
ért. Frigyes bárót a 7. sz. Prohászka ezredbe sorozzák be Aradon s 
viszik közlegényként az olasz földre. Ármint a testvéri szeretet nyo
mába űzi s találkoznak is 1850 elején Bozenben. Csengő aranyban 
hozott neki segítséget, de ezenfelül egy kedves titkot árult el báty
jának, hogy magyar lelke árvaságát meg akarja osztani Keglevich Emma 
grófnővel, Keglevich Gábor főtárnokmester és gróf Sándor Matild 
szépséges leányával E boldog nászra érkezett vissza 1850 július 6-án 
Frigyes báró, kit a szabadságharc árja 1848 karácsony estéjén raga
dott el otthonából.

A szász földről ide szakadt édesanyának is nagy volt szívbeli 
öröme, mert bizony két leányának asszonyi sorsa sok borús napot 
látott. A fiatal párt négy fiúval áldotta meg az ég : Elemér, Béla, 
Gyula, Endre, kik gyermeki kacajjal sokszor oszlatták a férfigond fel
hőit. Kettőnek születését még a boldog nagyanya is megélte.

Ármin báró azonban szerette az említett levél szerint a dalt és 
virágokat is. Igazi költői lélek volt. Ily rajongója volt a virágoknak 
már családjában János báró, aki betegség nélkül 103 évet élt. Ármin 
báró különösen a rózsát imádta. Órákig el tudott gyönyörködni színük 
játékában, szirmuk feslésében; élete alkonyán mint valami keleti hívő 
úgy ápolta óbudai otthonának kis kertjében rózsafáit.

De szerette a nótafa virágait, a magyar dalt és zenét is; mert
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bámulatos hallása és kitűnő zenei érzéke volt. E sajátság csíráját ott 
látjuk édesatyjában is, kiről csodálkozva beszélték, hogy a magyar 
Orfeuszt: Bihari Jánost mint valami egyenrangú urat három napig 
látta vendégül.

Különös és legendás idő volt ez. Az ébredő magyar lélek, a tör
téneti hivatottságukra ráeszmélt vezető elmék nem találták meg hon
jukat a hazában. Idegen volt a koronát viselő család, idegen az ural
kodói politika, ellentétes érdekű a külpolitikai irányzat. így vergődött 
a tettekre vágyódó magyar lélek tehetetlenségben és tétlenségben. 
Nem írt, nem olvasott, nem politizált a megye határán túl; de leg
alább a nótafa virágainak kelyhébe szórta a maga lelke hímporát.

E lelki feszültség teremtette meg azokat az úri magyar dalidókat, 
melyek szépek, regényesek, varázslatosan bűbájosak lehettek, de va
lóban csak a felbúgó magyar keservnek és a történeti célgondolat 
keresésének mákonyos elaltatására szolgáltak, kivált az abszolutizmus 
éveiben.

Az alkotmányos küzdelem lehetőségétől elzárt világi uraink kö
zül a protestánsok az egyházi közélet terén fogtak alkotó munkába. 
Evangélikus főuraink az egyháznak valódi építő és harcos munkásai 
voltak ez időben. Igazi lelki megindultsággal és hódoló tisztelettel ol
vashatjuk e kor küzdelmeinek rajzát báró Prónay Dezsőnek „Emlé
keimből“ című történeti okmányt alkotó írásából.

Podmaniczky Ármin is ott buzog áldozatos lélekkel először az 
aszódi egyház életében. Mint az Úr-szerette jókedvű adakozó áldoz 
a tanítói hiványokra, az épületek rendbehozatalára, a templomba szó
lító harangokra, majd 1852-től viseli a felügyelői tisztet is. Ez évben 
alkotja meg az egyház két iskolájának szervezetét; a következő évben 
a Chrastina-féle házat adja oda örökre; 1857-ben az esperességi gyű
lésen lelkesít a gimnázium megmentése érdekében; 1862-ben Miklóssy 
János lelkésszel átszervezik az iskolát s kivívják nyilvánosságát tanít
ván benne újra a latin nyelvet. Megteremti a szegény tanulókat segé
lyező intézményt is; később éppen így az alumneumot.

Már az 1853/54. tanév elején elvállalta egy második tanári állás 
eltartását, mely célra 1863. augusztus 2-án évi 500 forintot, 2 öl fát 
és lakást biztosít. Két év múlva a harmadik tanári állásra 1000 forin
tos alapítványt tesz, ezenfelül lakást és tűzifát ád az új tanárnak. 
Végül ősi javaiból a regáliák közül az aszódi vásártartás jogának őt 
illető 3/i részét adományozza Petőfi iskolájának. Vele buzgólkodik ősi 
iskolánk felemeléséért méltó nője Keglevich Emma grófnő, ki egy 
táncestély rendezése révén közel 1000 forintot gyűjt intézetünk javára.

Jótevőnk híre-neve túl száll Aszód határán, két ízben megvá
lasztják az esperesség felügyelőjévé is, mely hivatalában 600 forintos 
alapítványt tesz a papi árvák és özvegyek gyámolítására.

De ott küzd, fárad az egyházi közélet országos fórumán is. Mi
kor 1859 őszén megjelenik a protestánsokat csábító pátens, mely az 
ősi egyházi alkotmány romjain akarta megközelíteni a nemzeti alkot
mányt is, — Ivánka Imre, Podmaniczky Frigyes és Ármin akadályoz
zák meg, hogy egyházunk a megalkuvás politikájába belemenjen. így
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szavaz azután a pátenst elfogadó 226 egyház 306 ezer hívője ellené
ben a visszautasítás mellett 345 egyház 543.000 hű fia.

Mint nemes szívű adakozót ott találjuk mindenütt, hol a magyar 
nemzeti érzés oltárán áldozni lehet. A Kisfaludy-Társaság, a Kisded
óvó Intézet, az Akadémia, a Nemzeti Színház, a Színészek Nyugdíjinté
zete alapító tagjainak sorában tisztelhette. Résztvett a Földhitelintézet 
megalkotásában s tagja lett az első választmányának is.

Bár a jobbágyi viszony rég véget ért, de igazában patrónusa 
maradt Aszód népének továbbra is. Mennyi könnyet törült le, mennyi 
sebet kötött be a községet elpusztító két tűzvész romjai között. Min
den kamarájának ajtaját, minden magtárjának zárját kireteszelte s adott, 
ajándékozott, osztott — amíg csak volt mit.

Árva, beteg, szegény és üldözött mindenkoron bizalommal fordul
hatott hozzá. Ifjabb Berkes Béla udvari zenész, ki maga is már 70 
éves ma — könnyes szemekkel szokta emlegetni, hogy mint osztottak 
segítséget; pénzt, ruhát, élelmiszert minden szombat délután a kastély 
teraszán, honnan vigasz és segítség nélkül nem távozhatott senki.

Ha hallgatott is a politikai élet, annál hangosabb volt a társadalmi 
érintkezés lüktetése. Jótevőnk igazi udvart tartott, melynek megvolt a 
zenekara is, élén idősebb Berkes Bélával. Sírva mulatott e tájban 
a magyar.

A szomszédos falvakban se zárták be soha a nemesi kúriák 
rácsos kapuját. így szívesen látták egymást vendégül Egreskátán és 
Pétervásáron a Keglevich grófok, Foton a Károlyiak, Zsámbokon, 
Beniczky Ödön, Domonyban Kandó József, Kiskartalon Podmaniczky 
Andor, Pécelen Ráday Gedeon gróf, Gombán Patay József, Romhány- 
ban a két Prónay testvér, Pándon Szilassy György. Valóságos kis me
gyei gyűlés volt egy-egy ily összejövetel. Mintha az elnyomás borúja 
közelebb hozta volna a magyar sziveket, de a földet messzebb vitte 
régi uraink lába alól.

Mikor 1861-ben megkísérlik az alkotmányosságot, Frigyes Szarvas 
város képviselője lesz; a főrendek táblájára öt Podmaniczkyt szólít 
az uralkodói behívó — köztük Ármin bárót is, kit ez időben a váci 
járás föbírájává választott meg Pestmegye nemessége. Ám az igazi 
tavasz még nem jött el.

A győztes porosz ágyúk morajánál csendül csak teljesen össze 
az uralkodó és a nemzet szive. Báró Prónay Dezső beszéli el emléke
zéseiben, hogy Prónay Gábornak acsai kastélyában jelölték követnek 
Podmaniczky Ármint az 1865. év végén egybehívott országgyűlésre. De 
akadt ellenpárt is, mire megindult a korteskedések és költekezések 
árja. „Vájjon az úgynevezett alkotmányos költségek nagysága nem 
járult-e hozzá vagyoni romlásához, azt sem állítani, sem tagadni nem 
merném. Sajnos, hogy sok magyar úri család vagyoni romlásához járult 
hozzá a politikai célokra gyakran önzetlenül történő aránytalan költe
kezés is". Bizony szent igazat ír vala, mert e föllépés a legördülésnek 
adott hatalmas lökést. De még jobban elősegítette ezt az egykor Ve
lencében feltalált „váltó“. Ez a szalagszerű hosszúkás papír annyi csa
ládot fojtott már meg. Sokan azt hitték, hogy az az üdvösségre való 
írás, holott csak fejlap volt a pusztulás sírkeresztjén.
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A nyílt csődöt barátai és sógorai elhárították, de elveszett az 
„ősi fészek“ ; elveszett Frigyes bátyjának vagyona is, aki a fedezet
lenül maradt adósságok kifizetésére még pesti lakásának minden ingó
ságát is odaadta. Csak egyet tartott meg: egy kis bronz csöngettyűt, 
mellyel öccse húsz éven át a kis Jézus születésének estéjén a család 
tagjait, a cselédség rendjét a nagy karácsonyfa alá szólitotta.

1870-től flszódot már nem látta. Jóakarói és barátai nem hagyták 
el. Tisza Kálmán, Trefort Ágoston és Szlávy József támogatásával 
korona-uradalmi titkár, majd igazgató lesz. Aki a maga vagyonát két 
kézzel tékozolta, hűséges sáfárja lett az állami javaknak. A csatádi és 
zombori uradalmakban példás termelést mutatott fel, különösen súlyt 
helyezve a dinnye új fajainak bevezetésére, amikről már 1863-ban ér
tékes cikket írt a Magyar Kertészet c. lapba. Mikor azonban a déli 
végek korona-birtokait eladja az állam, az épp Csernátony Lajostól 
meghonositott politikai gyanúsítás Zenta követe révén őt is célba veszi, 
de a miniszterelnök pártatlan Ítélete teljes mértékben elégtételt és igazat 
ád néki. Szomorú napjainak jó hitvese csak hat évig volt osztályosa. 
Sokat aggódva fiai sorsa felett húnyt el 1876-ban. Utolsó napjait 
derültebbé tette az a hír, hogy egyik rokonuk után az ági vagyonból 
egy-egy fiára 10.000 forint jut, mi teljesen biztosította nevelésüket.

Iskolánk legnagyobb jótevője csupa szeretet volt. Szegényebb 
viszonyok között maga még jobban vágyódott szeretetre. Ezért mikor 
Ó-Budára kerül vezető hivatalba, újra családot alapít.

Mivel régi körében nem léphet fel a régi ranggal, ezért régi 
családja előtt eltitkolja e lépését, nem osztja meg ezután se örömét, 
se bánatát mással, mint hitvesével: Eggyesi-Halmi Etelkával. Budai 
tuskulánumát valóságos rózsás labirintussá varázsolja. A polgári tár
sadalom a Budai Kaszinó elnökévé választja, s mikor 1888 ősszén 
egyik járvány a másik után tizedeli a főváros lakosságát, maga is el
vállalja a kerületi járvány-biztosi tisztet. E hivatása közben egy éjszaka 
meghűl. Tüdőgyulladásba esik s ezer változatú élete örök pihenőbe 
fordúl november hó végén. Szomorú ravatala mellett ott gügyög élete 
fájának utolsó hajtása: egyéves fiacskája.

És most már elkövetkezik a visszatérés az ősi fészekbe, az ősi 
földhöz, az ősi földbe, a templom hideg kockái alá. Két nap és két 
éjjel zúgnak e templom harangjai sírva híva haza régi urukat. Két nap 
és két éjjel máglya lobog itt a dombtetőn, hogy a hazatérőnek meg
mutassa az utat. Moravcsik Mihály lelkész, főesperes ékes búcsú
beszéde után felnyílik előtte az örök nyugalom bejárata s megtér 
őseihez.

A Pesti Hírlapban ekkor „Aszód gyásza" c. alatt egy meleg és 
meghitt emlékezés jelent meg, mely e szavakkal végződött: „Meg
sirattuk, eltemettük, de emléke élni fog sziveinkben és nagy szivét 
örökre hirdetni fogja az aszódi gimnázium“.

Ennek az erkölcsi parancsnak tettem én ma eleget szívbeli öröm
mel, tiszta lélekkel és őszinte tisztelettel hódolva iskolánk legnagyobb 
jótevőjének áldott emléke előtt.
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Az a szó d i ág. ev . P ető fi-reá lg im n áziu m  
első  é v t iz e d e i.

A magyar középiskola múltját és irányzatait tárgyaló nagy mű
veikben Fináczy Ernő és Kornis Gyula egyaránt elismerik, hogy a 
katholikus visszahatást követő első évtizedeiben a 18. századnak a pro
testánsok újra az iskola-politikára vetik minden erejüket A jezsuiták
kal versenyezve állítják fel az iskolák egész dandárját, különösen az 
ág. hitv. ev. egyház vezet e téren. Az 1766. évi országos investigate 
35 ág. hitv. ev. közép és felsőbb iskolát talál a régi Magyarországon. Ezek 
közül 9 csak a latin alaktan befejezéséig tanít, míg 13-ban a latin syn- 
taxist is teljesen elvégezték. Ezek között a kis gimnáziumok között 
olvasható először az aszódi „Schola Latina“ neve.

Ekkor már megvolt tehát. Mikor született így meg? Arra pozitiv 
pvszámmal bajos lenne felelni. Melyik elemi iskolai tanító volt az első, 
aki Aszódon többet tanított a latinból, többet adott a ren
des elemi mértékénél a tudás többi ágából — azt ma már, vagy még — 
megítélni nem tudjuk. Az 1700-tól működő Martini János, vagy az őt 
1731-ben követő Fábry György, vagy az 1742-ben Besztercebányára 
kántornak menő Fabricius András, vagy az 1764-ben feltűnő Kádassy 
János, ezt még a jövő kutatásnak keli eldöntenie. Fináczy Ernő — mint 
az iskola igazgatóságához egy levélben 1915-ben írja — az 1770/71 évi 
népiskolai consrciptióban ezeket találta feljegyezve arra nézve, hogy 
mit tanít az aszódi iskola „elementa Latinitatis usgue Syntaxim, Histó
riám, Arithmetikam.“ — Ekkor a tanító már Kádassy János volt.

De vessünk egy pillantást ez időből a régi Aszódra. Gaigavöl- 
gyében fekvő Aszód községnek, melynek Bél Mátyás szerint a közép
korban Osztmach vagy Aszú volt a neve, ebben az időben a Podma- 
niczkyak a birtokosai. Podmaniczky János Osztroluczky Judit kezével 
nyerte az aszódi uradalmat. Erős és lelkes híve volt az ágostai hitv. 
ev. egyháznak s a hitélet emelésére az egykori kath. templomból lett 
evangélikus templom mellé tornyot emeltetett, bárhogy tiltakozott ez 
ellen a váci káptalan 1734-ben. (Legújabb adat dr. Balás Vilmostól 
— Pestmegye közgyűlésének jegyzőkönyvéből.)

Hasonnevű fiának két fiutódja volt, László és József, akiknek 
tanítója 1761 /2-től tizennégy éven át, a nagyludású Szontagh Sámuel, 
a tiszai kerület későbbi nagy püspöke volt. Nemcsak a két ifjút taní
totta, de az egyetlen leányt is Johannát, ki Pongyeloki Roth György 
neje lett. Szontagh életének e szakaszáról Mayer András emlékbeszéde 
ezt mondja: „Dum iám reditum ad suos pararet, admirabili providentia 
divina evenit, ut ad ill. aulam Podmaniczkyanam, ignotus penifus in 
Ephorum Nobilissimam utriusque Sexus prolis evocaretur, cui vocationi 
tanto lubentius paruit quod pervasum haberet stationem hanc gra
dual futurum esse ad majorem suam perfectionem et felicitatem." A 
pozsonyi főiskolában, Altdorfban és Jenában nyolc évig magasabb ki
képzésben részesült ifjú műveltségének itt megfelelő kört talált. Hi
szen a bárónak magának gyönyörű könyvgyűjteménye van, mit sokszor 
felkeres a tudós Fessler Ignác történeti kutatás céljából. Az egyház

II.
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papja akkor 1755—1768-ig Hajnóczy Sámuel, a vértanú Józsefnek az 
apja: egy igazán magas műveltségű férfiú, ki jeles fiát maga tanítja 
s esténként közösen olvasnak valamely történeti vagy útleírási művet, 
vagy Szavoyai Jenő elhíresült életrajzát. (H. I. élete, írta Dr. Hajnóczi R. 
József.) De jeles ember volt a János báró testvére is: Podmaniczky 
Sándor, kiről unokája: Frigyes, emlékirataiban azt írja, hogy „a békét 
és műveltséget kedvelő férfi volt, a ki sok pénzt költött a szépmű
vészetekre.“ Ezt bizonyítják az ősi kastélynak ma is meglévő freskói — 
különösen a díszterem nagy allegorikus mennyezeti képe, melyben a 
keresztyénség győzelmét ábrázolták a pogányság felett Kracker és 
és Zách festőművészek.

Szontagh nevével először 1764 szeptember havában találkozunk 
az aszódi egyházi számadások könyvében, mikor megvizsgálják az évi 
számadásokat; de neve mellett ott szerepel az aszódi gimnázium első 
bizonyítható tanárának a neve is: Kádassy János. Ő tehát a latin iskola 
eddig első ismert tanára, nem mint eddig gondoltuk, Fabricius Endre kuta
tása nyomán, hogy Fabricius János. Egyéniségére jellemző az, hogy 
Szontagh benső barátságra méltatta, a kétségtelenül nagy műveltségű 
férfiút, aki öt nyelven is beszélt. Az iskolára felvigyázó báró is szere
tettel emeli ki derék tanító.és nevelő munkáját. A tanítás mellett házi 
neveléssel is foglalkozott, mit a nála lakó tanulók jegyzéke igazol.

Hogy a gondolat fonalát el ne ejtsük, maradjunk meg először 
Szontagh személyénél. Nem élt állandóan Aszódon, mert tanítványaival 
együtt ment el az iskolázásuk helyére. így lakozott Lászlóval Pozsony
ban, Józseffel pedig Debrecenben és Sopronban. A szünidő napjai 
azután közelebb űzték és fűzték őt az aszódi iskola jeles tanítójához, 
Kádassy Jánoshoz, kinek tanítói magasabb munkakörét már az 1770. 
évi jelentés leszegezi.

A takarékos és pénzét óvatosan gyümölcsöztető Szontagh Sámuel
nek igazán már jobb módja volt. Ekkor jött 1770-ben arra a gondo
latra, hogy az elemi tanítást elválasztja a latin iskolától, mert mint 
Fináczy is írja idézett levelében: „abban az időben a protestánsok 
iskoláiban az elemi és középfokú oktatás intézményesen nem volt 
élesen elkülönítve.“

Az összes tanulók tanítása eddig a mai emeletes főépület helyén 
álló nádfedeles földszintes házban folyt le. S most beszéljenek helyet
tünk Szontagh Sámuelnek — a család ajándékából hozzánk került 
eredeti végrendeletének szavai 1804-ből: „Scholis. 1—0 Domunculum, 
inter Domum Parochialem et Scholam majorem in Aszód, Ao. adhuc 
1770. pro Schola minorum, proprio aere Rf. utpote 130. i. e. centum 
et triginta comparatam, dictae Scholae Aszodiensi, in qualemcumq’ 
nonimis et 14 Annorum illic extractae morae meae memóriám time 
statim donavi et resignavi.“

Érdekes adat gazdasági feljegyzéseiből az is, mely szerint 1815- 
ben kegyes adományait felsorolja, melyek már akkor 12.130 forintot 
tesznek ki s köztük az aszódi házvétel a 23. pont alatt szerepel. Va- 
gyonosodását mutatja az 1821. év végéről való feljegyzése, mely sze
rint 41.739 forint tőkéje van kihelyezve. Az adósok névsorában első
nek egy gróf Eszterházy szerepel.



Ebbe a házba költözött külön tehát az elemi iskola. Erről az 
épületről, miután alaposan tatarozni kellett, így emlékezik meg az egy
ház számadási könyve 1773-ból a kiadások rovatában : „c. In Aedificii 
a Cl. Dmo Samuele Szontagh, proprio eius aere Rf. 130. componati, 
pro Schola Minori destinati Ecclesiae donati et resignati, internamque 
ac externam reparationem 137“.

Tehát 137 forintnyi költséggel kitatarozták a Szontagh-féle házat, 
melyben 1770-től az elemi osztályok tanultak, kiknek a tanítójuk Lin- 
czény József szabómester lett, kit e helyen talál meg az 1798. évi 
püspöki látogatás.

Utána nyomoztunk annak a helytartó tanácshoz intézett jelentés
nek is, melyet 1778-ból említ Fináczy Ernő. Ezt azonban az Orszá
gos Levéltárban nem Aszód címszó alatt lehetett feltalálni, hanem a 
B. betű alatt ezen címen: circa Budenses Scholas Latinas concernentia 
Universa obiecta. A jelentést faradi Vörös Antal a budai egyetem jogi 
karának az igazgatója nyújtja be, mint a budai kerület királyi főigaz
gatója. Róla azt jegyzi fel az egykorú bécsi újság, hogy „Bessenyei 
Mihály, kiválóan eszes és tudós férfiú társaságában látogatja meg 
azoknak iskoláit is, kik Luther vagy Kálvin tanait vallják.“ Ä gyönyö
rűen írt táblázatos kimutatás 30 tanulóról számol be, kiknek névsora ez:

Gregus János 
Gregus Mihály 
Tóth János 
Dinnyés Sándor 
Chovan Sámuel 
Szmrtny Pál 
Monbett István 
Bicsány Pál 
Egyegyi Mihály 
Rákóczy Ádám

Egyegyi Sámuel 
Gegusch Sándor 
Csikány Pál 
Jeszenszky István 
Pál Dániel 
Csikány András 
Niklecz Mátyás 
Volchon László 
Csmela Pál 
Miklan György

Ocsovszky Sámuel 
Gyetvay Mihály 
Plachy János 
Mojzis János 
Csmela András 
Hálni József 
Kmety Pál 
Koncsek Pál 
Jeszenszky László 
Sírba István

Fel vannak jegyezve a tanulók akkori aszódi szállásadó gazdái, 
kik között két ma is ismert földmíves családot találunk: Nagyot és 
Csobánt.

A kimutatás végén Podmaniczky János, aki akkor még nem báró, 
véleményezést ad „de ludi Magistro“. Nézete szerint Kádassy János 
tudós ember, aki a magyar, német, tót, cseh, latin és valamelyest a 
görög nyelvet is tudja. A főbb tantárgyak iskolájában: Lingua Latina, 
Arithmetica, compendium Geographiae, História Catechetica. Tanítási 
módszerét dicséri. Tanítási idő délelőtt és délután 3—3 óra volt.

Abból, hogy az elemi iskola a következő tanévben nem használ- 
tátik, arra következtetünk, hogy Kádassy János az 1778/79. tanévben 
már nem volt itt. Ez év számadásaiban ugyanis mint jövedelem sze
repel a kisebbik iskola bérlete. Az 1781-es gyűlésen jelenlevők között 
sem szerepel a neve, pedig azon részt vesz régi barátja Szontagh 
Sámuel kassai lelkész is, mint vendég.

Értesítőnk 1926/27. évfolyamában emlékezett meg Fabricius Endre
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m. kir. gazd. főtanácsos úr családtörténeti kutatásai alapján Fabricius 
Jánosról, kiről azt állapította meg, hogy 1778-ban a gömöri Nagyszla- 
boson lett gymn. rektor s innen Aszódra hívták meg hasonló minőség
ben. Az 1782-es számadásban már találkozunk is a nevével. így ő 
lett az utóda Kádassy Jánosnak s itt működik az 1783/84. tanév végéig, 
mikor április 24-én a hartai egyház lelkésze lett. Az 1785/86. tanévben 
újra szünetel úgy látszik a latin iskola, de már az 1786. évi számadá
sokból ezt a mondatot idézhetjük: „A Nobilibus et Opificibus pro 
Solutione Ministry Rectoris et Praeceptoris incassati 97 forint 75 x“. 
Igen, az 1786/87. tanévben már itt működik Kádassy József rector, 
mig a praeceptor Linczény József. Az új rector kora szerint fia lehe
tett az első tanárnak Kádassy Jánosnak.

A születés misztériumát átölelő köd az iskola történetében a 18. 
század végén felszakad, a hivatalos püspöki látogatások jegyzőkönyvei 
sugaraikkal egy új korszakba világítanak már bele.

E kis megemlékezés Méltóságos és Főtiszteletű D. Raffay Sán
dor püspök úrnak a tavaszon tett hivatalos látogatása alkalmából meg
irt történetnek első fejezete.

Mikor intézetünk 1888 június 27-én téves dátummal megülte 
százados ünnepét, Petry Gyula megrajzolta a történetének vázlatát. Az 
ő művének e kort aláfestő részéből, mint párhuzamot idézzük a kö
vetkező részt: „Gymnasiumunk eredetéről írott adatok eddig nem ke
rültek nyilvánosságra. Volt tanára Koren István, Greguss Ágost kiváló 
aesthetikusunk nagyatyjától* hallotta, hogy Szontagh Sámuel az 1780-at 
követő években Aszódon a báró Podmaniczky-család nevelője, saját 
költségén egy házat vásárolt s az evang. ecclésiának ajándékozta arra 
a célra, hogy ebbe az elemi iskola költözzék át, a régi iskolából pedig 
legyen felsőbb (latin) iskola. . . Természetes, hogy Szontagh Sámuel 
függő állásában csakis a bárói család beleegyezésével működhetett, 
az akkori viszonyok és az azóta történt események egybehangzó tanú
sága szerint minden valószínűség felett áll, hogy az iskola szerveze
tének csak a módozata volt az övé, a megalapítás ténye, az iskola 
fenntartásának biztosítása a Podmaniczky-család nevéhez fűződik“. — 
Ennyit mond csak Petry Gyulának különben szorgalmas kutatással 
megírt műve az első évtizedekről.

*

E helyről hálás köszönetét mondunk még Dr Föglein Antal fő
levéltáros úrnak az Országos Levéltárban nyújtott szíves segitségeért.

* Az öreg Greguss az Aszódhoz pár órányira eső Guta nógrádmegyei kis 
falunak volt evang. lelkésze s mindőn szélütés érte, Aszódra vonult nyugalomba. 
Járni nem tudott, de szellemi épsége megmaradt és széleskörű ismeretei vonzották 
társaságába Korent, a ki mindig nagyon szeretett tanulni.

ß ß
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Ä z iskola fő h a tó sá g a .

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.

Az 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: 
Dr 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; Czitó Győző 
a két iskola felügyelője; Kolofont Erzsébet leánynevelő-intézeti igaz
gató; Dr Oravecz Ödön a reálgimnázium igazgatója; Blatniczky Pál 
a felső pestmegyei egyházmegye főesperese; Chugyik Pál aszódi 
esperes lelkész; Dr Szontagh Antal a felső-pestmegyei esperesség 
II. felügyelője; Dr Mikler Károly; Mikolik Kálmán; Schulek János; 
a leánynevelő-intézet tantestületének képviseletében: Kézmárszky
Hermin ; a Petőfi-reálgimnázium tanári karának részéről: Szever Pál.

A helyi bizottság tagjai Czitó Győző iskolai felügyelő elnöklete 
alatt: Chugyik Pál mint aszódi esperes lelkész; Bentsok János mint az 
aszódi egyház másodfelügyelője; Sárkány Ernő; a két iskola igazgató
ja ; 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 vallás
tanára; Karádi János a reálgimnázium ephorusa.

A nagybizottsági ülés június 19-én Dr Horváth Károly László 
felső-pestmegyei esperességi ügyészt az aszódi középiskolák ügyészévé 
választotta.

A kerületi bizottság az év folyamán három gyűlést tartott, még 
pedig: október 7-én, november 19-én, június 19-én.

A helyi bizottságnak három ízben volt ülése a tanév folyamán: 
október 3-án, március 11-én, június 18-án.

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

a z  é n e k -  é s  z e n e k a r  v e z e t ő j e .

5
Hamrák Béla

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

Vallástan I -VIII. 
Egyházi ének I —IV. 18 I n t é z e t i  e x h o r t a t o r ,  

a  g y á m i n t é z e t  e ln ö k e ,  
t a n d í j p é n z t á r o s

6
Jancsik Mihály Magyar nyelv V., VII, VIII

( m a g y a r - l a t i n )  , L a t i n  n ü e l v  111 - V -
20

A z  V , o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a  P e t ő f i - g y ű j t e m é n y  k e z e l ő j e ,  
a z  1.— 11. o .  ifj  k ö n y v i ,  ő r e ,  

a z  ö n k é p z ő k ö r  e l n ö k e

7
Karádi János

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

Magyar nyelv 111., IV. 
Latin nyelv IV., VIII. 
Görög nyelv V.—Vili

23
A V ili  o s z t .  f ő n ö k e ,  

a  111.— IV . o .  i f j .  k ö n y v t .  ő r e ,  
a z  a l u m n e u m  v e z e t ő j e ,  

a z  i ^ k .  b i z o t t s á g  j e g y z ő j e .

8
Kiinsztler János

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

Torna I.—VIII 24 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 lő j e ,  

a  t o r n a s z e r t á r  ő r e .

9
Nagy Imre

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

Magyar nyelv II, VI. 
Latin nyelv II., VI. 17 A  11 o s z f á l y  f ő n ö k e .  

A z  V .— V I. o .  i f j ú s á g i  
k ö n y v t á r  ő r e .

10
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 I , III ,V.,ViI 
Francia nyelv V., VII. 22

A z  1. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a  t a n á r i  é s  a z  i f j .  m o d e r n 

n y e lv i  k ö n y v t á r  ő r e ,  a  g y o r s -  
í r á s i  t a n f o l y a m  o k t a t ó j a .

11
Szabó Lajos

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

Természettan III., VII. 
Mennyiségtan III., V., VII 1 6 A V II . 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 )

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

t6 A  111. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a  t ö r t é n e l m i — p h i l o l o g i a i  

g y ű j t e m é n y  ő r e .

13
Dr Varga Ferenc

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

Földrajz III , VII 
Természetrajz 1., I I , IV. 

V., VI.
18 A t e r m é s z e t r a j z i  é s  f ö ld r a j z i  

s z e r t á r  ő r 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 .

14
Velten Armand

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

Mennyiségtan I. 
Rajz I.—VIII 18 A  r a j z s z e r t á r  ő r e .

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

R római katholikus vallástant: Kausz József államilag kinevezett valláslanár, 
hévízgyörki expositus; — az izraelita vallást: Steiner Jakab főrabbi tanította.

Iskolaorvos és az egészségtan tanára :
Dr Gál Adolf vármegyei főorvos, közegészségügyi kir. tanácsos.
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fl «Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Középiskolák 
Rendtartása» 158. §-ában megkívánja, hogy az értesítőben a tanári 
kar társadalmi és irodalmi munkásságát feljegyezzük. Erről tehát 
a következőkben számolunk be:

Dr Danielisz Sándor a „Gyöngyösi Újvilág“ c. hetilapban 18 
folytatásban ismertette „A szegedi Nemzeti Emlékcsarnok száz nagy 
magyarját". E cikksorozat kivonatát kiadja a Magyar Külügyi Társaság 
német, francia és angol nyelven is „Magyarország“ c. propaganda 
füzete. Ugyanezen lapban: Jeanne d’flrc, az ötszázéves máglya, 
(máj). — Hivatalos órák és a tapintat, (jun.) c. cikkei jelentek meg.

Dr Czirbusz Endre tagja a Magyar Cserkészszövetség X. kér. 
intéző bizottságának és fegyelmi bíróságának, valamint Aszód község 
testnevelési bizottságának. A Magyar Hét alkalmával meghirdetett és a 
Magyar Közokt. Tanács által elbírált mintatanítási pályázaton munkája 
3. helyre került és 50 P jutalomban részesült. Népművelődési előadást 
tartott Aszódon a Keleti Alpokról. Ünnepi beszédet mondott az aszódi 
hősök emlékünnepén. A VKM.-től tanári továbbképző tanfolyamra 
ösztöndíjjal kiküldetett.

Haberehrn Gusztáv tagja a kerület helyi középisk. bizottságának, 
a helyi egyház p. ü. bizottságának és egyh. tanácsának, a felső-pesti 
esperesség számvevőszékének; pénztárosa az aszódi Luther-Szövetség- 
nek; a földrengési obszervatórium külső munkatársa. Megjelent cikke: 
A távolbalátás és a vele kapcsolatos távmozgó. (Kath. Háziasszonyok 
Lapja XIII. 6. 7. 8. sz.) Négyjegyű logaritmus könyvecskéje kéziratát 
az Ev. Egyet. Tanügyi Biz. engedélyezte. (10/1931 sz.) — Nép
művelődési előadásokat, mikért főispáni elismerést nyert — tartott 
Aszódon: A folyadékok és gázok által gyakorolt erőhatások alkalma
zása; Váckisújfalun: Lehet-e a villámlás ellen okszerűen védekezni? 
Zsidón: A légköri készülékek romboló hatásáról; Ikladon : A légnyo
más mibenléte és az ezen alapuló fizikai készülékek ; Galgagyörkön : A 
gázok és cseppfolyós testek általános tulajdonságai és gyakorlati alkal
mazásuk; Budapesten a Magyar Anyák Körében: A gazdasági válság 
okairól. Áz influenza elleni védekezésről. Mit remélhetünk a hazai ter
melés pártolásától ? Az aszódi polgári leányiskola tanulóinak: Az 
egyen és váltó áram háztartási alkalmazásáról; a domonyi elemi is
kolában : Kísérletek a mechanika, akusztika és elektromosság köréből. 
Dalaiból énekeltek az ifjúság cserkészavató ünnepén és március 15-én, 
a jogászok előadásán, Váckisújfalun, és Domonyban; Bagón és Aszó
don a Törekvés dalkör és az aszódi Protestáns Nőegylet estéjén — 
utóbbi három helyen a kart is vezette. A váckisújfalusi egyh. dalkör 
részére egy dalt harmonizált; vonós zenekarra hangszerelte a „Hiszek
egyet“, a „Rákóczi- és Hunyadi-indulókat“, az „Adieu Te szép“ c. dara
bot. Önálló orgonaszámmal, vagy zenei énekkisérőként szerepelt: Aszó
don, Gödöllőn, Váckisújfalun.

Hcimrák Béla a felső-pestmegyei esperesség ellenőre, az aszódi 
középisk. helyi bizottság tagjai; az aszódi ev. egyház presbitere, a 
gödöllői ev. egyház gondozója. Előadást tartott az aszódi prot. nőegy
let teaestéjén.

Jancsik Mihály az országos választások alkalmával az aszódi 
második kerületben a szavazatszedő bizottsági elnök helyettesének 
neveztetett ki.
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Karádi János tagja az aszódi egyház presbitériumának, az aszódi 
iparostanonc iskola felügyelő bizottságának, jegyzője az aszódi közép- 
isk. bizottságnak, alelnöke az aszódi Polgári körnek. — Népművelő
dési előadást tartott vetített képekkel Arany János Toldijáról. A Kor
mányzó Úr névünnepén ünnepi beszédet mondott a Polgári Körben.

Kiinszíler János. Levente-főoktató. Az aszódi polgári lövészegye
sület ügyvezető elnöke. A községi gázvédelmi bizottság tagja. Az 
aszódi O. K. H. hitelszövetkezet igazgatóságának helyettes elnöke. 
Tagja az aszódi Polgári Kör választmányának.

Nagy lnne az aszódi ev. egyház tanácsának s az aszódi m. kir. 
állami óvoda felügyelöbizottságának tagja.

Dr Oravecz Ödön az ev. egyetemes egyház tanügyi bizottságának 
jegyzője és középiskolai előadója; hivtalból tagja az aszódi ev. egyház 
tanácsának, a felső-pesti egyházmegyei és a bányai egyházkerület 
tanügyi bizottságának, a kerület aszódi középiskolai nagy és helyi, 
valamint a gimnázium építészeti bizottságának. Választott tagja Aszód 
község képviselőtestületének; a helybeli Polgári Kör és az Orsz. Evang. 
Tanáregyesület választmányának s az utóbbi ösztöndíj-osztó bizottsá
gának tagja; alelnöke a Rozsnyói Öreg Diákok Szövetségének, a Tesz. 
orsz. választmányának pedig helyi delegáltja. Az országos választások 
alkalmából az aszódi kerületben a választási bizottság rendes tagjává 
neveztetett ki. Munkatársa az „Ifjú Évek“ c. lapnak.

Megjelent cikkei: Mátyás király szobra. (Nemzeti Figyelő. IV. 
21. sz.); Egy irodalmi pör száz év előtt. (Ifjú Évek IX. 1. sz.) Az elfe
ledett költő. (U. o. 3. sz.) Az evangélikus ifjúság patronája. (U. o. 4. sz.) 
A „Magyarhét“ múltjából. (U. o. 5. sz.) Egy magyar író, aki semmit 
sem írt. (U. o. 9. sz.) A rozsnyói evang. gimnázium régi diákélete. 
(U. o. 12. sz.) Patócsy Zsófia emlékezete. (U. o. 13. sz.) A Luther Nap
tár ez évi kötetében megjelent tőle a besztercebányai ág. hitv. ev. 
gimnázium története; a jövő évi kötet részére megírta a rozsnyói ev. 
főgimnázium történetét; a legújabb püspöki látogatás alkalmából pedig 
a kerületi levéltár részére az aszódi ág. hitv. ev. Petőfi-reálgimnázium 
történetét, melynek első fejezete ez Értesítőben van közölve. — A 
Rozsnyói öreg diákok szövetségi füzeteiben megjelent Seffer László 
hírlapíró felett mondott emlékbeszéde. A „Visszaemlékezések“ c. dísz
műben megjelent: A „Vasárnapi Újság története“ és „Margitsziget 
hercege “ c. cikke. — Versei közül ugyanezen műben: „Egy Miklós- 
huszár bravúrja“, a „Meseországában pedig „Hol lakik a kis angyalka?“ 
(IV. 6.) és „Adriai emlék“ (IV. 16.) ciműek. — A tanévet a modern nyel
vek tanulásának nemzeti fontosságáról szóló beszédével nyitotta meg. 
Ünnepi beszédet mondott Aszód község revíziós nagygyűlésén. A 
szülői értekezleten a pályaválasztás jelentőségéről és feltételeiről be
szélt ; a cserkészek tábori tüzénél Defoe Daniel Robinson Crusoe-jának 
magyar cserkészeti jelentőségét fejtegette. A tanévet az iskola legna
gyobb jótevőjéről: báró Podmaniczky Árminról szóló megemlékezéssel 
zárta be, mely szintén a jelen Értesítőben olvasható. Az Ev. Egyetem. 
Tanügyi Biz. Elnökségének felhívására megbírálta Dr Reibner Márton : 
Szemelvények P. Cornelius Tacius műveiből — Szemelvények P. 
Plinius Caecilius Secundus műveiből. — Cicero: De Signis c. 
tankönyveit, valamint Wirth Gyulának: Szemelvények Quintus Hora-
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tius Flaccus müveiből c. gyűjteményét. Szerkesztette az iskola ez évi 
Értesítőjét.

Stibrányi Gyula előadást tartott a szülői értekezleten „A beszéd 
fejlődése és a modern nyelv tanítása“ címen. Az Egyetemes Tanügyi 
Biz. Elnökségének több tankönyvről írt bíráló szakjelentést.

Szabó Lajos az egyetemes egyház iskolai bizottságának, az espe- 
resség tanügyi bizottságának, a helyi középiskolai bizottságnak és az 
aszódi ág. h. ev. egyház tanácsának tagja.

Szever Pál tagja a felső-pesti egyházmegye törvényszékének — 
a kerület aszódi középiskolai nagybizottságának és Aszód község test- 
nevelési tanácsának. A bányakerületi nagybizottság megbízásából négy 
hónapon át e tanévben mint helyettes igazgató vezette az iskolát.

Dr Varga Ferenc munkatársa a „Mezőgazdaság és Kertészet“-nek 
továbbá a „Kertészeti Lapokénak. „Adatok nehány almafajta pollen
meddőségének genetikai magyarázatához" c. dolgozatát Dr Mágocsy- 
Dietz Sándor nyug. egyetemi tanár és akadémiai tag a M. Tud. Aka
démia III. osztályához beterjesztette.

V.
A z  1930—31. ta n év  tö rtén ete .

Ä tanév lefolyása. Igazában már július 1. 2. 3. napján meg
kezdettük a munkát a beírások megtartásával. A felvételi vizsgára ez 
alkalommal 5 fiú és 5 leány tanuló jelentkezett. Az írásbeli vizsgáik 
július 1-én voltak, a szóbeliek július 2-án, melyen egy fiú tanuló ki
vételével mind megfeleltek Ez augusztus hó végén tette le a javító 
vizsgálatot. Augusztus 29-én tartott írásbeli és 30-án tartott szóbeli 
vizsgálaton 4 leány és 1 fiú tanulót vettünk fel a polgári iskola ne
gyedik osztályának sikeres elvégzése alapján. Két magántanulónk is 
vizsgázott e két napon, közülök az egyik azonban december hónapban 
tartandó javító vizsgálatra utasíttatott, mit akkor tett le eredményesen. 
A javító vizsgálatokat egy tárgyból augusztus 29-én tartottuk meg. 
Megfelelt 40 tanuló, 1 osztályismétlésre utasíttatott, 2 pedig nem je
lent meg. Rosszabb volt a következő nap eredménye, melyen 36 ta
nuló tett két tárgyból javító vizsgálatot, közülök azonban már 6 uta
síttatott osztályismétlésre. Nem jelent meg 4 tanuló.

A szeptember havi beírások 1. 2. 3. napon folytak le, a tanévet 
ünnepélyesen szeptember 4-én nyitottuk meg. Október hó második 
felében megtartottuk a rokon népekről való megemlékezést minden 
osztályban. A karácsonyi szünet december 22-fől január 7-ig tartott 
bezárólag. A húsvéti szünidő március 30-tól kezdve két hét volt. A 
leány magántanulók közül a VIII. o.-beliek írásbeli osztály vizsgálata 
május 11. és 12 napján volt, a rendes tanulók összefoglaló ismétlése 
május 15. 16. és 17. napján; e napokon volt szóbeli vizsgája a leány 
magántanulóknak is.

Az összes I —VII. o. magántanulók írásbeli vizsgája június 11. és
2
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12-én volt; június 15-én a be nem járó magántanulók szóbeli vizsgá
ját tartottuk meg.

A tornavizsga június 14-én zajlott le, előtte pedig megtartottuk 
a szülői értekezletet.

A nyilvános tanulók összefoglaló ismétlései június 16. 17. 18. 
napjain perdültek le, mely időben külön megvizsgáltuk a bejáró leány 
magántanulókat is. A tanévet ünnepélyesen június 20-án zártuk be, 
mely után a kar megtartotta a záró-, illetve a jövő tanévet előkészítő 
értekezletét.

A tanári kar a lefolyt tanévben 25 értekezletet tartott, melyek 
közül a szeptember 19-én tartott módszeres értekezleten az igazgató 
a tankönyvek kérdéséről tartott előadást. Ellenőrző értekezlet kettő 
volt: november 28-án és május 1-én.

Canonica visitatio. A protesfántizmus belső lényegéből fakadó 
intézményt jelez e latin elnevezés. Jelenti azt, hogy a kerület püspöke 
elmegy megvizsgálni valamelyik egyházat vagy iskolát. E vizsgálás azon
ban nem a külső keretek kedvéért történik, hanem lélekben és igazság
ban folyik le. Ily püspöki látogatás érte iskolánkat e tavaszon, mikor 
április hó 27, 28 és 29. napján D. Raffay Sándor püspök úr kisérve 
Dr Hittrich Ödön c. főigazgató, kerületi középiskolai tanfelügyelő űrtől, 
Czitó Győző iskolai felügyelő űr állandó jelenlétében, három napon át 
vizsgálta iskolánk belső életét, a tanítás munkáját, az oktatás eredmé
nyét, az intézet felszerelését, a reálgimnázium minden vonatkozását. Nem a 
külvilág szemének szólt e magas látogatás, azért mellőzve volt minden 
hivatalos fogadtatás és ünnepélyes jelleg. Az egyházi és iskolai munka 
legfőbb őre és első munkása jött el közénk számonkérésre. Eljött meg
nézni azt az iskolát, melyet ugyan 11 évvel ezelőtt is megvizsgált, de 
amely azóta a kerületi átvétel folytán sokkal közelebb jutott hozzá. El
jött megnézni és megvizsgálni azt az iskolát, amelyért ő az utolsó 
években annyit fáradozott és annyit küzdölt. Eljött mintegy búcsút venni 
a még égykor Petőfit magába fogadó ócska ősi háztól, hogy majd át
vezesse új és méltó otthonába a nagy költő nevét viselő kultúrintézményt. 
Nemcsak a főpásztor látogatása volt ez az alája rendelteknél, de a jó
akaró atya érdeklődése az oly nehézségekkel küzdő gyermekei iránt. 
Nemcsak az egyházi szempontok szerinti mérlegelése volt ez a mi mun
kánknak, de a magyar oktatásügy régi munkásának s ma vezető har
cosának egy útmutató értekezése tanári karunkkal. Az eddig messzebbről 
sugárzó jóakaratot most a maga közvetlen melegségében érezhettük. 
Nehéz, temérdek és sokoldalú munkája, lekötöttsége, elfoglaltsága mel
lett valóban áldozás volt e három nap a mi iskolánk érdekében. Ezért 
el nem múló hála érzetével gondolhatunk csak vissza rá, a nyert taní
tásoktól és buzdításlól pedig csak új kedvre és erőre gyúlva folytathatjuk 
nehéz munkánkat a magyar nemzeti nevelés, evangélikus egyházunk 
szellemének terjesztése terén. E helyen is ismételjük igaz hálánkat, őszinte 
köszönetünket az érdekünkben végzett munkájáért, a meglátogatásunkra 
áldozott időért, a lelkűnkben törhetetlen nyomokat hagyó emlékekért.

Bármily belső célzatú is volt e látogatás, egyet mégis ki kell 
emelnünk főpásztorunk megállapításai közül, mely igazolja részben is
kolánk létjogát s annak jövőjéért folytatott nagy küzdelmet s ez így 
hangzott: „a nehéz viszonyok ellenére ez az intézet akár eredmény,
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akár módszer, akár általános benyomás tekintetében semmiben sem áll 
hátrább, mint a kerület bármely más intézete, pedig ismerve a helyi 
viszonyokat, kevesebb eredményre számított, mint amennyit tapasztalt. 
Ép’ ezen nehéz körülményekre való tekintettel fokozottabb mértékben 
rászolgált a tanári kar a teljes elismerésre.“

E mondatnál becsesebb emlék, buzdítóbb benyomás aligha maradt 
lelkűnkben. Ennek erkölcsi értékébe vetett hittel várjuk és reméljük, 
hogy a bányai evang. egyházkerület szeptember havában az új iskolai 
épületbe hívja össze már tanárait és tanulóit.

Öröm és bánat. Az élet és halál ura ismét elszólított egyet azon 
nemes férfiak sorából, kik ott állottak iskolánk oldalán, küzdve érette a 
legválságosabb években, áldozva javára a legszükösebb időben. Sárkány 
László gyógyszerész úr, a pesterzsébeti egyház felügyelője családi ha
gyományai szerint is buzgó fia egyházának, támogatója az evang. iskola
ügynek, ki közel két évtizeden át jelentős tagja volt iskolai bizottsá
gunknak f. évi április 25-én az Úrban elhunyt. Bár egyéni életútja pár 
éve földrajzilag más vidékre vitte, lelki kapcsolata velünk soha se szűnt 
meg, érdeklődése intézetünk iránt soha se csökkent. Nemes emlékét mi 
is el nem múló hálával őrizzük és iktatjuk be iskolánk évkönyvébe.

A politikai élet teréről visszavonult iskolánk igaz barátja, minden 
kívánalmának buzgó harcosa és pártolója Dr Patay Tibor úr, Pestvár
megye volt főispánja s az aszódi választó kerületnek két évkörben kép
viselője. Igaz szívvel, háladatos lélekkel köszönjük e helyen is azt a 
megértő szeretetet, melyet szegény tanintézetünk iránt mindig mutatott. 
Tudjuk jól, hogy a magyar közélet értékes egyéniségét nem nélkülözheti, 
s így remélve azt, hogy csak cselekvési mezőt cserélt, kívánjuk azt, hogy 
a jó Isten további munkáját, életútját áldja meg.

Kerületünk országgyűlési képviselőjévé junius 29-én Ilencfalvi Sár
kány Ernő, az aszódi járás főszolgabírója választatott meg a közbiza
lomnak páratlanúl teljes győzelme mellett. Már édes atyja, a nemes 
szivű nagy püspök, Sárkány Sámuel mint Petőfi iskolatársa régi kis is
kolánk jeles növendéke volt. Kerületünk új képviselője is itt végezte az 
algimnáziumot, sok éven át buzgó tagja az iskolai tanácsnak, ma is ő 
szervezi az aszódi öreg diákok egyesületét hálás kegyelettel régi iskolája 
iránt. Mint a közigazgatás vezetője igen sokszor támogatta iskolánk 
anyagi érdekét, különösen az utolsó évek vásárjogi kérdéseiben. A tanít- 
ványi hála ma is példaadón él lelkében. Örömmel üdvözöljük ez alka
lomból mi is az országos politikai élet első tűzvonalában, — kívánva 
azt, hogy igaz magyar lelke, egyénisége igaz magyar sikereket érjen és 
éljen meg munkás élete új fordulóján is.

Az iskola uj épületének építése. Még a múlt évi március 
havában az épület a nyers állapotban való tető alá hozatalt elérte. Azután 
anyagi okok miatt szünetelt a munka augusztus hó elejéig. Ekkor azon
ban újra megindult az építkezés. Megrendelték az asztalosmunkákat, 
felfalazták a választófalakat, megcsinálták a belső felvakolást. Előbb 
azonban elhelyezték a villamos világítás vezetékét, amely munkát Vozáry 
mérnök hajtotta végre. Megrendelést nyert a kőlépcsőzet, mely már el is 
helyeztetett. Az asztalosmunkák némi késedelme miatt október vége 
felé készültek el az ablakok, miknek elhelyezése után hozzáfogtak a

2*
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homlokzatok vakolásához. A hideg idő miatt azonban hátra maradt a 
déli homlokzat munkája s a két oldal néhány részlete. A vízvezetéki és 
központi fűtési munkákból egyelőre csak azok a részletek készültek el, 
melyek a falazattal összefüggésben vannak. A talajrendezés feladatát az 
erősebb fagyok előtt oldották meg, hogy így a télen kellően porladják 
és megülepedjék. Elkészült a kartali út felől az új bejárat s a hatvani 
úttal párhuzamos gyalogfeljáró. Meg lett a főépület tengelyébe tervezett 
szabad lépcső alapozása és a környező talaj részleges rendezése. Az 
ablakok külső szárnyai is be vannak már üvegezve. — így állott az 
építés ügye április második és május első felében. Júniusban újból 
megindult az alkotás két havi szünetelés után.

Azóta befejezték az épület külső és belső vakolását. Elhelyezték 
az összes ablakokat, elhelyezték a tantermek padlózatát és jelenleg a 
folyosók márványmozaik lapburkolatának lerakásával foglalkoznak. — A 
vízvezetéki és fűtési berendezés összes csővezetékei le vannak már rakva. 
A fűtőtestek fel vannak szerelve. A központi fűtés kazánja is kész, 
úgyhogy most már csak a próbafűtésre várnak, hogy az összes fűtési 
munkát befejezhessék.

Mihelyt az épület állványát eltávolították, azonnal hozzáfognak a 
közvetlen környezet talajának rendezéséhez és az intézethez vezető lép
cső betonozásához.

Ez az uj otthonunk építésének helyzeti képe. A jó Isten segélyével 
az új tanévet már ott akarjuk megkezdeni.

Ä tanítás az 1930/31 tanévben egészen a reálgimnáziumokra 
vonatkozó tanterv szerint folyt az I—VII. osztályban; a VIII. o.-ban 
az átmeneti intézkedések voltak mérvadók. Iskolánk főhatósága ra
gaszkodva intézetünk humanisztikus múltjához a görög nyelvet ingyen 
taníttatta és fogja a jövőben is azoknak a tanulóknak, akik erre önként 
jelentkeznek az V—VIII. o.-ból.

Tanári munkánkat az egyházi főhatóságunk mellett a m. kir. kor
mány részéről Dr Acsay István úr, a budapestvidéki tankerület királyi 
főigazgatója, mint miniszteri megbízott vizsgálta meg és bírálta felül 
május hó 7. és 8.-án tartott látogatását befejező értekezleten.

A kir. főigazgató úr munkánk bírálatában ismét mint a nemzeti 
kultúrának, az ifjúság szeretetének, a pályatársi együttérzésnek lelkes 
híve nyilatkozott meg. A tanári kar munkájáról alapos vizsgálat után 
megállapította, hogy „mindenki igyekszik legjobb képességéhez és 
tehetségéhez képest kötelességét híven teljesíteni, igyekszik megismerni 
a legújabb és legjobb módszereket és ezeket a helyes-szükséges fe
gyelemtartás mellett az eredményes tanítás érdekében felhasználni".

Külön elismerés keretében fejezte ki megelégedését és helyeslését 
az intézet igazgatásáért s ennek minden vonalon sikeres vezetéséért.

A kir. főigazgató úr minden szava lelke mélyéből, a meggyőző
dés tisztaságából és szive jóságából eredt s így csakis ily érzelmekkel 
fogadhattuk mi is. Hálánkat jóakaratával szemben méltón úgy fogjuk 
igazán kifejezhetni, ha bölcs intelmeit minden tekintetben lehető teljes 
mértékben megvalósítani igyekezünk majd.

A nm. VKM. úr az 1883. évi XXX. t.-c. alapján a tetnevelés 
megfigyelésével Kócza Géza szakfelügyelő urat bízta meg e tanévben,
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ki október hó 11-én látogatta meg iskolánkat s különös megelégedés
sel látta ifjúságunk jó fejlettségét. A tanítás terén a tapasztaltak felett 
megelégedésének adott kifejezést.

De nem mulaszthatjuk el annak a megemlítését sem, mi bensőnk
höz legközelebb esik, hogg iskolánk felügyelője: Czitó Győző kir. 
kormányfőtanácsos úr állandó és éber figyelemmel kisérte intézetünk 
egész életét. Itt vojt a szeptember és junius havi érettségi vizsgákon, 
itt volt a Püspök Úr látogatása alkalmából három napon át; kisérte a 
kir. főigazgató urat hivatalos munkájában; részt vett a VIII. o. vizsgá
latain ; állandóan felkereste az iskolát s az igazgató révén érdeklődött 
annak minden életeseménye iránt Tanácsait sose vonta meg, minden 
ügyünkben a legnagyobb készséggel támogatott. Szinte úgy érezzük, 
hogy a régi jó idők igazi iskolai felügyelőinek megújhodott embere áll 
most az intézet kormánya élén, ki nem megtisztelő címet de tisztet 
adó hivatást lát méltóságában.

A kar tagjai lehetőleg figyelték egymás munkáját, a hospitálá
sokra azonban e tanévben a sok helyettesítés miatt nem igen volt 
idejük. Az igazgató 68 alkalommal végzett óralátogatást, 24 órában 
helyettesített, az összes dolgozatokat is átnézte — így igyekezett négy 
havi betegsége mellett is teljes áttekintő képet szerezni a tanítás meneté
ről, másrészt megismerni amennyire lehet az iskola minden növendékét. 
Pt § Bizony a tanári testület nehéz tanévet élt át. November elején 
az igazgató lett súlyos beteg, kinek hivatalos ügykörét Szever 
Pál kartárs vette át, kit a 'kerületi nagybizottság a törvények alapján 
az igazgató helyettesítésével megbízott. Munkáját igazi hűséggel, kitar
tással és nagy megfontoltsággal teljesítette minden vonalon, kinek 
ezért a bányai ev. egyházkerület mondott méltó köszönetét, valamint 
mi sem hallgathatjuk el kartársi és baráti őszinte hálánk igaz szavát. 
Az igazgatótól a VIII o.-ban a magyar nyelv tanítását véglegesen Jan
csik Mihály kartárs vette át, míg a bölcsészet tanításában Czirbusz Endre 
dr helyettesítette február végéig. November 15-én beteg lett Dr Dánie- 
lisz Sándor kartársunk is, ki csak február 1-én vehette fel a mun
kát. így az igazgatóhelyettestől a magyar nyelv tanítását az I. o.-ban 
és a német nyelv tanítását Dánieliszfől a IV. o.-ban Szever János 
nyug. tanár úr vette át, kinek ismételt önfeláldozó segítségéért elég 
köszönetét mondani se tudunk. A német nyelvet az I. o.-ban- Szabó 
Lajos, a II. o.-ban Nagy Imre, a VI o.-ban Velten Armand, a VIII.
o.-ban Haberehrn Gusztáv kartársak vállalták el, míg az összes francia 
órák tanítását Stibrányi Gyula látta el. Bizony súlyos idők, terhes na
pok lehettek ezek — hála Istennek elmúltak.

Nem zeti ünnepeink és a hazafias nevelés. A megbűnhő
dött szebb jövőnek reménymagvait vetve a zsendíilő magyar ifjúság 
leikébe, vissza-vissza tekintettünk ezer éves nemzeti múltúnknak most 
gyászköd-ülte tarlóira.

Kegyeletes lélekben zarándokolt el gondolatunk október 6-án az 
aradi vesztőhely rögeihez, míg Hamrák Béla kartársunk templomi imája 
az Isten trónja előtt tolmácsolta magyar lelkünk gyászát s a megváltó 
bitófák felett felcsillámló eszméjét a feltámadásnak.

Megcsonkított, megalázott hazánkban a nemzeti eszme új honszer
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zőjének: vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úrnak neve ün
nepét az iskola hagyománya szerint cserkészeink által rendezett öröni- 
iinnep keretében ültük meg.

Mint árny és fény játéka úgy változik a lelkes öröm és a bús fáj
dalom minden igaz magyar lelkében, ha a tavasz fuvalma elhozza már
cius idusát. Egykor a nemzet ifjúsága tette naggyá e napot, ma a jelen 
ifjúsága okulhat legtöbbet tanulságaiból. Iskolánk ifjúsága e nemzeti ün
nepet a közönség szép érdeklődése mellett a következő műsorral tette 
emlékezetessé e tanévben:

1. Szabados: Hiszekegy... Énekli a reálgimnázium énekkara — zene
kari kísérettel — Haberehrn Gusztáv tanár vezetése mellett.

2. Petőfi S .: Nemzeti dal. Szavalja Darnai Ferenc Vili. o. t.
3. Hej Komárom ! Énekli az ifjúsági énekkar Haberehrn Gusztáv tanár 

vezetése mellett.
4. Ünnepi beszédet mond: Csekei György Vili. o. t. az Önképzőkör 

ifjúsági elnöke.
5. Magyar dalokat játszik az ifjúsági zenekar Haberehrn Gusztáv tanár 

vezetése mellett.
6. Ábrányi E .: Mi a haza? Melodráma: Szavalja Mészáros Pál VIII. o. 

t., zongorán kiséri Kovács Margit VI. o. t., közben énekelnek: 
Czigán Ilona, Faludy Mária VIII. o. t., Farkas Erzsébet, Farkas Ka
talin VII. o. t., Tóth Julia, Szilágyi Ilona V. o. t.

7. Rákóczi-induló: Játsza az ifjúsági zenekar Haberehrn Gusztáv tanár 
vezetésével.

Sok ifjú szivében fájó családi emléket, sajgó bánatot idézve fel vet
tünk részt a roveretói harangok megszólalásának kegyeletes május 2-iki es
téjén, mikor evang. templomunk harangszavának szünetjében Karádi 
István 1, o. t. szavalta el szépen Gyóni Gézától „A rabmagyarok imájá“- 
nak lelket rezzentő strófáit.

Május hóban tartotta meg községünk a helybeli revíziós liga meg
alakulását, melyen az ünnepi beszédet a reálgimn. igazgatója mondotta. 
Felsőbb osztályaink tanulói szintén megjelentek ez alkalomból.

Trianon gazságának sötét fordulóján utunk újra az Úr házába vitt, 
hol Hamrák Béla vallástanár kartársunk mondott ez alkalommal is meg
ható imát. Ifjúságunk közreműködött Aszód község március 15-én tartott 
ünnepén, valamint május 31-én a hősök áldott emlékének szentelt ke
gyeletes délutánon, melyen Dr Czirbusz Endre kartársunk emelkedett 
ünnepi beszédével, Alexy János VII. o. tanulónk pedig nemes tüzű 
szavalatával működött közre.

A nemzet nevelés gondolatának szolgáltunk akkor is, mikor a 
magyar hét alkalmából a hazai ipar, kereskedelem és termelés érdeké
ben emeltünk szót tanulóink előtt.

Sok kis sugárból szövődik egybe egy-egy emberi szív dobogtató 
napja. Arra igyekeztünk mindenkor, hogy e sugarakat a magyar hazafias 
érzés heve járja át és hozza izzásba.

Ä vallás-erkölcsi n evelést iskolánk a tanítói munkája mellett 
mint iker-célgondolatot gondozza és munkálja. A régi latin közmondás 
jelentőségét: „qui profiéit in studiis, séd deficit in moribus, plus 
deficit, quam profiéit“ — valljuk ma is egész lélekkel, teljes tanári 
munkánkkal.

Első sorban evangélikus ifjúságunk lelkének vallásos gondozásá
ról számolunk be. Tanulóink minden vasárnap tanári vezetés mellett
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látogatják az Úr házát. Téli időben az iskola egyik nagy termében tart 
részükre ifjúsági istentiszteletet Hamrák Béla kartárs, a reálgimnázium 
exhortátora. Minden tanítási napot imával kezdünk és fejezünk be. A 
vallástani órákon külön egyházi ének is követi a fohászt. E tanévben 
kétszer járult a tanári testület az ifjúsággal együtt az Úr asztalához, 
még pedig november 2-án és május 13-án; előző napon mindkét 
esetben az Egyetemes Egyházi Közgyűlés által megkívánt deprecatiós 
napot tartva. A negyedik osztályunk tanulói közül a helybeli egyház 
kötelékében a pünkösd utáni első vasárnapon nyertek konfirmálást 
szép vizsga után Chugyik József, Faska Ödön, Lux Károly, Kvasz Már
ton, Platthy Győző, Vaigel András és Varga Béla tanulók.

A közös egyházi főhatóság alá tartozó helybeli Leánynevelő In
tézet növendékeivel együttesen e tanévben is három vallásos estét 
rendeztünk.

Az elsőt Isten iránti hálás lélekkel az ágostai hitvallás keletke
zésének négyszázados fordulóján tartottuk meg szeptember 21-én a 
következő műsorral:

t. Erős vár a mi Istenünk... (I. v.) Közének.
2. Baja Mihály : A reformáció ünnepén. Szavalja Schneiker Gizi Ili.

o. int. növ.
3. Nagy Zoltán : Óh Sión .. . Előadja a leánynevelő-intézet egyházi 

énekkara.
4. Ünnepi beszédet mond Hamrák Béla, a két iskola vallástanára.
5. Árva lelkem bízzál... Énekli Haberehrn Gusztáv reálgimn. tanár 

vezetésével a reálgimnázium egyházi énekkara.
6. Vargha Gyuláné : Győzelem. Szavalja Darnai Ferenc rg. VIII. o. t.
7. Mindaz, ki reményét...  Közének.

A másodikat a reformáció áldásos emlékezetére október 31-én 
tartottuk meg a következő programm mellett:

1. Erős vár a mi Istenünk... I. vers, énekli az egész közönség.
2. Vojtkó P ál: Luther. Szavalja : Pap Klára IV. o. int. növ.
3. Nagy Zoltán : Hatalmas Isten, kegyelmedből nagy Isten Előadja 

Micsinay Gizella énektanárnő vezetésével a leánynevelő-intézet 
egyházi énekkara

4. Field: Esti dal. Reinhold: Etud. Zongorán játsza Fonda Márta
IV. o. int. növ.

5. Ünnepi beszédet tart Szeberényi Zoltán, a fóti ág. hitv. ev. egy
ház lelkésze.

6. Kapi Gyula : Tehozzád óh Uram . . .  Énekli Haberehrn Gusztáv rg. 
tanár vezetésével a reálgimnázium egyházi énekkara

7. Hamvas József: Ä reformáció. Szavalja : Bitay Endre VIII. o. rg. t.
8. Hymnus. Énekli az egész közönség.

A harmadik vallásos esténk április hó 26-án folyt le s a követ
kező pontokból állott:

1. Közének: Tündöklő hajnali csillag, . . (403. I. vers)
2. Szabolcska Mihály: Nehéz órában. Szavalja : Benedek Emilia IV. 

o int. növ.
3. Beethoven : Sonata d-dur. Zongorán játszák : Piros Klára gazd. és 

Fonda Márta IV. o. int. növ.
4. Ünnepi beszédet ta rt: Kardos Gyula, a balassagyarmati ág. hitv. 

ev. egyház esperes lelkésze.
5. Szalay : I) Isten hozzád szállnak. . . 2) Egyedüli reményem. Énekli 

a leánynevelő int. énekkara Micsinay Gizella tanárnő vezetésével.
6 Váradi Antal: Szivárvány. Szavalja: Joób Sándor 8. o. rg. t.
7. Resignation. Ch. Dancla Op. 59. Hegedűn előadja : Telmányi József 

7. o. rg. t. Kiséri Rosner Lajos a fiúnevelő-otthon főtisztje.
8. Közének : Add Uram, az igazságnak. . . (464. 1. vers.)
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E helyen is köszönetét mondunk Szeberényi Zoltán fóti lelkész 
úrnak, valamint Kardos Gyula balassagyarmati esperes lelkész úrnak, 
hogy hittestvéri buzgalommal eljöttek hozzánk hirdetni az igét, ta
nítani a hitet, erősíteni az ifjúság lelkét a Krisztusban élő igazságban.

A református tanulóinkat téli istentiszteleteken és egyházuk éne
keinek gyakorlásában Székely Ödön hévizgyörki ref lelkész úr oktatta, 
különben mint protestáns tanulók közösen vettek részt az evangélikus 
ifjúságunkkal a vallási élet belső misszióinak keretében.

A római kath. ifjúság lelki életét vallási és egyházi szempontból 
Kausz József hitoktató, hévizgyörki expositus úr vezette szerető gond
dal. Ő őrizte ellen a templomnak rendes látogatását s azt, hogy a ta
nulók mindenben eleget tegyenek vallásuk követelményeinek. A tanév 
elején, karácsony és husvét előtt, valamint a tanév végén valamennyien 
elvégezték a gyónás és áldozás feladatát. Részt vettek november 
hó 5-én Szent Imre tiszteletére tartott ünnepnapon. A hittani vizs
gáikon Tatarek Béla helybeli plébános úr jelent meg mint püspöki 
biztos. A mácsai kath. tanulók ez évben is megülték gyászos emlé
két márc. 23-án az otthonukat egykor elpusztító nagy lűzvésznek.

Az izraelita tanulók lelki gondozása Steiner Jakab főrabbi úr fel
adata volt. E tanévben már ugyanannayi órában tanulták az izraelita 
tanulók is a hittant, mint a többiek. A tanulók részt vettek hitközsé
gük által rendezett vallási estéken s egyen Engländer Lajos VII. o. t. 
szerepelt is.

Egyet azonban minden felekezeti kereten felül örömmel kell ki
emelnünk, hogy tanulóink között soha vallási viszály nem volt.

Tanári testületünk igyekezett ev. egyházunk közéletében részt 
venni a lehetőség szerint. Bányai egyházkerületünk október 10-én 
tartott közgyűlésén az igazgatón kívül Szabó Lajos, Szever Pál, Hamrák 
Béla, Jancsik Mihály, Dr Czirbusz Endre vettek részt a karból. Sztra- 
nyavszky Sándor felügyelői beiktatásán Dr Oravecz Ödön vett részt.

Az Egyetemes Közgyűlésen Szever Pál helyettes igazgató, Czir
busz Endre dr és Jancsik Mihály jelentek meg tanári testületünkből. — Az 
Orsz. Evang. Tanáregyesület közgyűlésén iskolánkból Szever Pál he
lyettes igazgató és Haberehrn Gusztáv tanár vettek részt. Intézetünket 
ugyancsak Szever Pál képviselte Deák János egyetemi tanár úr által 
november 19-én Budapestre összehívott internatusi értekezleten.

A helybeli Protestáns Nőegylet estélyein közreműködtek testüle
tünkből Dr Czirbusz Endre, Haberehrn Gusztáv, Hamrák Béla és Sze
ver Pál kartársak.

Országos evangélikus érdeket szolgált ifjúságunk a Luther-Nap- 
tár terjesztésével is. Protestáns tanulóink szép számban járatták az 
Ifjú Évek és az Erő c. folyóiratokat.

Minden óvó intelem és figyelmeztető tanítás mellett mégis két 
súlyosabb fegyelemsértésről kell megemlékeznünk. Az első október hó
ban történt, melynek főbűnöseit kegyelembe részesítve megkíséreltük 
a javulás útjára engedni. A másik a tanév közvetlen vége előtt került 
napfényre, melynek két vétkesét csendes eltávolítással közösítettük ki 
a tanulók sorából. Példájuk riasztó intelem lehet az ingadozó jelleműek- 
nek; másrészt kemény bizonysága annak, hogy nincs bűn, mi rejtve 
maradhatna. Az erkölcsi igazságnak győzni kell azzal is, hogy minden 
bűnös elveszi a méltó büntetését.
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Äz épület és bútorzat kérdésében csak azt jegyezhetjük fel, 
hogy még régi otthonunkban vagyunk, melynek ily nagy számú tanuló 
mellett a rendben tartása sok erőt vesz igénybe, s valóban művészi 
munkát követel. Minden törekvésünk az volt, hogy ha már szűkösen 
vagyunk is, rend és tisztaság legyen az egész vonalon, nehogy a jár
ványos és ragadós betegségek felüssék fejüket. Állandó fárado
zással sikerült is azt biztosítani. Bútorzat tekintetében is alig volt be
szerzés, inkább a régiek tatarozására szorítkoztunk. Fel kell jegyez
nünk azonban azt, hogy a rajzteremmel összeépített tanári könyvtár 
főfalát, mely vályogból lévén, s már 1913 óta sülyedni kezdett, közel 
2 V2 ezer pengő költséggel egy hatalmas és biztos téglafallal cse
réltük ki.

Ä jótevők emlékünnepét e tanévben is az iskolai évet be
fejező záróünnepéllyel kapcsolatban tartottuk meg. Ez alkalommal is 
szép számban jelentek meg iskolánk barátai és az érdeklődő szülők, 
ifjúságunk pedig teljes számban vett részt e templomi emlékezésen. 
Hamrák Béla vallástanár elmélyedő imája után az iskola igazgatója 
mondott emlékbeszédet báró Podmaniczky Árminról, ki egykor a hall
gatásra ítélt iskolát feltámasztotta, nemes szivének áldozó szeretetével 
új életre vezérelte, anyagilag pedig létét biztosította. A lassan feledés 
ködébe merülő magyar főúr alakját, életútját megrajzolva újra beírta 
nevét a ma nemzedékének szivébe. Iskolánk évkönyvei pedig minden 
időkre hirdetni fogják el nem múló érdemes cselekedeteit intézetünk 
legnagyobb jótevőjének.

Ä tanulók létszám a e tanévben nálunk is emelkedést mutatott. 
Á növekedés 19 volt s így kereken 400 növendéke volt az iskolának. 
Különösen nagy volt a jelentkezés az V. o.-ba. Pedig minden lehetőt 
elkövettünk arra, hogy csak a jogosultaknak adjunk helyet. Mégis az 
előbbi osztályból oly sokan kívánták tanulmányaikat folytatni, másrészt 
oly súlyos érvekkel választották tanintézetünket mások — főként pol
gári iskolát végzett leány magántanulók, tanuló pályájuk útjául, hogy 
kénytelenek voltunk főhatósági engedéllyel 66 nyilvános rendes tanulót 
felvenni, miután lakóhelyük Ászód körzetébe esik. Bejáró leány magán
tanuló 10 volt ezen osztályban; régibb rendes tanulóink közül pedig 
kettő iratkozott be magántanulónak. Ez adatok mellett is több mint 30 
tanulót nem vettünk fel a jelentkezők közül az V. o.-ba.

Megfelelő és biztató volt az I. o.-ba való jelentkezők száma. 
Ebbe az osztályba, noha Túra magán polgári iskolájával a hatvani 
reáliskola mellett sokat elvon régi érdekeltségi körünkből, mégis 60 
nyilvános és 7 magántanuló iratkozott be. A magántanulókra nézve 
szigorúan betartjuk egyházi főhatóságunktól 2428—1928. sz. alatt elfo
gadott 80824. V. számú rendeletét a nm. VKM. úrnak a földrajzi és 
érdekeltségi határokra nézve. De igen sok tanulót nem vettünk fel 
a VI.—VIII. o.-ba sem, mert minden jogos indok nélkül akartak iskolát 
változtatni. Nem tartjuk szerencsés dolognak, hogy egyes helyeken, ha 
a tanuló kötelező ígéretet tesz a más iskolába való menetelre, akkor 
inkább átengedik az előbbi osztályból. Az érettségi vizsgálaton való 
felelősség érzete tiltakozik a humanizmus eme színből való alkalma
zása ellen. Ezért mi a felsőbb osztályokba csak a lehető létszám ha
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tárai között és csak indokolt esetben veszünk fel máshonnan jövő 
tanulót.

Tanulóink egészségi állapota e tanévben is kielégítőnek volt 
mondható. Haláleset nem fordult elő. Betegség miatt öt tanuló maradt 
el az évvégi ismétlésekről és összefoglaló órákról, akik a jövő tanév 
elején tesznek pótló vizsgálatot. A nagy szélsőségekben mozgó idő
járás szeszélyeit is jól bírta ifjúságunk, noha a vasúton való utazás 
eléggé veszélyezteti változó hőmérsékletével az egészségi állapotot. 
Azonban tanulóink jól fejlettek, izmosak s így kórnak, bajnak inkább 
ellene tudnak állni. Ennek igazságát bizonyítja az is, hogy mikor ka
nyaró miatt hatóságilag be kellett zárni községünk összes iskoláit a 
húsvéti ünnepek előtt, nálunk egyáltalában nyoma se volt a járványnak. 
A hivatalos szemvizsgálatot Dr Gál Adolf járási főorvos úr szeptem
ber 11. és 12. napján tartotta meg a tanulók között. Ugyancsak ő látta 
el mint intézeti orvos szegény tanulóinkat orvosi tanáccsal és kezelés
sel. A VII. osztályban az egészségtant ugyancsak ő tanította heti egy 
órában mint kötelező rendkívüli tárgyat. A tüdővész és az alkoholiz
mus veszélyeire nemcsak az egyes tantárgyak megfelelő részeinél 
figyelmeztettük az ifjúságot, de a folyosókon ezeket példázó faliképek 
állandóan szemléltették ezt előttük.

Tanulmányi kirándulások. A közvetlen tapasztalás és egyéni 
szemlélet jelentős pedagógiai értékét tettük elevenné mindannyiszor, 
amikor ifjúságunkat tanulmányi kirándulásokra vezettük.

Az V. osztály tanulóit szeptember hó 6-án félnapos növénygyűjtő 
kirándulásra vezette dr. Varga Ferenc Csintoványra.

A Budapesten tartott állatvásárra és kiállításra március 26-án a 
felső négy osztály növendékei közűi 82-en mentek el Dr Czirbusz Endre, 
Haberehrn Gusztáv, Jancsik Mihály és Dr Varga Ferenc tanárok fel
ügyelete alatt. Az I. és II. oszt. 72 diákja május 20-án egynapos kirándulást 
tett a Mátrába, hol Ágasvár romjait tekintették meg. Vezető tanárok vol
tak : Haberehrn Gusztáv, Nagy Imre és Stibrányi Gyula.

A III. és IV. osztályból 42-en május 21 és 22-én tettek nagyobb 
tanulmányi kirándulást, melynek főbb pontjai voltak: Somoskőújfalu — 
Somoskő vára — Salgóbánya — Salgóvár — Salgótarjáni Acélgyár — 
Salgótarjáni Vasöntöde és Kályhagyár — Salgótarjáni Palackgyár meg
tekintése. A tanulmányi kirándulást Dr Czirbusz Endre és Dr Varga Fe
renc kartársak intézték. Különösen hálás köszönetét tartozunk mondani 
e helyen is a segítségünkre oly szívvel-Iélekkel vállalkozó Dr Dornyay 
Béla salgótarjáni kollegánknak.

*❖  *
Ez évben sikerült felújítani az iskolai majálist, de már mint juniá- 

list múlt hó 13-án. Az ifjúság e mulatságát a kisbagi erdőben tartottuk 
meg. A rendezés fáradhatatlan vezetője Jancsik Mihály kartárs volt, 
kinek a VII. osztály volt első sorban a segítségére.

Ez alkalommal az ifj. zenekar néhány darabot mutatott be s 
Herskovits Tibor Vili. o. t. szavalt. Kocsival a következők segítették az 
intézetet a ki-és a bejövetelnél: Kálmán Bertalanná úrnő, Dúzs János 
intéző úr, Haász Dániel úr, Szlanka János úr, Lengyel Adolf úr, Katona 
Rafael úr, Huszárik Pál úr, Zsemberovszky Pál úr, Rubies János úr,
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Nagy István úr, Engländer Dezső úr és Boda Gábor úr. A hely bel i 
fiúnevelő intézet zenekara Wachtler Ferenc karnagy úr vezetése alatt 
egész nap gyönyörködtette a megjelent közönséget. — A gimnázium 
cserkész csapata finom pörkölttel látta el a zenekart és mindenféle mun
kával segédkezett a rendező tanárnak. A hely beli Hangya több tárggyal 
ajándékozta meg az ifjúságot. — Ézsely István úr és Kis József úr 
székekkel és asztalokkal segítette ki a rendezőséget. Minden támogatónk
nak ez úton is köszönetét mondunk.

Ä szegény tanulókat segélyező egyesületünk az arra rá
szorult és érdemes növendékeinket ingyenesen vagy csak némi bekötési 
díj ellenében tankönyvekkel látja el. Különösen igyekeztünk az I. o. 
tanulók szüleit támogatni, kiknek első kiadása nagyobb összeget igényel 
amúgy is Egyesületünk társadalmi szervezet. Elnöke : Chugyik Pál es
peres lelkész úr s alelnöke az iskola igazgatója, jegyzője Boldis István 
családfő úr, vagyonát és könyvtárát pedig Haberelirn Gusztáv kartárs 
kezeli. A folyamodó tanulók augusztus 15-ig az igazgatósághoz egy 
levelezőlapon írják meg, hogy mily könyveket kérnek használatra.

Az egyesület múlt évi augusztus hó 7-én tartotta meg évi köz
gyűlését. A múlt évről vagyona a könyveken kívül 513 P 40 f volt; ez 
évi bevétele 311 P 78 f, így vagyoni állaga jelenleg 825 P 18 f. A 
könyvállomány beszerzés útján 150 darabbal, ajándékozás folytán 31 
kötettel gyarapodott. Az elmúlt tanévben 110 tanuló között 590 tankönyv 
2354 P 30 f értékben osztatott ki.

Az egyesület alapító tagjai: Ilenczfalvi Sárkány Ernő, Majsai Gál 
Gyuláné, Matheides István, Perin Béla, Az Aszódi Ev. Egyház, Hitelbank, 
Hitelszövetkezet, Hangya r-t. ; Kereskedelmi Társulat ; Polgári Kör. A 
három évi 2 P-t vállaló rendes tagok száma 30; ezen kívül igen sok 
pártoló tagunk van évente tetszés szerinti adománnyal.

E helyütt jegyezzük fel azt is, hogy iskolánknak van rendes iskola
orvosa, aki nem csak állandóan ellenőrzi az iskolát egészségügyi szem
pontokból, de ingyen kezeli a szegény tanulókat is, ha erre igazgatói 
vagy osztályfői beutalást kapnak.

Szülői értekezletet ez évben is tartottunk június 14-én. Bátran 
elmondhatjuk, hogy ezen értekezletek vonzó ereje évről évre nő. 
Most már annyi érdeklődő szülő és házigazda jelent meg hívó sza
vunknak szívesen engedve, hogy iskolánk legnagyobb terme szűknek 
bizonyult a hallgatóság befogadására. Lassan áthatja a szülői házat az 
a gondolat, hogy a mi munkánk közös, közösen építjük ki gyermekeik 
lelki világát. Ez alkalommal az igazgató a pályaválasztás nehézségeiről 
és a helyes választás feltételeiről olvasott fel, míg Stibrányi Gyula kar
társ „A beszéd fejlődéséről és a modern nyelvek tanulásáról“ tartott 
szép szabad előadást. Valóban öröm volt látni azt az őszinte érdeklő
dést, a szülői lélek ama megnyilatkozását, melyet helyesen felhasználva 
eredményesen állíthatunk a közös célgondolatért harcoló munka szol
gálatába. Örvendve érezzük azt is, hogy lassan megfogyatkozik a 
szülőknek már alkalmatlan időben tett érdeklődő látogatása. Különben 
mindig szívesen állunk rendelkezésükre. A tanulók, akik Aszódon lak
nak, az osztályfők és a tanári kar állandó felügyelete alatt állanak. Az 
igazgató e tanévben betegsége miatt csak 31 tanulót tudott otthonában 
felkeresni.
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Adományok és adakozások. E tanévben Aszód községtől 
megkaptuk az 1929, 1930 és 1931 évekre megszavazott 300—300 P 
évi segélyt; összesen tehát 900 P-t. Az államsegély a régi papír
koronából átértékelve ez évben is csak 5 P 44 fillért tett ki. Voltak 
ezen kívül kegyes és buzgó más adakozók is, kiknek nevét a tanulók 
jutalmazására és a szertárak, könyvtárak gyarapodása keretében jegyez
zük fel A helybeli ág. hitv. ev. egyház szerződésileg biztosított segélye 
ez évben is 32 P volt.

Tandíj-elengedésben is részesülhetnek tanulóink felekezeti 
különbség nélkül, ha megfelelő előmenetelt tanúsítanak, a magavisele- 
tük jó, a szülők szegényes vagyoni állapota kellően igazolt. Nem nyer
het tandíjelengedést azonban az a tanuló az I. félévben, aki eddig 
még nem járt intézetünkben. A tanári kar javaslata, a helyi bizottság 
felülbírálása alapján a fenntartó kerületet képviselő nagybizottság e 
tanév első felére 61 tanulónak 877 P engedményt adott; a tanév má
sodik felére pedig 57 tanulót 1123 P 50 f elengedésben részesített. Az 
egész tandíjelengedés így 2000 P 50 fillért tesz ki.

Nyilvános előadások meghallgatása. Tanuló ifjúságunkat 
tanári vezetés mellett elvittük oly nyilvános előadások meghallgatására, 
hol irodalmi értékű műveket mutattak be. Az Aszódon játszó színtársu
lat előadásában meghallgatta ifjúságunk szeptember 13-án Kacsóh—Ba
konyi—Heltai szép dalművét a János vitézt; április 25-én pedig 
Csiky Gergely most is kedves Nagymamá-ját. A Protestáns Nőegylet 
műkedvelői színre hozták Zilahi) Lajos Süt a nap c. nagysikerű darab
ját, miben hasonlókép gyönyörködtek tanulóink december hó 12-én.

Takarékossági napot nem tartottunk, mert a kitűzött október 
31. ránk nézve mélyebb érzelmi kapcsolaton alapuló történeti időpontot 
jelent. A kapott népszerűsítő iratokat és játékot tanulóink között kiosz
tottuk s úgy intéztük a helyettesítések dolgát, hogy minden osztályban 
feltétlenül jusson egy óra erre a fontos nemzetgazdasági kérdésre. Az 
osztályok legnagyobb részében maga az igazgató tartotta meg az 
órákat, hol külön előadásban, hol pedig Smiles takarékosságról szóló 
művének egyes részeit fejtegetve.

A bejáró tanulókat Aszódra érkezésükkor felügyelő lanár várja 
s vezeti fel az iskola épületébe. A déli órákban ugyancsak tanári 
vezetés mellett mennek le a pályaudvarra. Utazás közben a tanulók 
közűi kijelölt vigyázok őrködnek a rendre és hiedelemre, hasonlókép 
az iskolai épület egyes osztályaiban, míg az indulásra a sorakozó nem 
szólítja a tanulókat. E várakozás ideje alatt az intézetből távozni csak 
a felügyelő tanár engedelmével szabad. Ily bejáró tanuló volt Hatvan 
felől 143, Balassagyarmat felől 40, Gödöllő felől 20.

A leány magántanulók száma a múlt esztendei 12-vel szem
ben e tanévben 19 volt, kik közül vizsgálatlan maradt 1. (Különben 
összesen 29 volt a magántanulók száma, tehát 8-cal több mint előző 
évben) A leány magántanulók megoszlása osztályonként a következő 
volt: IV. o.: 1 ; V.'o.: 10; VI. o.:' 2; VII. o. 4; VIII. o.: 2. Vallásfele
kezet szerint a következőkép tagolódtak: ág. hitv. ev.: 4, ref.: 4. 
r. kath. 8, unit.: 1, izr.: 2. Az alsóbb osztályokba már nem vettünk fel
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leány magántanulót, különben itt is betartottuk a VKM úr 80824—1928. 
sz. rendeletével megállapított területi határvonalat, valamint a felvételi 
vizsgálat komoly mértékét is. Az óraközi szüneteket a tanintézeten be
lül levő alumneum külön helyiségében töltötték, hol özv. Burró Imréné 
úrhölgy gyakorolta felettük a felügyeletet. Az iskola törvényeinek és pe
dagógiai törekvéseinek szempontjából e tanévben sem volt magavise
letük ellen kifogás.

Ä magyar ipar, kereskedelem  és term elés pártolásának 
nagy érdekét minden osztályban külön a tanulók értelmi fokához 
mért előadásban ismertették az egyes kartársak; kitérvén és felhasz
nálván erre a magyar dolgozatok tárgykörét is. Erre nézve alkalmas 
felvilágosító nyomtatványokat is adtunk növendékeink rendelkezésére, 
másrészt a szemléltetés eszközét is felhasználtuk a nagy nemzeti cél 
érdekében.

Ä madarak és fák napját éppen egy negyed százada, hogy 
1906 április havában elrendelte Apponyi Albert gróf, az akkori közok
tatásügyi miniszter. Külön napot nem áldozhattunk e nemes és hasznos 
kérdésnek, de felhasználtuk a kirándulás napjait, a természetrajzot ta
nító kartárs pedig tárgyának megfelelő helyeit arra, hogy e humánus gon
dolatnak életteljes jelentőséget adjon. Helyettesítési órákon az alsóbb 
osztály tanulói szívesen hallgatták meg az állatvédelmi propaganda ki
sebb elbeszéléseit. Az Állatvédő Egyesület kis naptárjaiból e tanévben 
is ötvenet vettek meg növendékeink — terjesztve és tanulva így is a 
nemes irányú törekvést.

Öreg diákjaink találkozói. Miután iskolánk csak 1916-ban 
tartotta első rendes érettségi vizsgáját, mellyel a kifejlesztés művét 
befejezték külsőleg, azért öreg diákjaink száma, ha csak az itt maturál- 
takat vennők számításba, még csekély lenne. De akkor nem büszkél
kedhetnénk Petőfi nagy nevével se. Ám igazán véve öreg diákja ennek 
az iskolának minden magyar ember, aki itt végezte a régi kis gimná
ziumot már. Ezeknek szövetsége most van alakulóban s az előmunká
latait llenczfalvi Sárkány Ernő országgyűlési képviselő úr, mint az 
előkészítő bizottság elnöke, nagy lelkesedéssel annyira elvégezte, hogy 
mi sem állja annak útját, hogy még ez év őszén megtartsuk az aszódi 
öreg diákok szövetségének alakuló nagy közgyűlését. Ennek mintegy 
előhullámai azok a kedves találkozások, melyekről alábbi sorokban 
megemlékezünk.

1930. július 13-án 8 éves találkozóra gyűltek össze azok, akik 
1922-ben a IV. osztályt végezték. — A találkozón megjelentek a kö
vetkezők: Almási Géza, Bacsa József, Drávái János, Főző János, Ham- 
rák Zoltán, Haulits Ödön, Jaczó Sándor, Király János, László József, 
Lövinger József, Medveczky Mihály, Morhardt Gyula, Peja Győző, 
Szarka Lajos, Szlanka Jenő, Torda Lajos, Tóth Jenő, Vincze Rudolf, 
Gergely Lajos, Engländer Olga, Király Anna, Mess Kató, Sándor Ilona. 
Többen levélben mentették ki távolmaradásukat. A megjelentek nagy 
része most fejezi be tanulmányait, egy része pedig már elhelyezkedett 
az iparban és a kereskedelemben. A megjelentek délelőtt a gimnázium
ban találkoztak, hol az igazgató üdvözölte őket, azután templomba 
mentek. Délután osztályfőnöküknél, Jancsik Mihály tanárnál, jelentek
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meg, ahol néhány kedves óra keretében felújították a régi, szép iskolai 
emlékeket. Este a Polgári Körben baráti vacsorán találkoztak az is
kolatársak, mely alkalommal Jancsik Mihály osztályfőnökön kívül meg
jelentek Hamrák Béla és Karádi János tanárok is. Az estét barátságos, 
meghitt hangulatban töltötték el. Ezen a vacsorán elhatározták az 
egybegyűlt ifjak, hogy 1936-ban ismét találkoznak.

Az 1920-ban érettségizett növendékeink 10 éves találkozóra 
jöttek össze 1930 szeptember 7-én. Jelen voltak: Adler Márta szigorló 
orvos, Balás Vilmos szolgabíró, Bugár István jegyző, Glatz József 
vallástanár, Jónás Pál jegyző, Neuman Margit Forstreiter Erikné és 
Dr Richweisz József orvos. Távolmaradásukat kimentették Dr báró 
Jacobs dementis Ervin. Cotteli Kálmán villamos művek igazgatója 
Besztercebányán, Csővári Dezső lelkész, Dr Hacker Imre orvos Leipzig, 
Kaszás József, Nemes László mérnök, Szikora Miklós gyógyszerész 
és Dr Vass Alajos orvos Elberfeld. A megjelentek mindenek előtt 
a templomba mentek, ahol Glatz József imádkozott, majd a Vlll-ik 
osztály termében gyűltek össze, ahol ugyancsak Glatz József tolmá
csolta az egykori növendékek háláját az intézet és annak tanári kara 
iránt. A megható üdvözlésért az intézet igazgalója mondott köszönetét. 
Ezután kimentek Hévizgyörkre és koszorút helyeztek egykori osztály
társuk, Bozlék János sírjára Az esti közös étkezés alkalmával, melyen 
a tanári kar részéről Dr Oravecz Ödön igazgató, Karádi János v. osz
tályfőnök és Jancsik Mihály kartárs vettek részt, aszódi diákéletük sok 
kedves emlékét újították fel.

1921-ben érettségizett diákjaink 1931 június 29-én gyűltek össze 
10 éves találkozóra. Jelen voltak: Künsztler Anna tanárnő, Mikler Edit 
tanárnő, Dénes Mátyás kereskedő, Králik István mérnök. László Imre 
kereskedő, Macska János jegyző, Dr. Mihalovics László főtisztviselő 
az Egyesült Izzónál, Miklian Gyula fővárosi vallástanár, Solti László 
jegyző, Torda Gyula lelkész. Az egybegyűlteket az intézet igazgatója 
köszöntötte az iskola nevében. A megjelentek ezután volt tanáraikkal 
régi osztálytermükbe vonultak, ahol a kopott faragott padokba ülve 
felújították régi emlékeiket s beszámoltak eddigi pályafutásukról. Majd 
kivonultak egykori osztálytársuk, Kaufmann Matild sírjához s megko
szorúztak. Este közös vacsora volt, amelyen a tanári kar részéről Nagy 
Imre volt osztályfőnök, Haberehrn Gusztáv és Künsztler János kartár
sak vettek részt. Tekintettel arra, hogy az országgyűlési képviselővá
lasztások sok helyen e napon történtek, többen nem jelenhettek meg. 
Épen ezért elhatározták a jelenlevők, hogy 1931 szeptember hó elején 
pót-találkozót tartanak.

Alumneum. Iskolánk ezen intézménye e tanévben is a régi ke
retek közt folytatta működését. Egyrészt Aszódon szálláson lévő, más
részt a környékről naponként bejáró növendékei aránylag olcsón meg
felelő ellátást nyerhettek. Ebéd és vacsora díja havi 24 P volt, csak 
ebédre jelentkező naponként bejáró tanulók 16 P-t fizettek.

Felvettünk 37 növendéket, ezek közül kimaradt 3, létszám a tanév 
végén : 34.

Étrend: ebédre hetenként háromszor leves és főzelék feltéttel, két
szer leves és tészta, kétszer leves főzelék feltéttel és sült tészta, vacso
rára háromszor főzelék, négyszer friss vacsora.
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Április 27-én a megtartott hivatalos iskolalátogatás alkalmával 
méltóságos és főtiszteletű D. Raffay Sándor püspök úr megtekintette az 
alumneumot, behatóan érdeklődött annak élete iránt, majd Dr Hittrich 
Ödön c. főigazgató, kér. tanfelügyelő és Czitó Győző kormányfőtanácsos, 
iskolai felügyelő urak társaságában közösen étkezett növendékeinkkel. 
Ez alkalommal az iskolai felügyelő úr 80 pár virslit adományozott má
jus 1-re növendékeinknek. Fogadja ezen adományáért e helyről is hálás 
köszönetünket!

Az alumneum ephorusa: Karádi János tanár, vezetőnő: Burró 
Imréné tanítóözvegy.

Intézményünk a jövő tanévvel mint tisztán tápintézet megszűnik, 
meri internatussá alakul át, mely a mostani iskolai épületekben szep
tember 14-én nyílik meg.

Jutalm at n y ert tanulók. A m. kir. pénzügyminisztérium bír
ságalapjából Bartos László IV. o. t. évi 100 P-t kap.

A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület adományából Karádi István
I. o. t. és Antal Lajos VI. o. t. 10 — 10 P jutalmat kaptak.

A Felső-pestmegyei ev. esperesség jótéteményéből Baum Pál IV., 
Mikes László IV., Esztergály Gyula 11., Puskely Pál II. o. tanulók 
10 — 10 P stipendiumot kaptak.

Néhai Gróf Telekyné Róth Johanna országos alapítványából a 
bíráló bizottság Joób Sándor Vili., Szalay Sándor Vili. és Telmányi 
József VII. o. tanulókat 10 — 10 P-ős pályadíjjal tüntette ki.

Czitó Győző iskolafelügyelő úr adományából Joób Sándor Vili.
o. t. 50; Margócsy Gyula VI. o. t. 25; Lórencz András V. o. t. 25 P 
elismerő jutalomban lettek részesekké.

Micsinay Ernő kir. kormánytanácsos, tkp. vezérigazgató nevére 
jubileuma alkalmából tisztelői által létesített alapból, mint a magyar dol
gozatok írásában kiválók: Joób Sándor VIII., Dénes Endre Vili., Mar
ton Ferenc VII. és Mester István VI. o. tanulók 21'50—2L50 P juta
lomban részesültek.

A „Rozsnyói Öregdiákok" 25 P-ős adományát Telmányi József 
rozsnyói családból származó VII. o. t. nyerte.

Moravcsik Emil emlékezetét hirdető alapítványból mint kiváló 
cserkészek: Szalay Sándor VIII.; és Újváry Ferenc VII. o. tanulók 
22 P-őn osztoztak.

Sperlágh Zoltán gyógyszerész úr adományából jeles magyar dol
gozataikért 10—10 P-ős elismerést nyertek Margócsy Gyula VI. és 
Kecskés László V. o. tanulók.

Magyary Dezső ezredes úr által kitűzött 10 P-ős dijat magyar 
dolgozataiért Szilasy Zoltán III. o. t. kapta meg.

Néhay Dr Osváth Gedeonné emlékezetére tett alapítványból pá
lyamunkájával Marton Ferenc VII. o. t. 550 P-t nyert.

Stoll Ernő alapítványának 5 60 P kamatját a Petőfi-Önképzőkör- 
ben kifejtett derekas munkálkodásáért Csekei György VIII. o. tanuló 
érdemelte ki.

Kiuisztler János kartárs, mint a bejáró tanulók felügyelője 100 P-t 
adományozott a jóviscletű tanulók kitüntetésére, mely összegből Mé
száros Pál VIII. o. t. 50 P, Gólya László Péter VIII. o. t. 25 P, Pesti 
József Vili. o. t. 25 P jutalomban lettek részesek.
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Mint az ev. egyházi énekben buzgó tanulók Haberehrn Gusztáv 
kartárs adományából az ő „Kis Korálkönyv“-ének 1 — 1 példányát 
nyerték: Mrkva Gábor 1. és Bayer Zoltán 11. o. tanulók.

Egy volt tanítvány 20 P-ős adományát mint magántanuló Balogh 
Jolán V. o. tanuló kapta meg.

Skrabán Ferenc vendéglős úr nemes szívvel egész éven át in
gyen ebédben részesítette Szerémy Géza I. és Szerémy Nándor 11. o. 
tanulókat.

Budapest székesfőváros németországi utazási ösztöndíját ez évben 
Hartyánszky Kázmér VI, Fentős Tibor IV. és Faska Ödön IV. o. ta
nulók nyerték el.

Fertő Ferenc úr lű P-ős és Szabó Ernő úr 20 P-ős adományá
ból az önképzőkörben megjutalmaztatlak 5—5 P-vel Csekei György, 
Dénes Endre, Darnai Ferenc, Kausz László, Mészáros Pál és Steiner 
György Vili. o. tanulók.

A gyorsírási versenyen a jutalmakat a következő sorrendben ér
demelték k i: Farkas Kató VII. o. mt., Steiner Lili IV. o. mt. és Kecs
kés László V. o. tanuló.

A francia nyelvben való haladásukért Dr Dánielisz Sándor tanár 
úr 1—1 könyvvel jutalmazta: Joób Sándor VIII. o., Margócsy Gyula 
VI. o. és Mester István VI. o. tanulókat.

Az Egyetemi Nyomda, az Athenaeum, Kókai Lajos, a Franklin 
Társulat könyvkiadó cégek adományából jutalomkönyveket nyertek: az
I. o.-ból: Kapuszta József, Varga István, Danes Miklós, Fentős Kál
mán, Mészáros József, Mrkva Mihály, Smelkó Tibor, a II. o.-ból: 
Szerémy Nándor, Áts Kálmán, Bátyi Pál, Kroner József, Mrkva La
jos, Nagy István, Tárnok János, Varga József, a III. o.-ból: Gergely 
János, Pálmai István, Marton József, a IV. o.-ból: Bencsik József és 
Ferenc, Matus László, Faska Ödön, Sztriskó Pál, az V. o.-ból: Baum 
János, Bobor János, Krekó József, Szlovák András, a VI. o.-ból: Szabó 
Gyula, Fekete József, Teliér Sándor, a Vili. o.-ból: Dénes Endre, Joób 
Sándor, Mészáros Pál tanulók.

VI.
A tanu lók  n évsora .

I. osztály.
Aranyi Sándor ev. 
Bálint Sándor rk. 
Bíró Márton rk.

Dietrich László rk. 
Dudás Mihály ev. 
Fekete Kálmán rk. 
Fentős Kálmán ref. 
Fischer Zoltán izr.

Bodó Mihály rk. 
Danes Miklós rk. 
Deák Sándor rk.

Fónagy Dezső rk. Karádi István ev.
Gajdosi Jenő rk. Kardos Károly rk.
Gazdag Fábián rk. Kiss László ev. 
Gyenes Károly ref. Kollár Sándor rk. ism. 
Harach Géza rk. Kovács Kálmán rk.
Hászmann Mihály rk. Leichtág Jenő izr. 
Iszlay Miklós rk. Lezsák István ref.
Jakab József rk. Lorencz Sámuel ev.
jurassa Béla rk. Lőrincz Mihály rk.
Kapuszta József rk. Lövey István rk. 
Kaputa Ferenc rk. ism. Madarász Gyula rk.

>
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Mészáros István rk. 
Mészáros József rk. 
Mikus József ev. 
Morvái Ernő rk. 
Mrkva Gábor ev. 
Mrkva Mihály bapt. 
Nagy Lajos rk. 
Paulovits Béla rk.

Petrik János ev. 
Péter Géza ev. 
Pintér Ferenc rk. 
Puskás János rk. 
Sárosi József rk. 
Smelko Tibor rk. 
Stieber György rk.

Szlanka Géza rk. 
Tasnádi Gábor ref. 
Tóth István rk.
Úti Jenő rk.
Varga István rk. 
Weisz Imre izr. 
Willin Lajos ev. 
Zechner József rk.Szerémy Géza rk.

Zólomy Ferenc rk. Zsemberovszky János ev.
Magántanulók:

Balog Péter Pál rk., Hevér István rk., Honéczy Zoltán ev. (vizsgálatlan 
maradt). Marschalkó G. Sándor ev. (vizsgálatlan maradt), Penderik 

Mihály ev. (vizsgálatlan maradt), Schwank Ervin rk., Tóth Lajos rk. 
Vizsgálatlan maradt nyilv. tanuló: Juhász Ferenc rk.

Összesen 67 tanuló.

II. osztály.

Aszódi Sándor rk.
Áts Kálmán rk.
Bartlia János ev. 
Bayer Zoltán ev.
Bátyi Pál rk.
Benedek István rk. 
Blaskó Sándor rk. 
Czeglédi István ref. 
Dobronyovszkijánosrk. 
Dohányos István rk. 
Ecker József ev. 
Esztergály Gyula ev. 
Gyurtsák Béla ev. isin. 
Haulits Elemér rk.

Hídvégi István rk. 
Horváth Mihály rk. 
Hónig Antal rk. 
Juhász János rk. 
Juriga Joachim ev. 
Kamodi Miklós rk. 
Katona Márton rk. 
Kis Pál ev.
Kovács Ferenc rk. 
Kovács István rk. 
Könczöl Ferenc rk. 
Króner József rk. 
Maródi Ferenc ev. 
Mayer János ev.

Molitórisz József ev. 
Morhardt Károly rk. isin. 
Mrkva Lajos bapt. 
Nagy István ev.
Ondek Mihály rk. 
Puskely Pál ev.
Rákos Pál rk.
Sinka János rk. 
Szerémy Nándor rk. 
Takács István rk. 
Tárnok János ref.
Tuka József rk.
Varga János rk.
Varga József rk.

Zsemberovszki Pál. ev. Zsuchva Gyula rk. 
Összesen 44 tanuló.

III. osztály.

Andó László rk.
Benke János rk.
Boda János rk.
Boda Sándor rk. 
Cseszkó Károly rk. 
Dafcsinszki Viktor rk. 
Farkas Géza rk. 
Fónyad Károly ref. isin. 
Fíilep Lajos rk. 
Gergely János rk.

Hoffer Frigyes rk. ism. 
Katona László rk. 
Klszák László ev. 
Korik Lajos rk.
Kuzma János rk. 
László Rezső rk. 
Lengyel István izr. 
Magyary Dezső ref. 
Marton József rk. 
Nagy Antal rk.

Nagy Mihály rk. 
Pancsofár Jenő rk. 
Pálmai István izr. 
Petrovics Mihály rk 
Pólyák Pál ev. 
Rákosi József rk. 
Szilasi Zoltán ev. 
Szíics András bapt. 
Tóth László ref. 
Weisz József rk.

Magántanuló: Weisz István rk. (vizsgálatlan maradt,) 
Összesen 31 tanuló.

3
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Ambrus Jenő rk. 
Bartos László ev. 
Baum Pál ev. 
Bayer Endre ev. 
Bálint László rk. 
Bencsik Ferenc rk 
Bencsik József rk. 
Braun Dániel ev. 
Chugyik József ev 
Erdélyi Endre ref. 
Erdélyi Zsigmond 
Faska Ödön ev. 
Fazekas László rk

Fentős Tibor ref. 
Gergely Sándor rk. 
Glávits László rk. 
Haász Dániel ev.
Kiss László rk. 
Korcsek János rk. 
Kvasz Márton ev. 
László Kálmán ref. 
Lux Károly ev.
Matus László rk. 

rk. Mihalicza János ev. 
Mikes László ref. 

ism. Molnár András ref. 
Magántanuló: Steiner Lili 

Összesen 40 tanuló.

IV. osztály.
Nagy Győző ev. 
Platthy Győző ev. 
Puskely Béla ev. 
Rozgonyi Tivadar rk. 
Széles István rk.
Szoó István rk. ism. 
Sztriskó Rál ev. 
Támpa László gk. ism. 
Vaigel András ev. 
Vaigel András ev. 
Varga Béla ev.
Weiner László izr. 
Zámbó József rk. 

izr.

V. osztály.
Adametz József rk. 
Almási József ref. 
André László ev.
Antal Gyula rk.
Balás Béla rk.
Balogh István rk. 
Balogh János rk. ism. 
Baum János ev.
Berecz Tibor rk. 
Bertók Márton rk. ism. 
Bobor János ev.
Csapó Zoltán ev.
Csák János rk.
Csányi József rk. 
Czireizer Leó rk. 
Dafcsinszki Emil rk. 
Demeter Vilmos unit. 
Dolinszky Gyula ev. 
Dúzs Gedeon ref. 
Ferjancsik Lajos rk.

Zámbó

Fliegauf József rk. 
Fuchs Zoltán rk. ism. 
Gál János rk.
Holló András rk.
Iványi Kázmér rk. 
Kecskés László rk. 
Király József rk. 
Koczka János rk. ism. 
Komáromy László rk. 
Krekó József rk. 
Kovács József rk. 
Leopold Ödön izr. 
Lórencz András ev. 
Magyar István rk. 
Máriás Sándor ev. 
Misinszky István rk. 
Nagy József rk.
Patai Pál ev. ism. 
Petrás János rk.
Piry Endre ev. 

enő rk. Zsákovits I

Raffay György ev. 
Rákosi Tibor rk. 
Rósner Elemér rk. 
Rusznyák Jenő rk. 
Sára Mihály rk. 
Seres László rk. 
Speriágh József rk. 
Szalay János ev. 
Szlovák András ev. 
Takács István rk. 
Tatár Árpád rk. 
Teknős Gyula rk. 
Terplán Dezső ev. 
Teszák Endre ev. 
Tóth János rk. 
Tusor Mihály rk. 
Üsztöke Illés rk. 
Willin Gyula rk. 
Virág Béla rk. 
Vitézy László rk. 
dre rk.

Magántanulók:
Balogh Jolán ref., Dénes Klára izr., Fülöp Ilona rk.. Mogyorós Mária rk. 
Pál Ilona rk., Tóth Anna rk. (vizsgálatlan maradt). Tóth Györgyi unit. 
Tóth-Zsiga Ilona rk., Szilágyi Ilona ref., Záborszky Zsuzsanna ev., Ru- 
zsin Béla rk. (vizsgálatlan maradt). Rácz Sándor rk., ism. (vizsgálatlan

maradt.)
Kimaradt rendes tanulók: Bede István rk., Markovits Ferenc rk. 

Vizsgálatlan maradt rendes tanulók; Csuzy Imre rk., Dönsz László ev.
Összesen 78 tanuló.
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VI. osztály.

Antal Lajos ref.
Engel László izr. 
Farkas László rk. 
Fekete József rk. [rk. 
Feuchtman Zsigmond 
Frey Tibor ev.
Gara László izr. [rk. 
Gerstenbrand György 
Grózsmik József rk. 
Grúsz András rk. 
Hajdú Zoltán ref.

Ffartyánszky Kázmér rk. 
Havassy Kálmán rk. 
Huszárik Pál ev. 
Katona Pál rk.
Kovács Dénes unit. 
Margócsy Gyula ev. 
Maszlag János rk. 
Melhoffer Albert rk. 
Mester István izr. 
Moys Béla rk. 
Neumann László izr. 

Vasas Béla rk.

Papp János rk. 
Récsey Ferenc rk. 
Richter Géza rk. 
Schulmeister József rk 
Szabó Gyula ref. 
Szaniszló Ferenc ref. 
Székely Béla rk, 
Szoyka László ev. 
Szűcs János rk.
Teliér Sándor rk. 
Tiborcz György rk.

Magántanulók: Kovács Margit rk. és Tóth Julia ev. 

Összesen 36 tanuló.

Alexy János rk. 
Andersen József rk. 
Aranyi József ev. 
Balás Ferenc rk. 
Becsei István rk. 
Becska Lajos rk. 
Benke Mihály rk. 
Engländer Lajos izr. 
Farkas Andor ref. 
Fertő György rk. 
Fliegauf Ágoston rk. 
Fülöp István rk. 
Gergely Mihály rk. 
Gödör Ferenc rk. 
Hajdú József rk. 
Jaczó Imre rk. 
Kaputa Pál rk. isin. 
Kepes János rk.

VII. osztály.

Klszák Imre ev.
Keinpf Gyula ev. 
Kovács László izr. ism. 
Kovácsy Aurél rk. 
Körmendy Sándor ref. 
Kuty László rk. ism. 
Laczkó Zoltán rk. 
Marton Ferenc rk. 
Mikes Lajos ref. 
Molcsán János ev. 
Mrkva Pál ev.
Nagy Dezső rk. 
Námer Sándor rk. 
Nyári László rk.
Paksy Pál rk.
Pap János ev. [rk. 
Paróczy Nagy Ferenc 
Pázsy Ernő rk.

Podani Béla ev. 
Puskás József rk. 
Répási Károly rk. 
Sándor Pál rk. 
Schulmeister Károly rk. 
Sebastian Endre rk. 
Storcz Gyula rk.
Suba István rk.
Szabó Géza rk.
Szabó László ref. 
Szász Ervin rk. [rk. 
Széchenyi Gábor gróf 
Szlobodnyik Béla ev. 
Telniányi [ózsef ev. 
Tóth István ref.
Tóth Lajos ref.
Turay János rk.
Újvári Ferenc rk.

Kimaradt: Győry Lajos ref.

Magántanulók:
Csorna Mária ev., Farkas Erzsébet ref., Farkas Katalin ref., 

Nagy Magda rk.

Vizsgálailan maradt: Góby Imre ev. 
Összesen 60 tanuló.

3*
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VIII. osztály.

Bitai Endre ref. 
Chugyik Pál ev. 
Csekei György rk. 
Csekei Zoltán rk. 
Darnai Ferenc ev. 
Deák Ferenc rk. 
Dénes Endre izr. 
Dohányos János rk. 
Dúzs Lajos ref. 
Fajnor Miklós ev. 
Földes Imre izr. 
Fülessy Emil rk. 
Glávits István rk.

Gólya László rk. 
Harrach Zoltán rk. 
Herskovits Tibor izr. 
Imre Jenő rk.
Joób Sándor ev. 
Kalmár Aladár rk. 
Kertész József izr. 
Kausz László rk. 
Konyáry Pál ev.
B. Kovács András rk. 
M. Kovács András rk. 
Krenn Vilmos rk. 
Kulin Ernő ev.

Madarász István rk. 
Mészáros Pál rk.
Nagy Géza rk.
Parcsi István rk.
Pesti József rk. 
Sebastián Károly rk. 
Steiner Lajos izr. 
Steiner László izr. 
Szabó Lajos ref. 
Szalay Sándor ev. 
Szlanka Dezső rk. 
Szölgyémy Ferenc rk. 
Szvitan Pál ev.

Támpa Mihály gk. Tóth József rk. 
Kimaradt: Vermes Miklós rk. 

Magántanulók: Czigán Ilona ev., Faludy Mária rk. 
Összesen 44 tanuló.

VII.
A z é r e tts é g i v izsgá la tok .

E tanévben kétszer tartottunk érettségi vizsgálatot. Szeptember 
hóban itt voltak a javító és pótló vizsgálatok. Teljes érettségi vizsgálatot 
tett Békéscsabáról 1 tanuló, Aszódról 5; — javító érettségi vizsgálatot 
tett Békéscsabáról 2 tanuló magyar nyelv és irodalomból, 4 tanuló pe
dig mennyiségtanból; Aszódról javító vizsgát tett egy tanuló a törté
netből.

Az írásbeli érettségi vizsgálatok szeptember 3, 4, 5. napján voltak, 
a szóbeli vizsgálat szeptember 8-án.

Az írásbeli vizsgálatok tételei a következők voltak; 1) magyar 
nyelv és irodalomból: Párhuzam Zrínyi és Gyöngyösi között. 2) latin 
nyelv és irodalomból: Caesar: De bello Gallico II c. 2, 3. 3) mennyi
ségtanból : Előállítandó Newton binomiáljával a következő hatvány
mennyiség értéke:

í 1  V “  —  1  V “  ) ÜL 9
l  3 d 2 T  f  —  •

— Valamely háromszög oldalainak mértékszámai a természetes szám
sorban egymás után jövő három szám. A kerület mértékszáma kétszer 
akkora, mint a területé. Megoldandó a háromszög.

Eredmény: magyarból: 2 jó, 3 elégséges, 1 elégtelen; latinból: 
mind elégséges, mennyiségtanból mind elégséges.
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A vizsgálatainkon a tanácsköztársaságot követő felszabadító szo
morú ősz óta első alkalommal elnökölt D. Raffay Sándor püspök úr, 
ki már most elhatározta, hogy iskolánk munkájába, mihelyt csak teheti, 
erősebben belemélyed, mint kerületi iskola életébe mélyebben belenéz. 
Amily örömmel és tisztelettel köszöntöttük őt ez alkalommal érettségi 
vizsgánkon, épp oly nagy örömmel vártuk Ígéretének beváltását, mit 
tavaszi látogatásával foganatosított is.

Mint a magas kormány képviselője osztozott vele a vizsga vezető 
munkájában Boleman Géza úr, a soproni főiskola rektora, kit mint 
iskolánk egyik leghívebb barátját mindig örömmel üdvözöltünk körünkben.

Az érettségiző neve: Eredmény; Pályaválasztás:

Bártfai József érett orvosi
Bolbás András érett katonai
Bori Miklós érett vasúti
Koch György érett jogi
Sax György érett vasúti
Sréter János érett

A javítók közül:

közigazgatási

Asztalos Mihály érett katonai
Kedvessy Endre érett hivatalnoki
Koczika Endre érett postatiszti
Mispál Rudolf érett gyógyszerészeti
Sztolár Gyula érett lelkészi
Uhrin Aladár érett katonai
Valkovszky Mihály érett állatorvosi

A május—június havi érettségi vizsgálatokra 37 tanuló jelentkezett, 
azonban az írásbeli vizsgálat után egy tanulót a vizsgálatnak intézetünk
ben való folytatásától a fegyelmi szabályzat súlyos megsértése miatt 
eltiltottunk.

Az írásbeli vizsgálatokat május hó 20, 21 22. napján tartottuk 
meg. A püspök úr Öméltósága által kitűzött tételek a következők voltak: 
1) magyar nyelv és irodalomból : Kisfaludy Károly jelentősége a magyar 
irodalomban. 2) a latin nyelv és irodalomból: P. Ovidius Naso: Tris-
tium lib. I. 3. Cum su b it............ caperetur, erat. 3) mennyiségtanból:
Kiszámítandók és részben ábrázolandók az y -  2 x 2 — 3 x  — 2 függ
vény zérus helyei, szélső értéke és a görbe metszéspontjai az y =  3 x — 6 
egyenessel. — Ellenséges területen az x 2 — 4 x -|- y — 5 =  0 ; 
y — x — 1 =  0 és y —)- x — 5 =  0 egyenletekkel jellemzett vasútvo
nalak keresztezik egymást és u. n. váltókat képeznek. A repülő bombát 
iob le a négyzetes egyenlet által jellemzett görbe vonal legélesebb ka- 
íyarodója s a tőle legtávolabb eső két váltó által meghatározott kör 
cözepébe. Hová esett a bomba, mekkorának kellett lennie a bomba 
íatáskörének, hogy az összes váltókat tönkre tegye s mekkora az elpusz-
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fított terület és a területet körülzáró görbe egyenlete ? Eredmény: ma
gyarból: jeles 6, jó 14, elégséges 13, elégtelen 3. — latinból jeles 1, 
jó 13, elégséges 21, elégtelen 1. — mennyiségtanból: jeles 2, jó 3, 
elégséges 21, elégtelen 10.

A szóbeli vizsgálatra a 36 írásbelit tevő tanuló közül csak egy 
nem bocsáttatott. A szóbeli vizsgálatokat június hó 22, 23, 24 és 25. 
napján tartottuk meg, melyeken a püspök urunk személyét Bezegh Sámuel 
püsp. titkár úr képviselte mint a vizsgálat elnöke; a mn. VKM. részéről 
pedig mint kormányképviselő Dr Horvay Róbert kir. igazgató úr vett részt. 
Pártatlan buzgalommal és megértő lélekkel vezették le a vizsgálatokat, 
igaz szeretettel bírálva el az ifjúság munkáját. Mindketten ismételve töl
tötték be iskolai életünkben e fontos tisztet, mindkettőjüket csak fo
kozottabban tiszteljük példaadó munkájuk után. A vizsgálat eredménye 
a következő lett: jeles érett: 4, jól érett: 6, érett: 19, egy tárgyból javító 
vizsgálatra utasíttatott 6 tanuló.

Az érettségiző neve: Eredmény: Pályaválasztás:

Bitai Endre érett lelkészi
Chugyik Pál Norman érett katonai
Csekei György jól érett orvosi
Csekei Zoltán érett rajztanári
Darnai Ferenc érett lelkészi
Dénes Endre jelesen érett jogi
Fajnor Miklós érett orvosi
Fülessy Emil érett katonai
Glávits István érett gazdatiszti
Gólya László Péter érett jogi
Harrach Zoltán jól érett katonai
Herskovits Tibor érett kereskedelmi
Imre Jenő érett postatiszti
Joób Sándor jelesen érett katonai
Kausz László érett tanári
Konyán Pál jól érett jogi
Krenn Vilmos érett katonai
Kühn Ernő jól érett lelkészi
Madarász István érett katonai
Mészáros Pál jelesen érett tanári
Parcsi István érett ipari
Pesti József érett lelkészi
Sebastián Károly Jenő jól érett jogi
Steiner Lajos György jelesen érett jogi
Steiner László érett kereskedelmi
Szabó Lajos Viktor érett közigazgatási
Szalay Sándor érett tanári
Támpa Mihály Lajos érett jogi
Czigán Ilona jól érett gyógyszerészi
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Ä v é g z e tt  tanan yag .

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

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

1. Élményeim a nagy vakációban. 2. Pártoljuk a magyar ipart! 
3. Szeressük, tiszteljük, védjük szüleinket! 4. Emlékbeszéd a hősök 
szobránál. 5. Mi a kötelességünk hazánkkal szemben? 6. Március Idu
sának leírása. 7. Üdvözlő beszéd tanárom névnapjára. 8. Legkedvesebb 
olvasmányom ebben az évben.

VI. osztály.
1. Nyári emlékeim, (iskolai.) 2. Pártoljuk a magyar ipart! 3. Ho

gyan kell a költőnek eszményíteni? 4. A csodás elem a Zrinyiászban 
(iskolai). 5. Hogyan jellemzi Arany János Etelét a Buda Halálában? 
6. Arany „A walesi bárdok“ c. balladájának poétikai fejtegetése (isko
lai). 7. Egy regényalak jellemzése (Herczeg, Kemény, Eötvös regényei
ből). 8. A komikum Kisfaludy Károly Kérőiben.

VII. osztály.
1. Mivel tartozik minden magyar ifjú a hazának? 2. A „Magyar 

hét“ fontossága. 3. Balassa Bálint élete, költészete s jelentősége a ma
gyar irodalomban. 4. Párhuzam Zrínyi és Gyöngyösi között. 5. Besse
nyei szerepe a magyar irodalomban. 6. A korrajz Gvadányinál. 7. Kis
faludy Sándor költészete. 8. Kazinczy jelentősége a magyar iroda
lomban.

VIII. osztály.
1. A nemzeti érzés keservei és vágyai Katona „Bánk-bán“-jában.

2. Aki a magyar ipart pártolja, önmagát segíti. 3. A magyar népdal 
sajátságai példákban. 4. Petőfi édesanyja. 5. Gondolatok a pályavá
lasztásról. 6. A nő szerepe az ember tragédiájában. 7. Melyik költőt 
szeretem legjobban és miért?

Olvasott részek a latin irodalomból.
V. osztály.

Plautus: Captivi: I. II. felv. teljesen, a III. felvonásból 2 jelenet. 
Livius: Ab űrbe condita XXI. k. I. II. IV. VII. VIII. XI. XVIII. XXXII. 
XXXIII. XXXIV. XXXV. XXXVI. XXXVI. c. XXII. I. II. III. IV. V. VI.
VII. c.

VI. osztály.
C. Sallustius Crispus Bellum Jugurthinumából az 5—13, 20—22,

VIII.
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25—29, 32—34 és 63 fejezet. Mc Tullins Cicero: In Catiiinam or. I. 
P. Vergilius Maró Aeneiséből I. é. 1 —156, 198—209. II. é. 1—56, 
199—267. IV. é. 1—30.

VII. osztály.
P. Vergilius Maró: Aeneis VI. 264—332, 384—425, 679—702, 

787—892. Aeneis VIII. 608—731, IX. 367-450. XII. 886—952. M. Tul
lius Cicero: De signis: 1—8. 12, 14, 22, 23, 33—35, 46, 47, 51—56, 67. 
C. Plinius Caec. Secundus leveleiből: VI. 16, 20, X. 96, 97. 1. 6. IX. 6. 7.

VIII. osztály.
Qu. Horatius Flaccus: Carm. lib. I. 1, 3, 14, 22, 24, 34, 37, II. 

3, 7, 10, 14, 18, III. 1, 2, 3, (szemelv.) 6. (szemelv.) 30; Epidon lib. 2, 
7, Satirarum lib. I. 6. Epist. lib. I. 10. II. 3. (1—44, 73 — 152, 309 -  346, 
385—418). P. Cornelius Tacitus: Annales I. 1 — 11. c.

IX.
A z ifjúsági e g y e sü le te k  m ű k öd ése  
é s  a rend k ívü li tárgyak tan ítása .

Petőfi-önképzőkör.

A Petőfi-önképzőkör 1930 szeptember 27-én alakult meg. Tagjai
nak száma 126 volt. Tisztikara a következő volt. Ifjúsági elnök: Csekei 
György VIII. o. t„ titkár: Joób Sándor VIII. o. t., főjegyző : Sebastián 
Károly VIII. o. t., aljegyző: Telmányi József VII. o. t., pénztáros: Fii- 
lessy Emil VIII. o. t., főkönyvtáros: Gólya László VIII. o. t., alkönyvtá- 
rosok: Körmendy Sándor VII, o. t., Répási Károly VII. o. t., Tartott 
a kör 12 ülést, nyilvánosan szerepelt március 15-én. Munkásságának 
eredménye : 14 szavalat, 9 felolvasás, 6 szabad előadás, 2 ünnepi beszéd, 
3 zeneszám, 5 vers és 1 novella. Általában élénk érdeklődést tanúsí
tottak a kör tagjai minden kérdés iránt.

Az önképzőkörrel kapcsolatban működött egy ifjúsági zenekör is 
26 taggal. Ennek a zenekörnek vezetője Haberehrn Gusztáv tanár ur volt. 
A zenekör több alkalommal szerepelt — mindig szép eredménnyel.

Az önképzőkör 537 50 P-t fordított a zenekör fejlesztésére, ame- 
nyiben egy uj cimbalmot, nagybőgőt s egy brácsa-hegedűt vásárolt szá
mára. Az intézet leánymagántanulói szép és értékes cimbalomterítőt vet
tek a zenekör cimbalmára, azután a vett térítőt gyönyörűen kihímezték. 
Ez a nemes adakozás és értékes munka minden dicséretet megérdemel.

Szabó Ernő gödöllői jegyző úr 20 P-t, Fertő Ferenc úr pedig 
10 P-t adományozott az önképzőkör szorgalmas tanulói számára. Fo
gadják nevezett urak erről a helyről is az önképzőkör hálás köszönetét.

Az önképzőkör ez évi bevétele 705'94 P, kiadása 703 75 P. volt, 
úgyhogy jelenleg aktív vagyona : 2 24 P.

A kör működésének iránya: vallásos és hazafias.
Jancsik Mihály

a Petőfi-önképzőkör tanárelnöke.
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Äz ifjúsági evangélikus ggám intézet.
Ezen minden ev. középiskolában meglevő egyesületnek célja egyrészt, 

hogy vallásos önképzés által az ifjúság bevezettessék a reá váró egyházi 
munkába, részint 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 Joób Sándor VIII. o. t., főjegyző: 
Chugyik Pál VIII o. t., aljegyző: Körmendy Sándor VII. o. t., főpénz
táros : Szalay Sándor VIII. o. t., ellenőr: Telmányi József VII o. t., 
osztálypénztárosok: Farkas Andor VII. o. t., Margócsy Gyula VI. o. t., 
Csapó Zoltán V. o. t., Szabó Lajos Vili. o. t., Fajnor Miklós VIII. o. t., 
Mikes Lajos VII. o. t., Pap János VII. o. t.

A havi gyűléseken felolvasással, szavalattal a következők szerepel
tek: Körmendi Sándor, Klszák Imre, Joób Sándor, Pap János, Teszák 
Endre, Bitai Endre, Dúzs Gedeon, Darnai Ferenc, Szalay Sándor, Sza
bó Lajos, Szvitán Pál, Patai Pál, Chugyik Pál, Kühn Ernő, Kis Pál, 
Kempf Gyula, Kiss László, Telmányi József, Farkas Andor. A filléres 
adományokból begyűlt 118 90 P, amely a következő célra főidítatott: 
Egyet. Gyámintézet 30 P, Evangélikusok Lapja 6 40 P, Az Erő 4 P. 
kér. ifj. egyes. szöv. ev. ága 10 P, Luther-Otthon 20 P, Ev. Theol. 
Otthon 20 P, Gödölői ev. templom 20 P, postaköltség 66 f , saját 
könyvtáralap 7.84 P. A tagok száma 122 volt.

Cserkészet.
A Magyar Cserkészszövetség utasításainak megfelelő keretek 

közt folytatta a csapat ez évben is munkáját, hogy minél több magyar 
gyermeknek és ifjúnak tegye lehetővé az emberebb emberré és ma- 
gyarabb magyarrá válást az önnevelés állal.

Intézetünk 296 sz. Petőfi-cserkészcsapata az 1924. évben kezdte 
meg működését. Szervezőtestülete a reálgimnázium tanári kara. A csa
patnak 50 tagja van, akik 5 őrsbe osztva végzik munkájukat.

Az őrsök hetenkint egyszer tartották meg délután 2—3-ig összejö
veteleiket, télen a reálgimn. tápintézeti helyiségében, amely ideiglenes 
otthonúl szolgál, ősszel és tavasszal pedig az evang. templom kertjében.

Szövetségi és kerületi mozgalmakban anyagi lehetőségeink sze
rint igyekeztünk részt venni. Az országos húsvéti őrsvezetői táborban 
részt vett 4 fiú. A szeptember 20-i X. kér isaszegi hadijátékra 25 fiút 
vittünk el. A november 23-i országos közgyűlésen részt vett a 
parancsnok.

Kirándulások a csapat gyakorlati ismereteinek elmélyítésére : Ösz- 
szel az aszódi Ördögvölgybe és a domonyi homokbányához; tavasszal 
a bagi erdőbe és Cservölgy-pusztára rándultunk ki, mely utóbbi he
lyen egy napos próbatábort is tartottunk.

Nagyobb tiszteletadások: Március 15-én felkérésre megkoszorúz
tuk a Fő-úton levő Petőfi-emléktáblát, Május 30-án résztvettiink a 
leánynevelő-intézet kertjében az aszódi hősi halottak emlékére rende
zett ünnepen.

Ismét megrendeztük az idén is szokásos két ünnepélyünket. Az 
egijik a hagyományos december 5-i műsoros cserkészünnepély volt
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Horthy Miklós kormányzó úr Őfőméltósága nevenapjának előestéjén, 
ahol is Éry Emil országos vezetőtiszt-helyettes mondta az ünnepi 
megemlékezést, a parancsnok pedig tábori beszámolót tartott. Ezen az 
ünnepélyen 175.85 P tiszta bevételünk volt a táborozási alap javára.

A másik ünnepélyünk a június 19-i esti fogadalomtételi és tábor
tűzi tarka estünk volt. 6 jelölt felavatása után Dr Oravecz Ödön igaz
gató, a szerv, testület elnöke Robinson alakjának — a cserkészek 
példaképének — megírójával Defoe Dániellel foglalkozott. A komoly 
ünnepély után tábortüzet gyújtottunk vendégeink szórakoztatására. Ezen 
az ünnepélyen 145'68 P gyűlt össze a csapat táborozási alapja javára.

Ugyancsak közöljük azoknak a névsorát, akik felülfizetésükkel 
siettek a csapat segítségére, akiknek nemes szívű adakozásaikért e 
helyen is hálás köszönetét mondunk.

Az 1930 december 5-i avató ünnepélyen: Patay Tibor ny. főis
pán 20 P, Glávits István Csővár 5 P, Sárkány Ernő 3 P, Perin Béla, 
Hamrák Béla, Jancsik Mihály, Szever Pál, Stibrányi Gyula 2—2 P, 
Csorna Mária, Prőhle Márta, Vas László, Liptai János, Fehér István, 
Bolla Lajos, Szever János, Matheides István, özv. Szabóné J. Zelma, 
N. N. N. N. 1 — 1 P, Tóth Lajosné, Szlanka Dezső 80—80 fillért, özv. 
Egerváry Ferencné 50 fillért, Engländer Dezső, Róth Lalika, N. N. 30 
fillért, Margócsy Gyula 20 fillért fizettek felül.

Az 1931. június 19-i tábortűzi estélyen: Förhéncz Sándor 3 P, 
Matheides István, Stibrányi Gyula, Szever Pál, Tóth Sándor, Liptai 
János 2—2 P, Margócsi Gyula, Vas László 1'50—1'50P, Dr Rendes 
Dezső, Thieme József, Faska Lajos, Linder Vilma, Prőhle Márta, Krausz 
Emma, Willin Gyula, Hegedűs Pál Zsidó, Jancsik Mihály 90—90 
fillért, Kovácsi Aurélné, N. N. 60—60 fillért, Dayka Béla, Toperczer 
Róbert, Torda Gyula Domony, Chugyik Pál, Főző Frigyes, Sávéi Béla, 
Kiss József, Úti Nándor, Hoczmann Imre, özv. Egerváry Ferencné, 
Büchler Nándor, Fehér István, N. N. 50—50 fillért, Markbreit Zsig- 
mond 20 fillért, N. N. 18 fillért, N. N. 10 fillért.

Ugyancsak itt mondunk köszönetét nagyobb jótevőinknek is: a 
Magyar Cserkészszövetség 50 P-t juttatott a csapatnak táborozási segély 
címén az idei táborra. Köszönettel említjük meg az aszódi „Hangya“ 
Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetnek 20 P-ős adományát, valamint 
az idei június 13-i diákjuniális tiszta jövedelméből Jáncsik Mihály kar- 
társ 40 P-t juttatott a csapat javára. Ugyancsak e helyen köszönjük 
meg Sárkány Ernő aszódi járási főszolgabíró úrnak szives közbenjá
rását, aki a csapatparancsnok kérésére ugyancsak kéréssel fordult az 
idén is az aszódi járás nemesen gondolkodó jegyzői karához, hogy a 
csapatot a községi házipénztárakból némi segítségben részesítsék. E 
gyűjtés eredményét a jövő évi értesítőben fogjuk közölni. A köszönet 
hangján említjük fel Dr Horvay Róbert ny. reálgimn. igazgató, érettségi 
kormányképviselő úrnak a táborozási alapot gyarapító 15 P-ős adomá
nyát.

E helyen köszönjük meg Aszód község és környéke közönségé
nek nemes, de nehéz munkánkban való szíves támogatását, kérve, hogy 
jóindulatát irányunkban továbbra is megtartani szíveskedjék.

Megköszönjük özv. Kálmán Bertalanné úrnőnek azt a nagy se
gítségét, hogy táborba szálláskor kétszeri ingyen fuvarral segített ki



43

bennünket, valamint köszönet illeti Perin Béla gyógyszerész urat is, 
aki a csapat mentöládáj'ít évről-évre felszereli és megújítja.

A csapat az idén felszerelését is igyekezett bővíteni, amennyiben 
1 drb. újtipusú lakósátrat vásárolt 530 P értékben, könyvtárállományát 
9.60 P értékű cserkésztárgyú könyvvel gyarapította.

Egész évi munkánk betetőzése a gondosan előkészített nyári 
nagytábor volt, amelyet 1930 július 21-től augusztus 4-ig tartottunk 
meg Bánrévén, Gömörmegyében, a Sajó partján. Az a 24 fiú, aki ezen 
részt vett, feledhetetlen emlékekkel távozott el onnan, honismeretben 
cserkészismeretben gazdagodva, testben és lélekben megerősödve. E 
helyen köszönjük meg Dr Szoyka Kálmán bánrévei rendőrkapitány 
úrnak, Bánréve községnek és közönségének nemcsak erkölcsi, de 
anyagi támogatását, valamint szíves vendégszeretetét is.

A csapat parancsnoka Dr Czirbusz Endre tanár, akinek munkájá
ban Paraszkay Ernő próbaidős tiszt, Molnár Zoltán segédtiszt, Kaputa 
János, Vince Ferenc segédtisztjelöltek, az intézet volt növendékei se
gédkeznek.

Idei nyári táborunkat a Duna mellett, a szentendrei szigeten 
Pócsmegyer község határában fogjuk megrendezni, hogy a súlyos is
kolai munka után a robinsoni élet, a természetszeretet jegyében, Isten 
nevében edzett, gyakorlati életre nevelt, jó lelkű férfiakat adjunk ezer
éves történelmi tragikum által sújtott, balsors tépte nemzetünk számára.

Beszámoló az ifjúsági sportkör 1930—31. tanévi 
működéséről.

A sportkör neve: Az aszódi ág. h. ev. Petőfi-reálgimnázium 
„Petőfi“ 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: Künsztler János testne
velési tanár. — Az intézet tanulóinak teljes létszáma: 400. — A ma
gántanulók, illetve a magánvizsgázók szám a: 29. (vizsgázott: 23). — 
Testgyakorlásból felmentettek száma: 30. — A testnevelési alapra fi
zető tagok száma összesen: 397. — A sportkörben működő tagok 
száma korosztályonként: I. korosztály (10—12 évesek): 35. II. korosz
tály (12—14 évesek): 49. III. korosztály (14— 15 évesek): 40. IV. 
korosztály (16 éven felül): 65. A korosztályok sportköri foglalkozásá
nak heti óraszáma: 4 x 2  8. — Működő szakosztályok: Játék. Torna.
Atlétika. Úszás. Télisport. Kerékpár. Tennisz. — Az intézet a helybeli 
ág. h. ev. leánynevelőintézet tornatermét használja. — Alapterülete: 
144 m2. — Padozata: deszkapadló. — Játékra alkalmas udvara az in
tézetnek nincsen. — Külön játszótérül a kiserdőben levő teret hasz
nálja, mely 1200 nr területű. — A tagok Aszód község sportpályáján 
gyakorolnak hetenként 4-szer. — Az úszást a Lővy-féle magán uszo
dában gyakorolják a növendékek. Összesen 205 tanuló tud úszni. — 
Háziversenyt rendezett az intézet a tornából, atlétikából, úszásból és 
tenniszböl. — Intézetközi versenyt: a játékból, tornából, atlétikából.—
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A Kisok-nak budapestvidéki kerületi versenyén Kunszentmiklóson részt 
vett az intézet 1931 május 31-én 17 taggal. — A Kisok versenyen elért 
eredmény: 200 m. síkfutásban Fülessy Emil VIII. o. t. második hely 
(27 mp.) — 400 m. síkfutás: Fiilessy Emil VIII. o. t. első hely (kerületi 
bajnok) (56'5mp.)— 800 m. síkfutás: Mészáros Pál VIII. o. t. második 
hely. — Súlylökés: kér. bajnok: Farkas Andor VII. o t. (12'29 m.) — 
Diszkoszvetés: kér. bajnok: Farkas Andor VII. o. t. (34'30 m.) — 
5x100 in. staféta: Aszód 3-ik hely. — Svédstaféta: kér. bajnok : Aszód 
(2 p. 18'2 mp.) — Súlylökés 5-ös csapatverseny: kér bajnok: Aszód 
(10-248 m. átlag) — Diszkoszvetés 5-ös csapatverseny: kér. bajnok: 
Aszód (2892 m. átlag). — A múlt iskolai évben társadalmi egyesüle
tekhez sportkör tagot nem adott ki az intézet.

A sportkör vagyonának múlt évi maradványa . . _ ... 552'30 P
A jelen tanévben testnev. járulékból befolyt 40%  részesedés 38112 P 
A befolyt egyéb bevételek összege ... ... ... ... ... ... 2532 P

Összesen 958‘74 P
A sportkör jelen tanévi összes kiadása ... _ ... ... ... ... 350 79 P

Maradvány: 627 95 P
A sportkör működésére vonatkozó egyéb feljegyzések: Intézetközi 

football-verseny volt a hatvani polgári iskola és intézetünk V-ik osz
tályának csapata közt október és május hónapokban. Eredmény: 1:0 
és 2 :0  Aszód javára.

Az aszódi ág. h. ev. Petőfi reálgimnázium, a balassagyarmati áll. 
Balassa Bálint reálgimnázium és a gödöllői jászóvári kanonokrendi 
kath. reálgimnázium által Balassagyarmaton 1931 május 7-én megtartott 
intézetközi torna és atlétikai versenyen a következő eredményt értük e l:

Súlylökés 5-ös csapatverseny: elsőhely Aszód (10'40 m. átlag). 
Diszkoszvetés 5-ös csapatverseny : elsőhely Aszód (29'44 m. átlag). 
Magasugrás 5-ös csapatverseny : másodikhely Aszód (149 cm. átlag). 
Távolugrás 5-ös csapatverseny: másodikhely Aszód (5'22 m. átlag).
Egyéni számokban: 60 m. síkfutás (1919 évfolyam) 1. Ács Kál

mán II. o. t. (9 4 mp.) — 100 m. síkfutás (1913 évfolyam) 1. Mészáros 
Pál VIII. o. t. (13 mp.) 2. Csekei György (13'2 mp.) — 400 síkfutás: 
1. Fülessy Emil VIII. o. t. (56 8”) 2. Mészáros Pál (58") — Súlylökés:
1. Farkas Andor VII. o. t. (1206 m.) 2. Papp János VII. o. t. (1080 m.) 
— Diszkoszvetés: 1. Farkas Andor VII. o. t. (36 m.) — 60 m. síkfutás 
(1919 évfolyam): 2. Sinka János II. o. t. — 60 m. síkfutás (1920 év
folyam): 2. Zechner József I. o. t. — 100 m. síkfutás (1912 évfolyam):
2. Fülessy Emil VIII. o. t. — Rúdugrás: 2. Chugyik Norman (2'80 m.)

A június hó 18-án megtartott intézeti úszóverseny győztesei:
I—II. oszt. 25 m. gyorsúszás 1. Karádi István I. o. t. (24 mp.)

Ill—IV. oszt. 25 m. gyorsúszás 1. Magyari Dezső III. o. t. (15'4 mp.)
III—VIII oszt. 50 m. gyorsúszás 1. Chugyik Norman VIII. o. t. (32'4 mp.)

2. Sebastián Endre (34 mp.)
III—VIII. oszt. 50 m. mellúszás 1. Joób Sándor VIII. o. t. (40 mp.)
III—VIII. oszt. 50 m. hátúszás l.Joób Sándor VIII. o. t. (48'2 mp.)
3x50 m. vegyes staféta 1. VII. osztály.
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Tenniszverseny 1931 június 14— 19.
Egyéni verseny :

1. Széchenyi Gábor VII. o. t. 2. Suba István VII. o. t. 
Páros verseny :

1. Széchenyi Gábor VII. o. t. és Suba István VII. o. t.
2. Sebastián Endre VII. o. t. és Körmendy Sándor VI. o. t.

Ä görög nyelvet, amióta iskolánk reálgimnázium, felettes egy
házi hatóságunk jóváhagyásával mint rendkívüli tantárgyat tanítjuk. E 
tanfolyam iránt különösen a kezdő fokon nagy volt az érdeklődés, de 
az itt jelentkezett 16 tanuló közül különböző okokból 8 tanuló kimaradt; a 
többi csoportokban a létszám állandó maradt. A jelentkezőket ez idén 
is 4 csoportra osztottuk be, az alsó két tagozat heti 2—2, a felső kettő 
pedig heti 1 — 1 órai oktatásban részesült. A tanfolyamot sikerrel elvégezte 
16 tanuló: az I. (kezdő) csoportban Adamecz József, Bobor János, Ko
vács József, Balogh Jolán V. o., Aranyi József és Puskás József VII. o. 
t . ; a Il-ik csoportban Szabó Gyula VI., Kempf Gyula, Kovácsy Aurél és 
Szlobodnyik Béla VII. o. t . ; a Ill-ik csoportban Marton Ferenc és Szabó 
Géza VIII. o. t . ; a IV-ik csoportban Dénes Endre, Mészáros Pál, 
Szalay Sándor és Támpa Mihály VIII. oszt. tanulók. A tanfolyam ingye
nes, vezetője Karádi János szaktanár. A jelentkező szegényebb sorsú 
tanulókat a jövőben ingyenes tankönyvei fogjuk ellátni.

Ä gyorsírási tanfolyamon részt vett 42 kezdő, 10 haladó és 
14 gyakorló gyorsíró heti 1 — 1 órában. Részvételi díjat csak a kezdők 
fizettek, évi 8 P-t. Az év végén megtartott versenyen első Farkas Kató 
VII., második Steiner Lili IV., harmadik Kecskés László V. oszt. tan. 
lett. Tankönyvül a hivatalos tankönyvet használták. A tanfolyam vezetője 
Stibrányi Gyula oki. gyorsírótanár volt.

Ä műének tanítása. Mint kötelező rendkívüli tantárgy szerepelt 
az ének az I. és II. osztályban heti 1 — 1 órában. Tananyagként sze
repelt az I. osztályban: Hangjegyek írása és olvasása. Módosító jelek. 
A diatonikus dur és moll skála. Egyszerű népdalok és indulók éneklése. 
A II. osztályban az első osztály tananyagának átismétlése és kibővítése. 
Az összes dur és moll skálák 4 kereszt és 4 bé-ig. Melódia és harmó
nia. A legismertebb hármashangzatok. Egyszerű egyházi énekek, káno
nok és népdalok éneklése.

Volt az intézetnek a protestáns tanulókból alakult énekkara is, 
mely hetente 2 órában a nyilvános és vallási ünnepélyeken előadandó 
énekszámok betanulásával foglalkozott. Hangnemre nézve volt benne 15 
szoprán, 21 alt, 18 tenor és 13 basszus. E tanévben a következő ének
számokat vették át: Erkel: Hymnus; Egressy : Szózat; Szabados: 
Hiszek egy . . .; Kapi: Tehozzád óh Uram, — Árva lelkem bízzál. . .; 
Luther: Erős várunk; Hassler: Szivem szerint kívánom. . .; Lányi— 
Haberehrn : Hej Komárom: Haberehrn : Cserkészinduló; Varga : Magyar 
népdalok.
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A kar iskolai ünnepélyeinken szerepelt. Úgy az I. és II. o. műé
nek tanításának, valamint az énekkarnak tanára és vezetője : Haberehrn 
Gusztáv volt.

Äz egyházi én ek et evang. vallási! tanulóink az alsóbb négy 
osztályban heti 1 — 1 órában tanulták kötelezően. Az 1. o. és II. o. ta
nulói az ismertebb és használtabb dallamok közül ez évben mintegy 
25 éneket tanultak meg. A III. és IV. o. növendékei az átismétlés mel
lett körülbelül 20 más dallamot is begyakoroltak. így igyekeztünk eleget 
tenni az Egyetemes Közgyűlés 1924-ben 85 sz. alatt meghozott hatá
rozatának. Az oktatást Hamrák Béla látta el.

Äz egészségtant heti 1 órában tanulták a VII. o. tanulók ki
vétel nélkül. Dr Gál Adolf tb. vármegyei főorvos, egészségügyi kir. taná
csos, képesített egészségtani tanár mint az iskola orvosa volt az előadója.

X.
Ä könyvtárak  é s  szertárak  gyarap od ása .
Az állam által leszállított fizetési hozzájárulás következtében e tan

évben kevesebbet fordíthattunk a szertárak és könyvtárak gyarapítására.
1. A tanári könyvtár gyarapodása 109 mű volt, 124 kötetben 440 P 

értékben. Ajándékkal gyarapították: a VKM. 1 mű 2 kötetben; am. kir. 
postafőigazgatóság 1 mű, a nyíregyházai Kossuth-reálgimnázium 1 mű, 
Francsek Pál elektrotechnikus úr Amerikából 16 művel s egy kézirattal, 
a Pesti Hírlap kiadóhivatala 1 mű, Dr Gréb Gyula úr 3 mű, Fertő Fe
renc úr Szécsényből 1 díszmü, Melna Gyula úr Balassagyarmatról 2 
mű 4 kötetben, Dr Losonczy Zoltán úr 2 mű, az iskola igazgatója 2 
mű adományozásával.

2. Az ifjúsági könyvtár I. csoportjában 25 új könyv szereztetett be 
88.20 P értékben, kötésre és javításra 45 P 20 fillért fordítottak. — II. 
csoportban vétel útján 10 mű 35 P 70 fillér értékben, ajándékozás útján 
2 mű 6 P értékben volt a gyarapodás. Kötésre 84 P-t adtak ki. — III. 
csoportban 25 új mű a növekvés 138 P 71 fillér értékben, míg a kötés 
és javítás 15 P 32 fillérbe került. — IV. csoportban 90 művet vettek 
102 kötetben, melyeknek ára 123 P 65 fillér volt. —

3. Az ifjúsági modern nyelvű könyvtár 10 művel 20 P érték mellett 
gazdagodott. Állománya 236 mű.

4. A fizikai szertárban e tanévben kifizettük a Gaede-féle lég- 
szivattyú árának második felét, s hat új eszközt vettünk 88 P 62 fillérért.

5. A természetrajzi szertár ez évben a múlt évi mikroszkóp vételt 
törlesztette le teljesen 289 P 43 fillér kifizetésével.

6. A történet-philológiai szertár „Horthy Miklós eskütétele“ c. képpel 
szaporodott, de ezen felül Melna Gyula úr ajándéka révén Balassagyar
matról a szabadságharc és a világháború utáni forradalom néhány értékes 
lapjával, kiáltványával lett gazdagabb. A Pesti Napló két régi számának 
mását s a költő Reviczky gyászjelentését is ide adta nekünk kegyeletes 
emléktárgyai közül, valamint Rákóczi szülőhelyének albumát.

7. A rajzszertár 14 rajzoló paddal, körzővel és háromszöggel 
gyarapodott 105 P 40 fillér értékben.

8. A zeneszertárba 4 zenei eszköz és 4 kellék nyert beszerzést 
504 P 26 fillér ellenében.
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9. A rendezés alatt álló pénz- és éreingyűjteményben e tanévben 
70 drb. liatároztatott meg.

10. A Petőfi-gyűjtemény Melna Gyula úrtól egy kéziratos Értesítőt 
kapott gimnáziumunkról 1839-ből, melyben Petőfi öccse szerepel még.

11. Az igazgatói irodának iglói Szontagh Antal úr a levéltár ré
szére adományozta néhai Szontagh Sámuel püspök eredeti végrendeletét 
és gazdasági számadását; valamint Győry Vilmos egy párversének kéz
iratát. Melna Gyula úr Csengey Gusztáv két versének kéziratával e he
lyen is növelte adományát, Francsek Pál úr pedig Amerikából az igaz
gató használatára egy írógépet küldött sok kedves jele közölt intézetünk 
iránti jóakaratának. Vas József könyvkereskedő és nyomdász úr adomá
nyából megkaptuk Csengey Gyusztáv Szulamit c. művének a kéziratát.

XI.
A tanu lók  statisztik ája  az 1 9 3 0 —31. tanévben .

I. 11. III. IV. V. VI. VII. Vili. I—VIII.

Felvétetett összesen ... ... ... 67 44 31 40 78 36 60 44 400
,, nyilvános tanuló ... ._ 60 44 30 39 66 34 56 42 371
„ magántanuló fiú ........ 7 — 1 — 2 — — — 10
„ „ leány ... — — — 1 10 2 4 2 19

Vizsgát tett nyilvános tanuló ... 59 44 30 39 62 34 54 40 362
„ „ magántanuló fiú 4 — 4
„ ,, „ leány... — — — 1 9 2 4 2 18

Jeles osztályzatot kapott.............. 3 3 1 5 — 2 1 3 18
Jó osztályzatot kapott ... ... ... 11 8 3 3 10 6 7 6 54
Elégséges osztályzatot kapott ... 37 18 16 25 37 23 29 29 214
Egy tárgyból elégtelen ............ . 2 2 3 2 5 — 7 1 22
Két tárgyból elégtelen ... ... ... 6 4 4 4 13 1 7 2 41
Több tárgyból elégtelen ... ... ... 4 9 3 1 6 4 7 1 35
Magaviseletből példás ... ... ... 41 23 15 23 34 19 4 35 194

„ jó --------------- 17 18 12 16 25 15 43 5 151
„ szabályszerű — 3 3 — 3 — 7 — 16
,, kevésbbé szab. sz. 1 1

Ágostai hitvallású evangélikus ._ 11 13 4 17 15 5 10 9 84
Református vallású ... ... ... . 4 2 3 5 4 4 8 3 33
Római katholikus vallású ........ 44 28 20 15 49 22 38 23 239
Unitárius vallású... . . ... ... ... — — — — 1 1 — — 2
Görög katholikus vallású — — — 1 — — — 1 2
Baptista vallású . 1 1 1 3
Izraelita vallású ... . ... .. .. 3 — 2 2 2 4 2 6 21
Magyar anyanyelvű .................... 63 38 29 39 71 36 58 42 376
Német anyanyelvű ... .............. — 3 — 1 — — — — 4
Tót anyanyelvű ... . ... ... — 3 1 4
Ismétlő volt ... 2 2 2 3 5 — 3 — 17
Kimaradt évközben ... ... ... ... — — — — 1 — 1 1 3
Vizsgálatlan maradt .................... 1 — — — 2 — 1 1 5
Tanács folytán távozott....... . ... — — — — 1 — — — 1
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T udnivalók  az 1931—32. ta v év re
XII.

Az aszódi ágostai hilvallású evangélikus Petőfi-reálgimnázium az 
1931—32. tanévben az I—Vili. osztályában a reálgimnázium tantervét 
követi, az előirt modern nyelvek közül az V—Vili. osztályában a francia 
nyelvet tanítja.

A tanévkezdet munkarendje következő:
Ä pótló- és magánvizsgák Írásbeli részét I—VII. o.-ból szep

tember 5-én délelőtt 8 órakor tartjuk; szóbeli részét szeptember 7-én 
délután 2 órakor kezdjük meg.

Ä különbözeti vizsgák írásbeli részét szeptember 5-én délelőtt 
8 órakor; szóbeli részét szeptember 7-én délután 2 órakor tartjuk meg. 
A különbözeti vizsgák anyagát, tekintettel a VKM. 7171. szánni rende
letére, mindenki az igazgatóságtól kérdezze meg.

Ä javító vizsga díja a tanári könyvtár részére tárgyanként 5 
pengő, a magántanulók e díj kétszeresét fizetik.

Ä magánvizsgadíj tárgyanként 14 pengő. E díjakon kívül a 
rendes tanulók részére előírt beírási díjat és a tandíjat kötelesek lefizetni.

Ä különbözeti vizsga díja tárgyanként és évfolyamonként: 
14 pengő.

A magánvizsgálatra és különbözeti vizsgálatra jelentkezők augusztus 
15-ig, a tanév végén vizsgázók június 1-ig küldjék be otthon végzett 
írásbeli dolgozataikat, rajzaikat, az olvasmányok, fordhások és emlékezet
ből tanúit 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 
hó 11. és 12. napján délelőtt 8—12-ig, délután 3—5-ig lesz.

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

1. Beirási díj 25 pengő, melynek lefizetése alól senki sem ment
hető fel.

2. Tandíj minden tanulóra nézve vallásfelekezeti különbség nélkül 
90 pengő, mely összeg negyedévi részletekben előre fizetendő. Fizetési 
negyedek: I. szeptember 30-ig; II. november 30-ig; III. február 29-ig;
IV. április 30-ig.

Fenntartási járulék címén az izraelita vallású tanulók évi 40 pen
gőt kötelesek fizetni.

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

Befizetett díjak vissza nem adatnak.
A tanév megnyitása. A tanévet szeptember 14-én délelőtt 10 óra

kor ünnepélyesen nyitjuk meg. A tanítást szeptember 15-én kezdjük meg.
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Ä javító vizsgák az egy tárgyból javító VIII. o. tanulók ré
szére, valamint a VIII. o.-ból pótló vizsgát tevő tanulók szóbeli vizsgája 
szeptember 1-én reggel 8 órakor lesz. Az I—VII. o.-ból egy tárgyból 
javítók vizsgája szeptember 5-én délelőtt 8 órakor kezdődik, a két 
tárgyból javítóké pedig szeptember 7-én délelőtt 8 órakor.

Beiratkozni a nyári szünet alatt is lehet minden hétfőn és csü
törtökön délelőtt 8—1h  10 óra között. Figyelmeztetjük az ifjúságot arra, 
hogy lehetőleg még szeptember hava előtt iratkozzék be saját érdekében, 
hogy a helye biztosítva legyen.

H ivatalos órákat az igazgató a nyári szünet alatt minden hét
főn és csütörtökön délelőtt 8—V2 10-ig tart.

Ä torna alól felm entést kérő tanulók szeptember 15-én 12 
órakor tartoznak jelentkezni. Házi orvosától senki se hozzon bizonyít
ványt. 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.

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 ki
adni szándékolt szoba méretnagyságát s a szállásadásra vonatkozó fel
tételeket is.

Az igazgató vagy helyettese évközben a délelőtti órákban és csak 
a gimnázium hivatalos helyiségében kereshető föl. Kérjük a szülőket 
arra is, hogy június 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.

Ä vasúton bejáró tanulók igazolványaikat aláírás végett au
gusztus 1—5-ig küldjék be címzett levélborítékkal és bélyeggel együtt 
az igazgatóságnak. De csak azokét állítjuk ki, akik addig már beirat
koztak.

XIII.
Ä z 1931—32. tan évb en  h aszn á lan d ó  tan k ön yvek

je g y z é k e .

I. osztály. Bereczky : Ó-szövetségi élet-és jellemképek.—Szinnyei: 
Magyar nyelvtan I. r. — Kovács Géza : Magyar olvasókönyv I. o. — 
Miklós—Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv I r. (Franklin) Lakos— 
Németh: Földrajz I. k. : Magyar birodalom. (Új kiadás.) — Koguto- 
wicz: Földrajzi iskolai atlasz. Dr. Szilády: 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. 0 . —

4
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Miklós—Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv I. r. (mint az I. o.-ban) 
Lakos—Németh: Földrajz II. k. : Európa, Ázsia, Afrika. — Kogutowicz: 
Földrajzi iskolai atlasz mint az I. o. — Sziládi: Kis természetrajz II. r. — 
Lévay Ede és Kronberger: Számtan II. és III. o. részére; Lévay és Kron
berger: Geometria II. és III. o. számára.

III. o sztá ly . Bereczky: A keresztyén egyház rövid története. — 
Szinnyei : 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. és IV. o. számára. — Szabó Dezső: 
Magyarország története a III. o. számára. — Frőlich: Fizika III. o. 
(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. osztá ly . 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—Marczinkó: Világtörténet 
IV. o. részére, I. k. (Franklin.) — Bartos-Kurucz: Történelmi iskolai atlasz 
II. rész. — Lakos—Németh: Földrajz IV. k. — Haltenberger és Krikler: 
Ásványtan és Chémia. (Egyetemi nyomda.) — Dr Veres Pál: Elemi 
mennyiségtan. (Egyetemi Nyomda.)

V. osztá ly . 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. VI. o. részére. (Uj kiadás, Franklin) — Dr Birkás Géza: 
Francia nyelvkönyv a reáigimn. V. és VI. o. számára. — Szilády Zol
tán : Növénytan V. o. (Egyetemi nyomda.) — Marczinkó—Mika : Világ- 
történet V. o. II. rész. (Lampel.)— Bartos—Kurucz: Történelmi iskolai 
atlasz III. r. — Dr Veres Pál: Elemi mennyiségtan. (Egyetemi nyomda.)

VI. osztály . Bereczky: Az egyetemes keresztyén egyház története
— Riedl —Pintér: Poétika VI. — Hittrich: Latin nyelvtan és mondattan
— Édes Jenő: Cicero VI. o. (Franklin.) — Édes Jenő: Sallustius VI. o. 
(Franklin.) — Wirlh: Aeneis VI. o. (Franklin.) Hittrich: Római régiségek.
— Birkás: Francia nyelvkönyv, mint az V. o. — Miklós—Kaiblinger— 
Koszó: Német nyelvkönyv V. VI. o. részére. — Marczinkó—Mika: 
Világtörténelem VI. o. Hl. rész. (Lampel) — Kogutowicz: Történelmi 
iskolai atlasz II. r. — Szilády Zoltán : Állattan VI. o. (Egyetemi Nyomda.)
— Dr Veres Pál: Elemi mennyiségtan. (Egyetemi nyomda,) — Lóky: 
Négy jegyű logaritmuskönyv. (Franklin.) — Hézser Aurél: Földrajz V. 
r. (Égyetemi nyomda.)

VII. o sztá ly . Bereczky : Az egyetemes egyház története a west- 
fáli béke után és a magyar ev. egyház történetete. — Beöthy : A magyar 
nemzeti irodalom történeti ismertetése I. k. — Szinnyei: A magyar
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nyelv. Pirchala: Latin nyelvtan. — Cserép: Szemelvények P. Vergilius 
M. Aeneiséből. — Burián—Kara: Sallustius : De hello Jugurthino liber.
— Boros: M. Tullii Ciceronis in L. Sergium Catilinam orationes quattuor
— Burián—Kara—Székely—Wirth: Latin stílusgyakorlatok Sallustiushoz, 
Ciceróhoz és Vergiliushoz. — Hittrich : Római régiségek. — Miklós—Kaib- 
linger—Koszó: Német nyelvkönyv IV. r. VII. o. részére: (Franklin.) — 
Schiller: Wilhelm Tell. Magyarázta: Heinrich Gusztáv. (Franklin.) — 
Mika—Szabó : Világtörténet III. r. — Kogutowicz; Történelmi iskolai atlasz
III. r. - -  Dr Kovács Zoltán és Frölich Károly: Fizika. Hézser: Földrajz, 
VII. o. (Egyetemi nyomda.) Veres: Elemi mennyiségtan VII. o. (Egyetemi 
Nyomda.) Lutter: Sorszámi táblák. — Bárczi Géza: Francia irodalmi 
olvasókönyv, reálgimn. VII. o. (Egyetemi Nyomda.)

VIII. osztály. Zsilinszky: Hit- és erkölcstan. — Beöthy: A ma
gyar nemzeti irodalom történeti ismertetése I.—II. k. — Szinnyey: A 
magyar nyelv, mint a VII. o. — Schmidt : Tacitus Annaleseiből szemel
vények (Franklin.) — Szemelvények Qu. Horatius Flaccus müveiből, ki
adta Wirth Gyula. — Wirth : Latin lírai szemelvények (Franklin.) Pirchala : 
Latin nyelvtan. — Hittiich : Római régiségek. — Miklós—Kaiblinger— 
Koszó : Német nyelvkönyv V. rész a VIII. o. részére. Bőhm—Tanko: 
Lélektan és Logika. (Scholtz Test.) Dr Marczinkó—vitéz Pálfi dr: Ma
gyarország története. (Franklin.) — Barlos—Kurucz : Történelmi iskolai 
atlasz, mint a III. o. — Dr Kovács Zoltán és Frölich Károly: Fizika II. 
k. — Veres: Elemi mennyiségtan VIII. o. (Egyetemi nyomda.) — Lutter 
Sorszámi táblák, mint a VII. o. — A francia nyelvből Theis—Megyeri: 
Francia nyelviskola IV. r.

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.) Haberehrn G. A : Kis Korálkönyv. (Ev. egyházi énekből.) — A 
VII. o. részére: Gergely—Hézser—Kogutowicz: Földrajzi Atlasz II. r. 
(Kókai.) A VII. és VIII. osztálynak Franciából : Ujváry Béla : Francia
magyar és magyar—francia zsebszótár és Birkás: Francia nyelvtan. Az
V. o.-nak ajánltalik: Hittrich: Latin szókönyv. (Franklin.)

aa
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