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I.

Äz evangéliumi lélek.
Ünnepi beszéd, melyet a reálgimnázium új épületének felavatásán 1931. okt. 11.-én 

Méltóságos és Főtiszteletű D. Raffay Sándor püspök úr mondott.

Igen tisztelt ünneplő közönség !
A bányai evangélikus egyházkerület most negyven esztendeje 

örvendező ünneplésre gyülekezett össze Aszód községben. Akkor 
leánynevelő-intézetét nyitotta meg s ezzel egy új kultúrintézményt indí
tott útjára. Hogy áldott és jó volt a munka, melyet megindított, arról 
bizonyságot tesz az azóta elmúlt negyven esztendő. Hazafiasán érző 
magyar asszonyok, hűséges hitvestársak, melegszívű családanyák és 
tisztes hivatást betöltő intelligens nők egész serege tesz tanúbizonysá
got az aszódi leánynevelő-intézetben végzett munka értékéről és e 
munka kulturális és nemzeti jelentőségéről.

Az Isten kedvező kegyelméből most negyven esztendő múlva 
ismét örömünnepet ül ezen a helyen a bányai ev. egyházkerület. Új 
épületet ad át a régi aszódi középiskolának. S mikor most ez új inté
zet küszöbén megállók és mint az egyházkerület püspöke ezt az új 
épületet az evangélikus egyház örömére, a nemzet javára, a tudomány 
és a haladás otthonául felavatom, úgy érzi a lelkem, mintha ezen a 
verőfényes szép őszi napon a szemem előtt feltáruló gyönyörű tájék 
szelíd dombjairól és virágokat termő völgyéből a minden nemes mun
kát gazdagon megáldó Isten biztató jósága szólna hozzám, hogy amit 
a jóakaró emberi lélek áldozatos munkával az emberiség közösségének 
java érdekében alkot, azon mindig rajtanyugszik az Isten áldása. Hiszem 
tehát, hogy amint negyven évvel ezelőtt végzett munkánk áldásos volt, 
úgy mai munkánktól sem vonja meg az áldások örök Istene a maga 
megáldó kegyelmét.

Bizakodó lélekkel és a inegsegíttetés hitének bensőséges örömé
vel köszöntőm azért ezt az új hajlékot, melyet kerületünk a tudomány
nak emelt. De köszöntőm a kerület nevében mindazokat, akik velünk 
most ide, velünk együttvaló örvendezésre jöttek. Elsősorban köszöntőm 
egyetemes egyházunk nagyméltóságú felügyelőjét, aki közöttünk a 
Magyarhoni ev. egész egyetemes egyházat képviseli. Köszöntöm a 
a közoktatási kormánynak, Pest vármegyének, az aszódi járásnak, a 
velünk egy célt szolgáló más iskoláknak, a velünk együtt örvendező 
szomszédos egyházaknak tiszteletreméltó képviselőit és köszöntőm 
az egész megjelent közönséget. Mindenekfelett azonban köszöntőm a 
most meginduló jövendőt.

Tisztelt közönség! Új jövendők küszöbén az ember önkénytelenül
1*
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is a múltakra tekint. Talán nem is annyira a befutott útnak fáradsága, 
mint inkább az oktató tanulsága miatt. Mert minden életfolyamatnak a 
múltja lezáródásakor domborodik ki előttünk legtisztábban a belső 
értéke. Mint ahogy az egyes ember élete is akkor tárul föl előttünk 
a maga teljességében, mikor a pályafutás múlttá válik és a cselekvő 
lélek új jövendők láthatatlan ösvényeire tér.

Az aszódi latin iskola is a mai nappal múltat zár le és új jöven
dőt nyit. És múltjából értékes tanulságok integetnek felénk. Az a múlt 
most az evangéliumi lélek diadalmas útjáról, hősi küzdelmeiről, alkotó 
erejéről beszél minekünk és azt az evangéliumi lelket nekünk ma meg 
kell állítanunk, hogy a jövendő számára is ez iskola falai között éljen 
és maradjon.

161 évvel ezelőtt egy ember lelkében az a gondolat fogamzott 
meg, hogy az aszódi evangélikusok elemi iskolája számára új épületet 
szerez, hogy a régiben a latin iskola maradjon meg. Ez az ember önzetlen 
és lemondó, a mások javát néző és jövendők útját egyengető ember 
volt, mert az evangélium lelke élt benne és irányította gondolkodását. 
Az evangélium lelke pedig mindig egy ember szívéből indul el diadal
mas útjára. Mikor a világba lépett az ember, Jézus Krisztusban élt és 
nyomában hódította meg a boldogabb jövő számára az egész világot. 
Mikor a megújhodás feltámadásának kötelezte el az Isten bölcsessége, 
akkor is egy ember: Luther Márton hitében vált világmeggyőző erővé.

Mikor az aszódi latin iskolát létrehozta, akkor is egy ember: Dr 
Szontagh Sámuel későbbi szuperintendens gondolatából vált alkotó 
akarattá. Az 1770. esztendő lett az aszódi iskola születési éve, amikor 
ez a nemes gondolkodású férfiú épületet ajándékozott az iskolának. 
S ma, a múltak és a jövendő ölelkezésének határán, e 161 éves aszódi 
iskola új épületének felavatásán, én az evangéliumi lélek magasztalá- 
sára gyújtom meg az emlékezet oltárán az áldozati tüzet.

Mert mi is az az evangéliumi lélek?
Isteni erő, amely ha semmiből teremt, akkor az Isten dicsőségét, 

ha kevésből alkot valamit, akkor az emberi lélek emelkedettségét tárja fel 
a világ előtt. Az evangéliumi lélek az Isten legdrágább ajándéka, amely
ből hit, bizalom, lemondás és szolgálat ösvényein indul el az új életet 
teremteni kívánó akarat. Az evangéliumi lélek emeli ki az embert az 
önzés ösztönös nyűgéből és emeli fel a másokért élni tudó szolgálat 
méltóságára. Az evangéliumi lélek az erkölcsi felelősség súlyával terhel
ten is szabadságra képesíti az emberi lelket. Ebben a szabadságban 
benne van a bajok, gondok, csalódások és kishitűségek fölé való emel
kedés szárnyalása is, amely nem ismer csüggedést, lemondást és meg
állást akkor, midőn akadályok állják útját alkotni kívánó, céltűző vágyá
nak. Az evangéliumi lélek akkor boldog igazán, ha áldozatokat oszto
gathat. Az evangéliumi lélek akkor gazdagszik, amikor szegénnyé vet
kőzi le magát, hogy másoknak szolgáljon. Az evangéliumi lélek akkor 
fürdik tisztára a bennső öröm láthatatlan könnyének árjában, mikor 
másoknak örömet szerezhet. Az evangéliumi lélek a jelenvaló világban 
él ugyan, de mindig boldogabb jövendő alapjait rakosgatja le. Az evan
géliumi lélek emeli az embert önálló, büszke, teljes és egész jellemmé, 
viharálló szabad egyéniséggé, amelyben alkotó és munkáló erő él.
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Ez az evangéliumi lélek rakta le alapját ennek a mi intézetünk
nek is. És ez a lélek él benne azóta is mind e mai napig. Ez a lélek 
erősíti meg azokat az anyagi szegénységgel birkózó, de belső kincsek
ben gazdag tanítókat, akik ez iskola keletkezése óta, mind e mai napig 
hűséggel és odaadással irányítják a reájuk bízott ifjúság szellemi életét 
és fejlődő erkölcsét. Szegénységben, lemondásban, önmegtagadásban 
volt mindig és van ma is részük, de a bennük élő evangéliumi lélek 
törőkké, megállókká és hűségesekké tette és teszi ma is őket.

Evangéliumi egyházunk minden egyes iskolájában ez az evan
géliumi lélek volt a vezérlő bölcsesség és az átható erő. Csak így 
tudtak, ma is így tudnak iskoláink erős és öntudatos egyéniségeket 
nevelni. Egyéniség öntudata nélkül pedig nincs tartalmas lélek és nincs 
teremtő erő. A kollektív lélek lehet hatalmas, rendelkezhetik világi 
döntő erővel, de nemzedékeket, emberiséget és világot boldogító erő 
egyedül csak az evangéliumi lélekben van Ez a lélek ád bölcs belá
tást minden dolog értékének józan megítélésére. Ez a lélek érteti meg 
az emberekkel, hogy minden javunk csak közhasznú voltában válik 
igazán értékké. Ez a lélek ítéli meg magát a tudományt is, hogy nem 
a tudnivalók tömege az igazi érték, hanem a tudás mélysége. És nem 
a tudottak sokfélesége, hanem a komolysága teszi kincsekben gazdaggá 
az emberi lelket.

Összetört hazánknak, megtiport társadalmunknak, egyensúlyát vesz
tett nemzedékünknek és ebben a mai tépelődő, tanácstalan és önma
gával is meghasonló léleknek, erre a józan, mindent kiegyensúlyozó, 
erre az egyéniséget fejlesztő, világos látású evangéliumi lélekre van 
szüksége. Más lélekkel nem tudja megalapozni a boldogabb jövőt, nem 
tudja felépíteni a romban fekvő régi világ helyén az imádkozva várt 
új és szebb világot. Ez intézet megalapítója ezt az evangéliumi lelket 
hordta magában. Képét azért függesztettük most az új épület bejárata 
fölé, hogy mikor alatta átlépünk a küszöbön, felénk l.övelje a maga 
önzetlen, másokat szerető, tudományért lelkesedő, jövendőkért áldoza
tot hozni tudó evangéliumi lelkét. És én ennek az evangéliumi lélek
nek nevében és ennek a léleknek szolgálatába adom át ezt az új 
épületet nemes hivatásának.

Megáldom ezt az iskolát, hogy legyen hajléka az igazi tudomány
nak, a munkás hazaszeretetnek, a boldogító vallásosságnak és a szíveket 
összeforrasztó testvériségnek!

Megáldom a benne működő tanítókat, hogy legyenek erős lelkű 
tiszta erkölcsű, alapos tudású s egyéniségük teljes értékével áldott 
nevelői a reájuk bízott tanuló ifjúságnak!

Megáldom ez iskola egymást fölváltó ifjúságát, hogy ez intézet 
falai közt öltözze fel az evangéliumi lelket, amely alkotni, szeretni, 
és szolgálni tud egyházat, hazát, tudományt és testvériséget!

Felavatom ezt az új iskolát a tudomány hajlékává, a munka ottho
nává, a szeretet fészkévé és a szebb magyar jövendő munkaterévé!

Nyugodjék rajta az Isten áldása s övezze, védje időtlen időkig 
a reá gazdagon visszasugárzó hálás szeretet!

í ■P



6

Iskolánk rövid története.
Azirodalomtörténetbennemzetietlennek nevezett korban 1711 —1772 

között a protestánsok felocsúdva aléltságukból a jezsuitákkal verse
nyezve egész sereg latin iskolát állítanak fel. Főként az ág. hitv. ev. egyház 
vezet e téren. Az 1766. évi országos invesligatio 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 syntaxist is teljesen 
elvégezték. Ezek között a kis gimnáziumok között olvasható először 
az aszódi „Schola Latina“ neve. Azonban akkori tanárának Kádassy 
Jánosnak nevét már 1764-ben megtaláljuk az egyházi számadásokban. 
E dátum a legrégibb nyom az aszódi iskola történetében eddig. Ő 
szerepel mint a gimnázium tanára Vörös Antalnak, a budai kerület 
királyi főigazgatójának ama jelentésében is, melyet 1778-ban a Helytartó 
Tanácshoz intézett. Közben hiteles adat van arra nézve, hogy Szontagh 
Sámuel, a későbbi tiszai püspök — akkor még a Podmaniczky családnál 
nevelő — egy házat vesz az iskola részére, hogy a latin iskola egyedül 
bírja a régi épületet. Kádassy utódjáról Fabricius Jánosról pedig azt tudjuk, 
hogy 1784 tavaszán innen Hartára megy lelkésznek.

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

Az iskolának Petőfi idejében három osztálya volt öt évfolyammal; 
mindezt pedig Koren egyedül tanította.

A Bach-korszak az erősen magyarosodó és magyarosító iskolától 
több tanárt és német nyelvű tanítást követelt, minek eleget nem tehet
vén — gimnáziumi jellegét elveszti. Mikor Koren 1856-ban Szarvasra 
távozik, a tanulók száma már 12-re apad le.

Tíz évig tart az életért való harc, mig végre a felsőelemiből újra 
fejlődő gimnázium lesz 1863—64-ben.

Ebben az időben adományozza a második tanszék megszerve
zésére báró Podmaniczky Ármin az aszódi vásárjog s/4-részét. A pol
gárság java évenkénti anyagi kötelezettséget vállal. Megalakul az első 
rendes iskolai tanács (1865). A földszintes, nádfedeles kis házat meg-

II.
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bővítik s megnyílik a IV. osztály is (1865—66). A kiegyezést követő 
idő itt is egy szebb korszakot kezd meg.

Az eltávozó nemeslelkű Podmaniczky Ármin mecénási szerepét 
a család többi tagjai: Géza és Levente bárók, később Gyula báró 
veszi át. Ott találjuk az adakozó áldozok sorában Prónay Dezső és 
Gábor bárók, Ráday Gedeon gróf, a Degenfeld grófok, Rudnay József, 
báró Radvánszky Antal, Fáy Béla, Földváry Mihály, Tahy István, 
Breznyik János nagy nevét. Áz egyház részéről teljes erővel támogatja 
az iskolát, egyéni áldozást is hozva Moravcsik Mihály, az érdemes 
lelkész, akinek apostoli buzgalmából épül fel a régi falakon az emeleti 
rész 1872-ben. Alumneum is van már 1868-tól kezdve. Ragyogó ünnep
ség keretében leplezik le 1875-ben a Petőfi emléktáblát, melyen Csen- 
gey Gusztáv tiszta ércű párverse hirdeti Petőfi nagy nevének kapcso
latát a kis iskolához.

Az újabb tanügyi követelményeknek azonban a szegény iskola 
alig tud eleget tenni. Válságos éveket él át alma materunk. Eredmény
telen a Podmaniczky család közbenjárása is, mert az 1883. évi törvény 
alapján kért államsegélyt nem adják meg. Talán csak Moravcsik Mihály 
nagy lelke nem csügged el ez órákban.

Országos hangulatkeltés céljából 1888-ban megülik — bár hibás 
dátummal — az iskola százados ünnepét. Végre 1901-ben megkapják 
az első állami segítséget, melyet 1907. március havában szerződésileg 
biztosítanak. Ez év Bolla Lajos igazgatósága alatt arról is nevezetes, 
hogy végre felveszik a szerény kenyérért dolgozó tanári kart a leg
alább öreg korukat biztosító Országos Tanári Nyugdíjintézetbe. Ezzel 
állandóbb képet kezd nyerni a tantestület is.

Forduló pontot jelöl a gimnázium sorsában az 1912. év, melyben, 
Micsinay Ernő felügyelő és Szabó Lajos igazgató megteszik az első 
lépéseket az intézetnek teljes főgimnáziummá való kifejlesztésére, mit 
siker is koronázott. Az első rendes érettségi vizsgát 1916 június havá
ban tartják meg.

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

A Petőfi-centenáriumot — a Petőfi-Társaságtól támogatva — a 
lehetőség határain belül, fényesen megüljük, mikor is Dr Osváth Gedeon 
igazgató Petőfi aszódi életéről írt tanulmányával, a helyi kultusz feléb
resztésével s a Petőfi-gyújtemény kifejlesztésével igyekszik széles 
körben érdeklődést kelteni ügyünk iránt. Á szanálás fenyegető zátonyát 
elkerülve, az ősi schola Latina francia nyelvet tanító reálgimnáziummá 
változik át 1924/25-ben. A földbirtok-reform kapcsán 472 hold építési 
telekhez jutunk.

Az aszódi 1200 lelket számláló ev. egyház belátva azt, hogy
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anyagilag képtelen új iskolai épület megteremtésére, 1926. szeptember 
havában az eddig oly sok szeretettel ápolt intézményét felajánlja a 
bányai ev. egyházkerületnek. D. Raffay Sándor püspök úr céltudatos 
iskolapolitikája a kérelmet elfogadhatóvá tette a kerület előtt. Az átvé
tel jogi formáinak elintézése után kerületünk főpásztora minden vonat
kozásban megkezdte a jövőt biztosító és kiépítő munkáját. Nehéz és 
küzdelmes munkáját Isten megsegítő kegyelmével teljes siker koronázta 
meg akkor, midőn múlt év október 11-én felavathatta az iskola új 
épületét.

Erről a sorsdönlő, a jövőt biztosító történeti eseményről, a 
lefolyt tanév krónikájában emlékezünk meg részletesen.

III.

Äz iskola főhatósága.
Iskolánk főhatósága a bányai ágostai hitvallású evangélikus egyház- 

kerület, 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 közgyűlés 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 Rell Lajos a kér. isk. biz. 
elnökei; Dr Hittrich Ödön kér. középisk. tanfelügyelő; Czitó Győző a 
két iskola felügyelője, Kolofont Erzsébet leánynevelő-intézeti igazgató; 
Dr Oravecz Ödön a reálgimnázium igazgatója; Blatniczky Pál a felső
pesti egyházmegye főesperese; Chugyik Pál aszódi esperes-lelkész; 
Dr Szontágh Antal a felső-pesti egyházmegye II. felügyelője; Dr Mik- 
ler Károly; Mikolik Kálmán; Schulek János; a leánynevelö-intézet 
tantestületének képviseletében: Kézmárszky Hermin; a Petőfi-reál-
gimnázium 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; Dr Horváth Károly 
László az aszódi iskolák ügyésze. A két iskola igazgatója; a ieány- 
nevelő-intézet tantestületének képviseletében: Kézmárszky Hermin és 
Gergely Ida; a Petőfi-reálgimnázium tanári kara részéről: Szabó Lajos 
és Haberehrn Gusztáv; Hamrák Béla a két iskola vallástanára; Karádi 
János a reálgimnázium internátusának vezetője.

A kerületi bizottság az év folyamán 3 ülést tartott, még pedig: 
szeptember 21-én, április 29-én és június 27-én.

A helyi bizottságnak 2 ízben volt ülése a tanév folyamán: szep
tember 19-én és április 16-án.
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IV.

R tanári testület.
N
(A
O
(fi

Ä tanár neve Tantárgy és osztály

H
e

ti
á

ra
sz

.

Jegyzet

1
Dr Oravecz Ödön

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

Bölcsészet VIII. 
Történet IV. 4 Á l l a n d ó  i g a z g a t ó .

2
Dr Czirbusz Endre

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

Történet V. VI VII 
Földrajz II. Ill VI. VII. 18 A z  V .  o s z t á l y  f ő n ö k e ,  

a z  é r e m t á r  k e z e l ő j e ,  
c s e r k é s z p a r a n c s n o k .

3
Haberehrn Gusztáv

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

Természettan VII. 
Mennyiségtan III. V. VII 
Műének I 11

16
A  V I I .  o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a  t e r m é s z e t t a n i  s z e r t á r  ő r e ,  
a  s e g é l y k ö n y v t á r  v e z e t ő j e ,  
a z  é n e k - é s  z e n e k a r v e z e t ő j e .

4
Hamrák Bála

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 l n ö k e ,  
t a n d í j p é n z t á r o s .

5
Jancsik Mihály

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

Magyar nyelv VI. VIII. 
Latin nyelv IV. VI. 
Földrajz IV,

17
A  V I .  o s z t á l y  f ő n ö k e ,  

a  P e t ö f i - g y ű j t e m é n y  k e z e l ő j e ,  
a z  I — II .  o .  i f j .  k ö n y v t .  ő r e ,  
a z  ö n k é p z ő k ö r  e l n ö k e .

6
Karádi János

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

Magyar nyelv 1. IV. V. 
Latin nyelv V.
Görög nyelv V—Vili

17
A z  I o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a  I I I — I V  o . i f j .  k ö n y v t .  ő r e ,  
a z  i n t e r n á t u s  v e z e t ő j e ,  
a z  i s k .  h i z o t t s á g  j e g y z ő j e .

7
K ünsztler János

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

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

8
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 III, VII. 
Latin nyelv III. VII. 17 A  I I I .  o s z t á l y  f ő n ö k e ,  

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

9
Dr B eüss Pál

o k i .  h .  t a n á r  
( n é m e t — f r a n c i a )

Német nyelv 1. III. V. 
Francia nyelv V. VII. 2 0

A V I I — V i l i . o . i f j .  k ö n y v t .  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 .

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 II. IV. VI. VIII. 
Francia nyelv VI. VIII. 23

A  11. 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 l v i  k ö n y v t á r  ő r e ,  
a  g y o r s i r á s i  t a n f o l y .  o k t a t ó j a .

11
Szabó Lajos

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

Természettan Vili. 
Mennyiségtan II. IV. VI. 

Vili.
18 A  V i l i .  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 II. 
Latin nyelv Vili 
Történet III. VIII.

16 A  t ö r t é n e l e m  — 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
Szula György

o k i .  k ö z é p i s k .  t a n á r  
( m a g y a r -  n é m e t )

Német nyelv VII. 2 I n t e r n á t u s i  n e v e l ő t a n á r .

14
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 )

Természetrajz I II. IV.
V. VI.

Földrajz 1.
18 A  t e r m é s z e t r a j z i  é s  f ö l d 

r a j z i  s z e r t á r  ő r e .

15
V elten  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 .

16
W iesin ger László

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

Természettan III. 2 I n t e r n á t u s i  n e v e l ő t a n á r .

Nyugalomban vannak iskolánk kötelékéből: 
Dr Gréb Gyula és Dr Osváth Gedeon.
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R római katholikus vallástant: K ausz József államilag kinevezett vallás
tanár, hévízgyörki expositus; — az izraelita vallást: Steiner Jakab főrabbi 
tanította.

flz iskolaorvos teendőit Dr Gál Ä dolf vármegyei főorvos, közegészségügyi 
kir. tanácsos helyett e tanévben Dr Liptai István  körorvos látta el.

*

A »Magyarországi Ágostai- Hitvallású Evangélikus Középiskolák 
Rendtartása« 158. §-ában megkívánja, hogy az értesítőben a tanári 
kar társadalmi és irodalmi munkásságát feljegyezzük. Múlt évi Egye
temes Közgyűlésünk ugyanezt rendelte eb nyugdíjas kartársaink irodalmi 
munkásságára nézve is. Erről tehát a következőkben számolunk be:

Dr Czirbusz Endre tagja a X. cserkészkerület intéző-bizottságának, 
Aszód község testnevelési-tanácsának. Tanulmányt írt a Középiskolai 
történelemtanítás címen a Protestáns Tanügyi Szemlébe. A budapesti 
középiskolák történeti szakfelügyelőségének felhívására tanítási terve
zetet és ahhoz való demonstrációs anyagot állított egybe az idei mainzi 
nemzetközi tanügyi kiállításra.

Haberehrn Gusztáv tagja a kerület helyi középiskolai bizottságá
nak, a helyi egyház p ii. bizottságának és egyházi tanácsának, a felső- 
pestmegyei esperesség számvevőségének, pénztárosa az aszódi Luther- 
Szövetségnek, a földrengési Observatorium külső munkatársa. Megjelent 
cikkei: Evanq. német egyházak Olaszországban. (Magy. Prot. Lapja. 
V. 27—28) A kilences számjegy néhány érdekes tulajdonsága. (Ifjú 
Évek. X. 5.) A hangszerek királya. (Magy. Prot. Lapja. VI. 5.) — Nép
művelési előadást tartott Pesten a Magyar Anyák Körében: Gazdasági 
ismeretek mellett miért van szükség közgazdasági ismeretekre? A ha
zai termelés válsága világválság. Veszélyes-e az influenza-járvány a 
csecsemőkre? Mit jelent a pénz a világkereskedelemben? A pénzügyi 
válság okai. A járványos betegségek és az ellenük való védekezés. 
Hogyan lehet kis lakásokat minimális hőveszteség mellett szellőztetni. 
— Az elektromosság és mágnesség alapfogalmairól pedig a helybeli 
polgári leányiskolában. — Dalaiból a Magyar Riadót a gimnáziumi dal
kör március 15-én, Magyar Bánatát pedig a jogászhangverseny adta elő. 
Bizet Carmenjének nyitányát és több magyar dalt vonós zenekarra 
hangszerelt át.

Hamrák Béla a helybeli egyház presbitere, a felsőpestmegyei 
esperesség jegyzője, a kerület középiskolai helyi bizottságának tagja, 
a gödöllői fiókegyház gondozója Több ünnepi beszédet tartott.

Karádi János a helyi középiskolai bizottság jegyzője, az aszódi 
ev. egyház presbitere, az aszódi Kér. Polgári Kör alelnöke. A szülői 
értekezleten (VI. 15.) az internátus első évéről tartott beszámoló 
elmélkedést.

Künsztler János Leventefőoktató. A Polgári Lövészegylet ügyve
zető elnöke. Az aszódi 0. K. H. hitelszövetkezet helyettes elnöke.

Nagy Imre a helyi egyház presbitere.
Dr Oravecz Ödön az ev. egyetemes egyház tanügyi bizottságának 

jegyzője és középiskolai előadója; hivatalból tagja az aszódi ev. egy
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ház tanácsának, a felsőpesti egyházmegye és a bánijai egyházkerület 
tanügyi bizottságának, a kerület aszódi középiskolai nagy és helyi, a 
gimnázium építészeti bizottságának, valamint a kerületi Luther-Szövet- 
ség választmányának. Választott tagja Aszód község képviselőtestüle
tének. A Rozsnyói Öregdiákok Szövetségének alelnöke. Választott ren
des tagja a Gyóni Géza Irodalmi Körnek; tagja a Protestáns Tanügyi 
Szemle szerkesztő bizottságának, munkatársa az Ifjú Évek c. lapnak, 
az Országos Evang. Tanáregyesületnek titkára és az ösztöndijosztó 
bizottságának tagja.

Megjelent cikkei: Szontagh Sámuel emlékezete. (Nemzeti Figyelő 
V. 21—22) A Luther Naptár 1932 évfolyamában Mozaikkcpek ideig
lenes megszállás alá került iskolavárosaink életéből c. rovatban Rozs
nyóról irt cikket. Az Ifjú Években a következő írásai jelentek meg: 
Mikszáth szárnybontása Selmecbányán (X. 1 ) A magyar Golgota ba
kója. (X. 2.) Bús mesék Arany János életéből: Arany Juliska (X. 3) 
Széli Piroska. (X. 4.) A legendás Hatvani István története. (X 5) Széchy 
Károly emlékezete. (X. 6.) Ki volt Táncsics Mihály? (X. 8) Jegyzetek 
Debreceni Márton Kiovi csatájához. (X. 9—10.) Szerkesztette az iskola 
ez évi Értesítőjét és az Orsz. Evang. Tanáregyesület Évkönyvét, mely
ben titkári beszámolója jelent meg. Ünnepi beszédet mondott a tanév 
megnyitásakor az új iskola erkölcsi jelentéséről (IX. 14.), valamint az 
új iskola felavatásakor. (X. 11.) A cserkész tábortűznél a madarak és 
fák védelméről tartott előadást. (VI 12.) A tanévet Moravcsik Mihály 
esperes-lelkésznek, az iskola megmentőjének emlékezetét felújítva zárta 
be. (VI. 15.) Megbízást kapott az Evang. Tanáregyesület negyedszá
zados történetének megírására.

Dr Reuss Pál a szülői értekezleten a modern nyelvek tudásának 
a kenyérkereseti pályán való elhelyezkedést elősegítő hatásáról érte
kezett.

Stibrányi Gyula cikket írt a Protestáns Tanügyi Szemlébe: Né
hány megjegyzés a tantervreformokhoz címen.

Szabó Lajos. A középiskolai helyi bizottság tagja, a helyi egyház 
presbitere, a tanári kar delegáltja az esperesség tanügyi és az egye
temes egyház iskolai bizottságában.

Szever Pál tagja a felsőpesti egyházmegye törvényszékének, a ke
rület középiskolai aszódi nagybizottságának, Aszód község testnevelési 
tanácsának. Előadást tartott az ifjúságnak október 6-án az aradi vér
tanúkról, a »Kisok« kerületi versenyén Aszódon (V. 29.) a hősi halot
takról mondott emlékbeszédet.

Dr Varga Ferenc a Mezőgazdaság és a Kertészeti Lapok munka
társa. A Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának június 13-án 
tartott ülésén Mágocsy-Dietz Sándor egyetemi tanár bemutatta Adatok 
a Prunus genus pollenmeddőségének magyarázatához című értekezését.

*
Nyugalmazott kartársaink irodalmi működéséről a következő ada

taink vannak:
Dr Osváth Gedeon volt igazgatónak megjelent könyvalakban Küzdő 

lelkek című misztériuma, melyből 1923-ban részleteket a Kisfaludy- 
Társaságban is bemutattak.
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Dr Gréb Gyula megjelent cikkei: Bibliographie der Zipser Volks
kunde (Karpathenland III. évf 33—36, 90—91, 132—141, 181 — 190 1), 
Mathilde, Gräfin von Stojanföld (U. o. 170—181 I ), Die Sprachprobe 
in dem Rechenbuch des ]. Bubenka und deren Mundart (Deutsch- 
Ungarische Heimatsblätter III. évf. 13—21 I.), Nachtrag zu meinem 
Aufsatz über J. Bubenkas Mundarttext (U. o. 337 1), Bitte an die Herren 
evang. Pfarrer des Oberlandes. (Karpathen-Post 1931. évf. 26. szám), 
Trachtengeschichtliche Umfrage an alle lieben Oberländer (U. o. 32. 
sz.), Inständige Bitte an unsere lieben Zipser Landsleute (U. o. 34. sz.), 
Liebe Landsleute (U. o. 1932. évf. 9. sz ), Hansdorf—Helemanovce— 
Nagykuncfalva (U. o. 16. sz.), Zum Beginn des zweiten Jahrzehntes 
der Zipser Heimat (Zipser Heimat 1932. évf. 2. sz.), A legrégibb sze
pesi tájszólásos nyelvemlék (Megjelent az Emlékkönyv a Szepesi 
Szövetség tízéves fennállása alkalmából c. mű 168—175. 1.), Ober 
Zipser Volkstracht (Deutsche Welt 1931. évf. 482—485. 1.) Azonkívül 
megjelent 1932-ben Zipser Volkskunde c. könyve (354 lap, 39 szö
vegképpel, 65 műmelléklettel, köztük 4 színes, egy térképpel, három
nyelvű helységnévjegyzékkel) Késmárkon és Reichenbergben az Anstalt 
für Sudetendeutsche Heimatforschung kiadásában a müncheni Deut
sche Akademie anyagi támogatásával. Könyvismertetéseket közölt a 
következő folyóiratokban: Teuthonista IV. évf. 300 skl., 310. skl.; 
Deutsch-Ungarische Heimatsblätter III. évf. 162. skl.; Ostland VI. évf. 
133. skl ; Karpathenland IV. évf. 46. skl. Előadást tartott 1931. szep
tember 17-én Késmárkon a Szepesi Honismeretkutatók (Arbeitsgemein
schaft für Zipser Heimatforschung) közgyűlésén Einführung in die 
Zipser Familienforschung címmel.

V.

Ä tanév története.
Äz új épület ünnepélyes felavatása. Hálakönnyektől csil

logó betűkkel kellene megírni a következő sorokat, mert úgy érezzük, 
hogy gyarló minden szó ennek az örvendetes eseménynek megörökí
tésére.

Tétovázó tollal keressük csak a kifejezéseket az emberi ajakkal 
ki nem mondható, harsonázva felszabaduló érzelmeink tolmácsolására.

A reálgimnázium új épületét október 11-én avatta fel ünnepélyesen 
több ezer érdeklődő jelenlétében D Raffay Sándor, a bányai evang. 
egyházkerület püspöke. A maga hatalmas és lelkes munkájára mintegy 
a koronát rátevő főpásztort Dr Perczel Miklós főszolgabíró fogadta a 
hatóságok és a járás társadalmának nevében. A Galgavölgynek ezen 
jelentős ünnepén megjelentek: Dr Radvánszky Albert báró, az evang. 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, Dr Pesthy Pál a bányai egyház- 
kerület felügyelője, a kormány és a minisztérium részéről Dr Acsay 
István kir. főigazgató és Laszkáry Miklós min. titkár, Pestvármegye 
képviseletében Ney Géza főjegyző, a Petőfi-Társaságból Lampérth 
Géza, a pécsi egyetem és a Luther-Társaság részéről Kovács Sándor
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egyetemi tanár, a gödöllői járás nevében vitéz Endre László dr főszol
gabíró, ilencfalvi Sárkány Ernő az aszódi kerület képviselője, az 
egyetemes ev. tanügyi bizottság részéről Melich János egyetemi tanár 
alelnök, Dr Rásó Lajos, az egyetemes egyház ügyésze, Dr Scholtz 
Oszkár, az egyházkerület főjegyzője, Sándy Gyula egyet, tanár, a kerület 
számvevője, Magócs Károly kerületi lelkész, Dr Hittrich Ödön főigaz
gató, kerületi középiskolai tanfelügyelő, Mészáros Gyula dr. a kerület 
ügyésze, Kemény Lajos budapesti főesperes, Mikler Károly dr. a buda
pesti esperesség felügyelője, Szontagh Antal felső-pesti esperességi 
felügyelő, Biatniczky Pál pestmegyei főesperes, Chugyik Pál alesperes, 
Dr Horváth Károly a pesti esperesség ügyésze, Liptay Lajos érd. főes
peres galgagyörki, Majer János ikladi, Torda Lajos domonyi, Szántó 
Róbert budapesti ielkészek, Gosztonyi János és Tibor, Szentiványi Géza, 
Bentsok János egyházi felügyelők, Szuhovszky Gyula és Farkas Sándor 
egyházi lapszerkesztők, Dr Bőhm Dezső és Mikola Sándor budapesti, 
Dr Lersch Ernő újpesti, Dr Rell Lajos békéscsabai, Raskó Kálmán 
szarvasi igazgatók, a gyöngyösi és hatvani reálgimnáziumok képvise
lete, — ott volt Aszód és környékének minden jelentős tényezője gróf 
Ráday Gedeon ny. miniszterrel és Széchenyi Gyula gróffal az élükön. 
Eljöttek Dr Deér Endre kormányfőtanácsos, az iskola régi jóakarója 
és Dr Fabriczius Endre gazd. főtanácsos, aki irodalmilag is foglalkozott 
az iskola történetével. Aszód község, annak minden felekezete és intéz
ménye érdemes vezetőségével képviseltette magát.

Az új iskola elé érkező püspököt Czitó Győző kormányfőtanácsos, 
az iskola felügyelője köszöntötte hálás szívvel, majd az ifjúsági ének
kar énekelt Haberehrn Gusztáv tanár vezetése alatt, mely lilán Hamrák 
Béla a reálgimn. vallástanára mondott lelket-szivet gyönyöiködtelő 
imát. Ezután az intézet igazgatója felkérte D. Raffay Sándor püspököt, 
hogy amint megáldotta az új épület alapkövét, áldja meg a rajta emel
kedő falakat s a közöttük Isten dicsőségére tanulókat és tanítókat egy
aránt.

Az iskolát felavató főpásztor mindenekelőtt kegyeletesen emlé
kezett meg az iskola első jótevőjéről: Szontagh Sámuelről, kinek ez 
alkalomra Rudnay Gyula feslőmúvész a képét megfestelte. Majd hatal
mas arányú és új megvilágosító sugarakat velő beszédet mondott az 
evangéliumi lélekről. Hogy a jövő nemzedék gondolatvilágában is a 
nagy igazságokat hirdető szózatnak mustármagjai eljussanak, tisztelet
teljes kérésünkre megadatott az engedelem arra, hogy közlésével Érte
sítőnk ez évi kötetét minden időre tanulságossá tegyük az utókor előtt. 
Mint az etruszk boltozatot fenntről összetartó középső kő uralja és 
tartja az egész ívet, úgy zárta le ezen igehirdetés az építkezésért 
folyó küzdelem valóban epochalis folyamatát. A lelkek mélyén megértő 
visszhangot keltő beszéd után a tulajdonos bányai kerülettől szimbo
likusan átvette az iskolát annak felügyelője Czitó Győző kir. kormány
főtanácsos, Ígéretet téve annak jövendőben is nemzetnevelő és egyház- 
építő munkásságáról. Telmányi Vili. o. t. az ifjúság nevében mondott 
köszönetét a fenntartó hatóságnak az ifjúság új otthonáért. Az iskola 
igazgatójának köszönő szavai után a Hymnus hangjaival véget ért a 
feledhetetlen ünnepély, melynek végeztével a Schulek János művészi 
tervei szerint gróf Széchényi Gyula és Ruttkay Miklian Ödön építési
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vállalata által épített, egyszerűségében is oly imponáló iskolát megnézte a 
közönség. Majd a régi iskolában megnyílt új internátust tekintették meg, 
hol Karádi János, az intézmény vezetője mondott üdvözlő beszédet, 
végül a vendégsereg a Kolofont Erzsébet elnöklete alatt álló aszódi 
protestáns nőegylet teadélutánján vett részt. Adja a jó Isten, hogy az 
avató ünnep nemes célkitűzései valóra válhassanak egyházunk és nem
zetünk javára.

Az új iskolai épület b efe jezése  és az átköltözés. A múlt 
év júniusában két havi szünetelés után, újból megindulva az új épület 
befejezésének munkája szünetelés nélkül tartott szeptember hó elejéig. 
Csak a villamos áram bekapcsolása maradt még hátra, de azt is sike
rült szeptember második felében üzembe állítani. így augusztus utolsó 
és szeptember első napjaiban megtörtént az átköltözés. Bizony csak a 
régi szegényes, de tisztes bútorzatunkat hozhattuk magunkkal. Mindent 
a lehetőségig kijavíttattunk még a régi épületben, az egész bútorzat 
átfestése már az új iskola udvarán történt meg. Sajnos a tornacsarnok 
megépítését el kellett halasztani anyagi erőink teljes kimerülése követ
keztében. Azonban egy benyílószobával bíró ifjúsági könyvtárterem és 
egy tartalék-osztály közötti közfal kibontásával sikerült egy 100 m2 
területű nagy termet megfelelő öltözővel nyerni, melybe tornaszereink 
könnyebben kezelhető részét át is hoztuk. A testnevelés céljának még 
szolgálatába állíthattuk az iskola közel négy holdas udvarának jelentős 
részét is. A leendő tornaterem helyén most szabadban álló mászó áll
vány és nyújtó áll a gyakorló tanulók rendelkezésére. Hiányos még a 
fizikai és természetrajzi kísérleti előadóterem berendezése, hová szük
séges lenne az ismert előadói asztal, a maga sokféle technikai felsze
relésével, de fájdalom erre nem bírunk most fedezetet találni, mert az 
államháztartás takarékossága következtében az illetékes minisztérium 
10%-kal csökkentette újból (múlt évben 6 %-kal) a fizetésekhez való 
hozzájárulást. E két új tehertétel majdnem teljesen kiegyenlíti azt az 
évi összeget, mellyel a VKM. iskolánk építéséhez hozzájárult. így azu
tán el lehet mondani azt, hogy teljesen önerőnkből emeltünk itt a nem
zeti nevelésnek új iskolát.

Bármily lelki gondok, és tépelődések között, egyházi főhatóságunk 
nagy áldozatkészségének végső megfeszítésével létesülhetettésemelkedett 
fel új épületünk, de mindenkor hirdetni fogja az Istenbe vetett ren
díthetetlen hit, a tettekben nyilatkozó egyház- és hazaszeretet munkás 
diadalmát, mert bizonnyal állíthatjuk, hogy ez volt az utolsó óra, amely
ben még siker juthatott osztályrészül e kérdésben, mert a régi iskola 
hasznavehetetlensége elért már a végső határig, amiért is megvonhatta 
volna a kormány a fenntartási segítségét a megfelelő épület teljes hiá
nya miatt. Erre különösen kedvezett volna a közben beállott állami 
pénzügyi válság, melynek kapcsán igen könnyen lebonthatták volna azt 
az intézményt, amelyik meg se volt épülve. Áldjuk az Urat, hogy meg
segített, megtartotta iskolánkat e válságos időben.

Iskolánk új épületéről elmondhatjuk, hogy az első évi tapasztalat 
bizonyságot tett a kiválóan alkalmas használhatóságáról. Nemcsak a 
messzi vidéken átutazóknak vívja ki impozánsságával tetszését, de a 
szakértőknek is, akik belső szerkezetében alaposan megvizsgálták.

Örömmel és hálával jegyezzük itt is fel, hogy báró Radvánszky
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Albert egyetemes egyh. és iskolai felügyelő Őnagyméltósága szeptem
ber 26-án megtekintette új otthonunkat.

Ä tanév lefolyása. A munkát voltakép a nagy szünidőben 
sem hagytuk abba. Július 1—2. napján pótló beírásokat tartottunk, 
de egész nyáron át is az igazgatóság a szülők rendelkezésére állott 
minden hétfőn és csütörtökön 8—10 óra között. A nyári szünet mun
káját, gondját nemcsak a közelgő átköltözés kérdése uralta, hanem a 
régi iskolának átalakítása, új internátusunk berendezése, annak meg
hirdetése is. Szeptember 1-én megtartottuk a Vili. osztály javító vizs
gáit s egy tanuló tanévvégi különbözeti vizsgájának javító részét; 5-én 
18 tanuló tett egy tárgyból javító vizsgát, 7-én pedig 41 tanuló két 
tárgyból. A javító vizsgákon két 111. o. és négy V. o. tanuló ismétlésre 
utasíttatott. Az e napon tartott magánvizsgálatok írásbeli részén egy 
évre visszavettetett 1 tanuló; a szóbelit sikerrel tette le 1, javítóra 
utasítva lett 1 magántanuló — míg két tanulónk, akik e tanévet betegség 
miatt nem fejezhették be, sikeresen tettek pótlóvizsgálatot. Különbözeti 
vizsgát a tanév elején tett két átlépő tanuló, október 16-án két gim
náziumból jövő tanuló németből, november 11-én egy tanuló franciából; 
január hóban pedig egy okleveles tanító különbözeti vizsgát téve lett 
a Vili. o-nak magántanulója.

A tanévet ünnepélyesen szeptember 14-én nyitottuk meg az átköl
tözés miatt pár napi késedelemmel, mi azonban előre meg volt hirdetve. 
E történeti nap emlékezetét a méltóságos és főtiszteletű D. Raffay 
Sándor püspök úr megjelenése igazán emlékezetessé tette. A régi iskola 
udvarán gyűlt össze ifjúságunk, honnan templomba menvén, ott Hamrák 
Béla hálaadó imáját és az igazgató alkalmi beszédét hallgatta meg a 
szép számú gyülekezet. Majd Püspök urunk vezetése mellett igaz lelki 
meghatottsággal elindult az ünneplő gyülekezet a hegyen épített új 
alma mater felé. Kerületünk főpásztora gyönyörű szavakkal vázolta e 
pillanat jelentőségét és egyházunk áldozó készségét a nemzeti kultúra 
szolgálatában, majd megnyitotta a kaput, melyen át hálát rebegő ajakkal 
lépett be tanár és tanítvány egyaránt. Kihirdetve az ifjúságnak az óra
rendet, a Püspök úr elnöklete alatt konferenciára gyűlt össze a tanári 
kar, melyen jelen volt Bezegh Sámuel püspöki titkár úr is. Kerületünk 
vezére ez alkalmat felhasználta arra, hogy a maga nagy pedagógiai 
tapasztalataiból széles programmot rajzoljon a kar elébe arra nézve, 
hogy az új iskola rendjét, épségét, a tanítás eredményesebb kimenetelét 
milyen eszközökkel és milyen módon mozdíthatja elő úgy minden egyes 
tagja a tantestületnek, valamint annak összessége.

Itt emlitjük meg, hogy Püspök urunk május 19-én és május 30-án 
is meglátogatta iskolánkat. Előbbi esetben az írásbeli érettségi vizsgá
latok lefolytatását is ellenőrizte. Ez alkalommal kíséretében volt Dr Hitt- 
rich Ödön kerületi középiskolai tanfelügyelő úr is. E nap délutánján a 
leányok középiskolai magántanulóságának kérdésében a leánynevelő
intézet tantestületével a Püspök úr elnöklete alatt közös értekezletet 
tartottunk.

A tanítás a hivatalos ünnepek betartása mellett zavartalanúl folyt 
le az egész tanévben. A karácsonyi szünet december 21-töl január 7-ig 
tartott bezárólag, míg a húsvéti március 21-től április 4-ig.
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Ä tanítás munkáját a következő beosztás mellett fejeztük be: május
6 — 7. a Vili. o. magántanulók írásbeli vizsgái, május 9—10—11. a Vili.
o. magántanulók szóbeli vizsgái, május 12—13—14. a Vili. o. tanulók 
összefoglaló ismétlései, június 3—4. az 1—VII. o. magántanulók írásbeli 
vizsgái, május 6. a be nem járó magántanulók szóbeli vizsgái, május
7 — 8—9. a bejáró leánymagántanulók szóbeli vizsgái, május 6—10. 
d. e. az 1—VII. o. tanulók összefoglaló ismétlése, illetve a IV—V. o.- 
ban minden tárgyból 2—2 órára kiterjedő vizsgák voltak a VKM-nek 
egyházi főhatóságunktól is elfogadott rendelkezése szerint, melyeken 
az igazgató vagy a helyettese elnökölt állandóan. A tanévet ünnepé
lyesen június 15-én zártuk be, mely után a kar megtartotta záró, illetve 
a jövő tanévet előkészítő értekezletét.

A tanári kar a lefolyt tanévben 16 értekezletet tartott, melyek 
közül az első módszeres megbeszélésen az igazgató az új érettségi 
utasítást ismertette, míg a második félévi módszeres értekezleten a 
tanítást megkönnyítő methodikai eszközökről és fogásokról értekezett. 
Ellenőrző értekezlet kettő volt: november 20-án és április 18, illetve 
22-én.

Ä tanítás az 1931/32. tanévben már egészen a reálgimnáziumokra 
vonatkozó tanterv szerint történt minden osztályban. Iskolánk főható
sága ragaszkodva iskolánk egykori humanisztikus jellegéhez, a görög 
nyelvet díjmentesen taníttatta az arra jelentkező tanulóknak. Ez a jövő 
tanévben is meglesz, amikor két csoportban tanúlhatják majd a görög 
nyelvet az érdeklődő kezdő és haladó tanulók.

Tanítási munkánkat a vallás- és közoktatásügyi kormány részé
ről mint miniszteri megbízott Dr Acsay István budapestvidéki tankerü
leti kir. főigazgató úr vizsgálta és figyelte meg iskolánknál május hó 
9. és 10. napján tartott látogatása alkalmával. Megértő lelke igazi 
örömmel látta, hogy már új otthonunkban dolgozhattunk, hogy így tan
testületünk teljesebb fegyverzettel és alkalmasabb viszonyok között 
végezhette nehéz és szép feladatát. Tapasztalatainak végső összege
zésében a maga részéről is e szempontból állítva fel az eredményt, 
kimondotta, hogy »megelégedéssel tapasztalta, hogy az új iskolaépü
letben a tanárok munkakedve és tevékenysége nagyobb mint azelőtt. 
Örvendetes, hogy az igazgató odaadó és lelkes munkája a kívánt sikert 
eléri, a tanítás minden tekintetben jó és eredményes: meglátszik, hogy 
gondos, hozzáértő kéz és szellem vezeti«.

Elismerése mellett adott tanácsait, útmutatásait pedig igaz hálá
val úgy fogadtuk, mint a nehéz úton haladók a vezető biztató szavát.

A testnevelés megfigyelésére a középiskolai törvény alapján a 
közokt. miniszter úr ez évben is Kócza Géza szakfelügyelő urat küldte 
ki intézetünkhöz, aki megbízatásának február hó 10-én és 12-én tett 
eleget. Helyesnek találta azt a módot, amellyel sikerült a tornatermet 
lehetőleg pótolni, a hiányzó tornaszerek pótlására pedig az ő pártoló 
jelentése alapján kegyes volt a nm. vallás- és közokt. miniszter úr 
2023 P-t kiutalni, mely összegen vett szereket ugyancsak a szakfel
ügyelő úr vizsgálta felül az átvétel után június hó 24-én. Fogadja ez 
utón is hálás köszönetünket.

De a fenntartó főhatóság részéről is megtörtént munkánk állandó
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és figyelmes ellenőrzése Czitó Győző kir. kormányfötanácsos, iskola
felügyelő úr révén, aki e tanévben húsz alkalomból is felkereste isko
lánkat. Valóban odaadó lelkesedéssel viselte vezetői tisztjét, szeretet
tel gyakorolta a gondozást, sok áldozatkészséggel támogatta a beren- 
dezkedési törekvéseinket. Időt és alkalmat szakított iskolánk sok bo
nyolult kérdésének megoldására, nem vonta meg jó tanácsait soha 
tőlünk. Ezért az igazi iskolai felügyelői hivatalnak hivatás szerinti 
betöltéséért amint hálánk el nem apadhat, úgy fájdalmas érzésünk sem 
hallgathat el hivatalosan értesülve arról, hogy ezen tiszteletbeli hiva
taláról is lemondott Gödöllőről nyugalomba való elköltözése okából. 
Ha a bele nem nyugvás elég lenne szándéka megváltoztatására bírni, 
úgy sohase nyugodnánk bele e tettébe, mely évek sora alatt egyedül 
váltott ki ellenkezést lelkűnkből. Tanári testületünk ez igaz és őszinte 
hitének, ragaszkodó szeretetének méltó kifejezést adott a Püspök úr 
előtt is a tanári karral május 30-án megtartott értekezleten.

A tanári kar tagjai e tanévben már bizonyos fokban kölcsönös 
hospitálással jobban igyekeztek megismerni egymás munkáját, bár a 
járványok miatti sok helyettesítés sokat elvont az egymásnak látoga
tására fordítható időből.

Az igazgató ellenőrző munkájáról a következő adatok szólnak: 
az összes naplókat két havonként átnézte az év végéig,, valamint az 
összes dolgozatokat úgy az első, valamint a második félévben. Hospi
tálást végzett 42 alkalommal, 18 órában pedig helyettesítést vállalt. 
Az internátusbán átlag havonta kétszer tett látogatást.

Az igazgatót hivatalos munkájában Szever Pál helyettesítette kol
legiális készséggel minden szükséges alkalomkor.

Hálával kell megemlékeznünk az internátus nevelő tanárainak 
kartársi szívességéről is, mellyel több alkalommal készségesen vállalták 
egyes órák helyettesítését.

A rendes tanítás keretében külön megemlékező félórákat illetve 
órákat szenteltünk a rokon népek ismertetésének (október 24), a taka
rékosság elve hirdetésének (október 30), a könyvek szeretetének feléb
resztésére a magyar könyvnapok alkalmából (május 18-án és 19-én).

Nemzeti ünnepeink és a hazafias nevelés. A múlt emlé
kein és tanulságain igyekszünk kiépíteni ifjúságunk szivében a jövőt 
biztosító lelki erősségeket. E célra minden alkalmat kihasználtunk a 
lehetőség szerint.

Az életet a hazáért feláldozni tudó hazaszeretet őrökké emlékezetes 
gyásznapját, október 6-kát e tanévben is iskolai ünnepéllyel ültük meg, 
amelyen Hannák Béla kartársunk imádságot mondott, míg Szever Pál 
kartárs történeti visszapillantást tartott e nap jelentőségéről.

A magyar lélek zászlóvivőjének, országunk kormányzójának neve- 
napján mi is szabadon engedtük kirajzani hevtilő érzelmeinket — hálát 
adva a jó Istennek azért, hogy nekünk adta az idők teljességében 
Horthy Miklóst, a jövendő zálogául. Cserkészeink avató ünnepüket ez 
emlékezetes napon tartják meg évröl-évre. Erről más helyen szólunk.

A polgári egyenlőség és az emberi szabadság gyönyörűséges iker
eszméjét a magyar történeti köztudat örök időkre hozzákapcsolta 1848
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március Idusához. Ennek emlékezetét a Petőfi-önképzőkör keretében 
ünnepelte meg iskolánk a következő műsor mellett:

1. Szabados: Hiszek egy . . . énekli a gimnázium énekkara, Haberehrn 
Gusztáv tanár vezetése mellett.

2. Petőfi: Talpra magyar! Szavalja: Kaputa Pál Vili. o. t.
3. Magyar nóták. Előadja a gimnázium zenekara.
4. Ünnepi beszéd. Mondja ifj. Kovácsy Aurél Vili. o. l„ az önképzőkör 

ifj. elnöke.
5. Haberehrn Gusztáv: Magyar riadó. Énekli a gimnázium énekkara 

Haberehrn Gusztáv tanár vezetése mellett.
6. Erdélyi Zoltán: Március 15. Szavalja: Mogyorós Mária rg. VI. o. t,
7. Induló. Előadja a gimnázium zenekara.
8. Farkas Imre: Cinka Panna melodráma. Nagy Magda Vili. o. t. 

zongorakisérete mellett előadja Hajdú József rg. Vili. o. t.
9. Szózat. Közének.

E napon Aszód község ünnepén Petőfi Nemzeti dal-át Kaputa 
Pál Vili. o. tanulónk szavalta el.

A hősök emlékezetének szentelt utolsó májusi vasárnapon tartott 
községi ünnepen a díszbeszédet Szula György internátusi nevelő tanár 
kaftársunk mondotta, míg szavalatával Margócsy Gyula VII. o. tanuló 
működött közre.

Ugyanaz nap délutánján a KISOK versenyét megelőzve a hősök 
emlékezetéről Szever Pál kartársunk mondott emlékezetes beszédet a 
tanuló ifjaknak és a nagyközönségnek.

A magyar történelem a magyar szenvedések mestere — ennek iga
zolására, tanítására törekedtünk minden visszapillantásnál.

Ä vallás-erkölcsi n eve lést minden egyes tanulónál hitéletének 
elmélyítése és állandó figyelemmel tartása mellett igyekeztünk művelni.

Először evangélikus tanulóink lelki gondozásáról szólunk. Ősszel 
és tavasszal tanári vezetés mellett mentek minden vasárnap a templomba. 
Téli időben vagy amikor tót nyelvű istentisztelet volt, az internátus dísz
termében Hamrák Béla vallástanár — esetleges akadályoztatása esetén — 
az igazgató tartott ifjúsági istentiszteletet. A tanítási napot imával kezd
jük és végezzük mindig. A vallástani órakon egyházi ének is van. A 
leperdült tanévben kétszer járult az ifjúság a tanári karral az Úr aszta
lához: október 31 és május 26-án. Utóbbi alkalommal deprecatiót úgy 
tartva, amint ezt a Püspök úr 643. sz. rendeletében ajánlotta. így május 
26-án az igazgató méltatta az óra jelentőségét, Hamrák Béla vallástanár 
mondott könyörgést, míg az ifjúság részéről Telmányi József VIII. o. t. 
tartott vallomást és buzdító beszédet.

Evangélikus tanulóink közül május 12-én először járultak az Úr 
szent vacsorájához: Hankus György, Késmárki László, Pólyák Pál és 
Szilasi Zoltán IV. o. tanulók.

A közös főhatóság alá tartozó leánynevelő-intézettel ez évben is 
együttesen három vallásos estét rendeztünk. Az első a reformáció emlé
kezetét szolgálva október 31-én volt a következő műsorral :

1. Erős vár a mi Istenünk... 1. vers, énekli az egész közönség.
2. Ruttkay Sándor: Egyházért. Szavalja: Stibrányi Gizella I. o. int. növ.
3. Ünnepi beszédet mond Hamrák Béla, a két iskola vallástanára.
4. Vojtkó P á l: Erős vár a mi Istenünk. Szavalja: Schneicker Gizella 

IV. o. int. növ.
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5. Cohle; Isten, ki fenn uralkodói. — Szügyi: Örök Isten; énekli a 
leánynevelő-intézet énekkara Micsinay Gizella tanárnő vezetésével.

6. Baja Mihály: Luther és a biblia. Szavalja : Teszák Endre VI. o. rg. t.
7. Hymnus. Énekli az egész közönség.

A második eslénk a húsvéti hangulat jegyében március 13-án 
folyt le a következő programul mellett:

1. Keresztfán én üdvösségem. . . 1. vers, énekli az egész közönség.
2. Ruttkay Sándor: Miatyánk. Szavalja: Komonyi Margit 1. o. int. növ.
3. Mendelssohn: Téli dal. Előadják: Veljacsek Katalin III. o. int., Komán 

Zsuzsa IV. o. int. és Lukács Ibolya gazd. növendékek; zongorán 
kiséri Schneicker Gizella IV. o. int. növ.

4. Ünnepi beszédet mond Dr H. Gaudy László pesti vallástanítási 
igazgató

5. Lampérth Géza : A mélységből Szavalja : Homonnai Edit IV. o. int. n.
6. Singeleé 1. B. Op. 94. Troubadour — fantázia. Hegedűn előadja: 

Telmányi József Vili. o. rg. t . ; zongorán kiséri: Rosner Lajos a Fiú
nevelő-Otthon főtisztje.

7. Váradi Antal: Ressurexit. Szavalja : Pap János Vili. o. rg. t.
8. Te, ki bűntelen szenvedtél. . . 1. vers, énekli az egész közönség.

A harmadik vallásos esténk április 13-án folyt le s a következő 
pontokból állott:

1. Tündöklő hajnali csillag. . . 1. vers, énekli az egész közönség.
2. Somogyi Antal: Jézus és a kis gyermekek. Szavalja: Janurik Mária 

gazd. isk. növ.
3. Moyzes: Fohász. Előadja a leánynevelő-intézet énekkara.
4. Ünnepi beszédet mond Szabó Lóránt rákosligeti hitoktató lelkész.
5. Stein : Mindeddig megsegített az Úr. . . Előadja a Petőfi-reálgim- 

názium egyházi énekkara.
6. Csengey Gusztáv: Az első ibolya. Szavalja: Margócsy Gyula VII. o. 

rg. tanuló.
7. A nap elmúlt . . . Énekli az egész közönség.

Itt említjük meg, hogy a „Pro Christo“ ifjúsági világszövetség 
hazai szervének képviseletében ntü Zászkaliczky Endre, iskolánknak 
egykori jeles növendéke, a tanári kar jelenlétében május 26-án tartott 
konferenciát ev. ifjainkkal, majd a „Pro Christo“ szövetség nyári tábo
rozását ismertette.

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

Református tanulóink közül ez évben éllek először az Úr vacsorá
jával május 5-én Tárnok János III. o. és Fónyad Károly IV. o. tanulók.

A február 20-áu Budapesten tartott református ifjúsági konferencián is
kolánkból a következők vettek részt: Körmendy Sándor, Szabó László, Tóth 
Lajos és Tóth István VIII. o , Antal Lajos, Hajdú Zoltán, Szaniszló Ferenc 
VII. o., Dúzs Gedeon VI. o., Erdélyi Endre, Mikes László, Molnár And
rás V. o. tanulók.

A róm. kath. tanulók lelki gondozását Kausz József hévizgyörki 
expozítus, intézetünk államilag és egyházilag kinevezett kath. vallástanára 
vezette. Gyónást tartottak október 5-én, december 18-án, március 19-én 
és június 13-án. Részt vettek gyászistentiszteleten november 2-án, feb
ruár 10-én a hamvazáson, március 17—19. napjain pedig három napi 
lelkigyakorlatot tartottak. Hittani vizsgáikon mint püspöki biztos Tatarek 
Béla aszódi esperes-plébános úr jelent meg, kinek 25 éves jubileumát

2*
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szép egyetértésben megünnepelve a kath. egyház és községünk, az ün
nepi ebéden iskolánk képviseletében Szever Pál az igazgató helyettese 
és Dr Czirbusz Endre cserkészparancsnok vettek részt a tanári karból.

Az izraelita tanulók hitéletének vezetése Steiner Jakab főrabbi úr 
feladata volt. Az izraelita tanulók hittani óráit a hivatalos helyiségében 
tartotta. A tanulók pontos órára járását a naplónak hat hetenkénti álné
zésével az igazgató őrizte ellen. Az izraelita tanulóknak június 3-án az 
egyházi elöljáróság részvételével tartott vallástani vizsgáján a kartársak 
közül Dr Reuss Pál jelent meg.

Tanári testületünk igyekezett ev. egyházunk hivatalos és közéleté
ben részt venni. Az augusztus 26-án Gödöllőn tartott esperességi gyű
lésen Dr Oravecz Ödön igazgató, Hamrák Béla, Karádi János és Czirbusz 
Endre dr. vettek részt. A Budapesten szeptember 24-én tartott kerületi 
közgyűlésen az igazgatón kívül Szabó Lajos, Szever Pál, Hamrák Béla, 
Jancsik Mihály, Dr Czirbusz Endre, Dr Reuss Pál kartársak vettek részt. 
Az Egyetemes Ev. Egyház november 27-én tartott közgyűlésén karunk
ból Dr Oravecz Ödön igazgató és Jancsik Mihály tanár volt jelen.

Az Ev. Tanáregyesület november 26-án tartott közgyűlésén Dr Ora
vecz, Szever, Hamrák, Haberehrn, Jancsik, Dr Czirbusz, Dr Reuss kar
társak vettek részt.

Az igazgató részt vett a Protestáns Tanügyi Szemle szolnoki érte
kezletén december 10-én, a kerületi Luther Szövetség vál. ülésén Buda
pesten május 26-án.

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

Az igazgató tagja a Protestáns Tanügyi Szemle és az Ifjú Évek 
szerkesztő bizottságának. Haberehrn Gusztáv kartárs a galgagyörki 
egyháznál mint orgonaszakértő működött közre.

Tanulóink e tanévi magaviseleté ellen erősebb kifogás nem emel
hető. Súlyosabb bűnözés nem fordult elő. De a közélet lassan ölő közö
nyének mérge bizonyos, hogy az ifjúság leikéhez is elért.

Ä tantestü let köréből a következő eseményeket jegyezzük fel 
a tanév történetére nézve.

Még fel sem hangzott az öröm ujjongó szava új épületünk elnye
rése felett, már is fekete zászló bomlott ki gyász jeléül a nagy erké
lyen. Nem jött váratlanul, de mégis meglepő hirtelenséggel a komor 
hír, hogy Dr Dánielisz Sándor kartársunk oly sok szenvedés után 
kiszenvedett. Tanúit, sok oldalú, igen sok részletbe elmélyedő tudós fő 
volt, ki mintha ebben a nagy útvesztőben eltévedt volna, úgy járta 
az élet útait. Sok helyen működött, majd abba hagyta a tanári pályát, 
majd újra visszatért a kathedrára. Betegsége fokozódásával az élethez 
való ragaszkodása egyaránt nőtt. Még az utolsóelőtti napon is maga 
utazik fel a fővárosba, hogy enyhítő műtétnek vesse magát alá. Em
beri beavatkozásra azonban nem volt már szükség, szeptember 4-én 
örök pihenőre hívta el az Úr megfáradt szolgáját.' Az óbudai csöndes 
temetőbe kisérte örök pihenőre a családi kegyelet és a kartársi részvét 
a pirosbetűs szeptember 8-án, melyet árván hagyott kis családjának
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az ő távozása gyászos feketére írt át. Elfáradt teste helyett övezze 
örök égi béke jó lelkét.

A reálgimnázium magasan emelkedő új épületén január végén 
újra gyászlobogó sötétedett, mely Holla Lajosnak január 29-én történt 
gyászos elhunytát hirdette. A megboldogult 34 évi aszódi működéséből 
12 éven át mint igazgató vezette eredményesen az ősi iskolát. Zala- 
megyei születésű volt, de korán árvaságra jutva, Kolozsvárra került, 
hol tanulmányait végezte. A protestáns iskolaügy szolgálatába 1894-ben 
lépett mint a hajdúnánási református főgimnázium tanára. Egy év múlva 
az aszódi evangélikus gimnáziumhoz pályázik át, mert zene és dalked- 
velö lelkét erősen vonzotta a közeli Pest művészi élete. A nehéz 
sorsban vergődő aszódi iskolát ez időben csak átfutó tanári helynek 
tekintették, ő volt az első, aki oda kötötte lelkét-jövőjét Petőfi egy
kori alma materéhez. Családot alapít itt, otthont teremt magának. Igaz
gatósága az iskola legválságosabb 12 évére esik. A lét-nemlét kérdése 
forog a kockán, mig végre sikerül az állandó állami segély szerződéses 
biztosítása, valamint a bizonytalanságban élő tanári testületnek több 
sikertelen kísérlet után az Országos Tanári Nyugdíjintézetbe való fel
vétele. Társadalmi munkásságát hirdeti az aszódi iparostanonciskola 
megszervezése, melynek végig bizottsági elnöke volt. Megalkotta az 
aszódi iparos és kereskedelmi alkalmazottak önképzőkörét is. Éveken 
át vezette sikeresen az aszódi Törekvés dalkört. Az iskola kebelében 
ő vetette meg alapját a Petőfi-gyűjteménynek. Három éve vonult 
pihenőre összesen 43 éves tanügyi szolgálat után. Bizony kevés idő 
adatott neki a nyugalom éveiből. Tanári tragikum az, hogy e pályán 
a nyugdíjat csak a sírban lehet élvezni. Ezt a balsorsot most különben 
is törvényileg <s biztosítani akarják a magyar tanárság részére. Legyen 
áldott az elköltözöttnek szép emlékezete.

A fenntartó testület még a múlt tanév végén betegsége miatt 
Dr Dánielisz Sándort egy évre szabadságolta. A szeptember 4-én tör
tént elhunyta után a helyébe egy évi megbízatással meghívott Dr Reuss 
Pál oki. német—francia szakos tanárt, a tanári kar javaslatára a nagy 
bizottság helyettes-tanárrá minősitette át szeptember 21-én, mit a VKM. 
is tudomásul vett. Ezen megbízatást a nagybizottság a Szolgálati Sza
bályzat 10. § szerint egy évre meghosszabbította f. évi június 27-én 
tartott ülésében. Kívánjuk, hogy képzett, a munkát szerető ifjú kartár
sunk találja meg életfeladatát és boldogulását iskolánknál. Ugyanezen 
ülésében az iskolát fenntartó kerületet képviselő nagybizottság Dr Ora- 
vecz Ödön igazgatót e tisztjében állandósította, mig Hanirák Bélát az 
iskola pénztárosává, Karádi Jánost pedig a Diákotthon vezetőjévé 
választotta a hat következő esztendőre.

Ä jótevők ünnepét e tanévben is a záróünnepéllyel kapcso
latban tartottuk meg. Moravcsik Mihálynak emlékezetét újította fel ez 
alkalomból az iskola igazgatója, kiemelve a nemes életű nagy lelkész
nek iskolaszerető törekvéseit, apostoli buzgalmát a régi kis aszódi 
gimnázium megmentése érdekében Ez alkalomból mutatta be az iskola 
nagy jótevőjének szép lelkületét képben is visszasugárzó mását a 
megjelent nagy és díszes ünneplő közönségnek.

fl tanulók létszáma a múlt tanévvel szemben 11 -gyei csök
kent. Ennek magyarázata feltétlen a rossz gazdasági viszonyokban van,



minek következtében a jövőre még erősebb vesztességre is el lehetünk 
készülve. Kétségkívül el fog vonni tanulókat a hatvani új középiskola 
is, mely átalakult reálgimnáziummá, noha megalapításakor a leghivata
losabb szervek hivatalos ígéretet tettek arra nézve, hogy iskolánknak 
nem csinálnak ugyanazon típusú mintegy ellenintézményt Hatvanban. 
A Túrán alapított magánpolgári iskola kénytelen így pótolni a hatvani 
népnevelési hiányt s míg Hatvanon segít, a mi érdekkörünkből szintén 
elvonást eszközöl. Vegyük e tényhez még annak megállapítását, hogy 
mi a magántanulók felvételénél legszigorúbban betartjuk azokat a föld
rajzi határokat, miket a VKM. 80824/1928. V. számú rendelete előír, 
ezek után nyugodt lélekkel megállapíthatjuk, hogy iskolánk létjogosult
sága kétségtelen, mert ily viszonyok között is közel 400 tanulója volt 
az iskolának, noha a felsőbb osztályokba is csak kivételesen vettünk 
át más intézetből jövő diákot.

Tanulóink egészség i állapota. Az iskola ifjúsága általában 
jól fejlett, nagy részüket a bejárás feltétlen edzi is. így betegség nem 
oly gyakori soraikban. A tél végén fellépő náthaláz iskolánkat is pró
bára tette. Március első harmadában már volt oly időpont is, mikor 
3—4 kartárs hiányzott. Azonban főkép az internátusi nevelő kollegák 
segítségével sikerült a munka folyamatosságát biztosítanni. A tanuló 
ifjúság már 20°/o-ban is beteget jelentett e napokban, iskolánkat azon
ban a hatóság még se kényszerítette a szünetelésre, mint a többi 
helybeli intézetet. Fájdalom, hogy ez időben mégis áldozatot kért 
magának az elmúlás tanulóink sorából. Baum Pál V. o. jó tanulónk 
március 3-án szüleinek körében egy napi betegség után régebbi lap
pangó kórnak lett az áldozata. Temetésén az ifjúság és a tanári kar 
kegyelettel képviselve volt Ikladon. Hanyatló egészsége miatt nélkülöz
tük ez évben az iskola régi jó orvosának és egészségtan-tanárának: 
Dr Gál Adolf tanácsos úrnak közreműködését.

A hivatalos szemvizsgálatot, a torna alóli felmentést így helyette 
Liptai István dr. körorvos úr, az internátus orvosa végezte, ki szegény 
tanulóinkat egész évben orvosi kezelésben részesítette.

A lefolyt tanév megkezdése előtt régi betegség következtében a 
nyári szünidőben a családi háznál elhúnytak: Juhász Ferenc 1. és Csúzy 
Imre V. o. tanulóink. A bánatos szülők előtt levélben tolmácsolta a 
kar jó gyermekeik elhúnyta feletti részvétét.

Ä tanulók segélyezése. Iskolánknak van a szegény tanulókat 
felekezeti különbség nélkül megsegítő, társadalmilag szervezett egye
sülete. Ez esztendőben ezen egyesület könyvtárából kiselejteztek 89 
művet 152'60P értékben, míg új beszerzés történt 180 darab 354'20 P 
értékben. E tanévben 130 tanuló kapott könyvsegélyt. Kiosztott az 
egyesület 675 darab tankönyvet 287970 P értékben.

Különösen az I. o-ba jövő szülők első nagy anyagi gondján 
igyekszik az egyesület könnyíteni. Könyvtárának és pénztárának keze
lője: Haberehrn Gusztáv tanár. Aki a jövő tanévre kér kölcsön köny
vet, az egy az igazgatósághoz címzett levelezőlapon sorolja fel a kért 
könyveket. Csak szegény tanuló kap ily segélyt.

Tandíjelengedésben vallási megkülönböztetés nélkül részesült az 
I. félévben 52 tanuló 900— P összegben; a II. félévben 64 tanuló
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1147 50 P összegben. A szegénysége miatt kilépő két tanulónak 6750 
P-t, egy magántanuló leánynak pedig 45 P-t engedett el a fenntartó 
testület. így a tandijeíengedés végösszege 2160 P volt.

Az I. o. tanulók az első félévben, valamint a máshonnan jött fel
sőbb osztályú tanulók is az első szorgalmi szakban nem folyamod
hatnak tandíjelengedésért. Az iskola csak olyanokat részesít ebben, 
akik itt tanulással és jó viselettel érdemeseknek mutatkoztak erre.

Szülői értekezletet e tanévben a záróünnepély reggelén, június 
15-én tartottunk. Ez az intézkedés annyiban bizonyult jónak, hogy a 
szülői értekezlet nem vált tömeges szülői érdeklődéssé a vizsgák vár
ható eredménye iránt — mivel már ezeken döntően túlestünk. Igazán 
szép számú és meleg érdeklődést mutató érdekeltség gyűlt össze ez 
alkalomra, az iskola nagy rajztermében Az értekezletet az igazgató 
nyitotta meg a reménytelen ifjúságot és örömtelen öregséget hirdető 
pesszimizmus elleni feladatát hirdetve a nemzeti és vallásos nevelésnek. 
Utána Karádi János az internátus vezető tanára számolt be az új intéz
mény első életévéről, sok érdekes megfigyelést gyűjtve és tanulságot 
adó eredményt leszűrve a közvetlen tapasztalatból. Első sorban az érde
kelt szülők fogadták igaz hálával és tetszéssel előadását. Végül Dr Reuss 
Pál kartárs értekezett arról a kérdésről, hogy a modern nyelveknek 
elsajátítása mennyire megkönnyíti a mai nehéz időben a gyakorlati — 
kenyérkereső és kenyeret adó életpályákon való elhelyezkedést. Sok 
külföldi közvetlen észlelet alapján egybeállított értekezése a kérdés 
égető voltánál fogva is általános érdeklődést keltett.

Adományok és adakozások. E tanévben — mivel polgári évek 
szerint van megadva — nem vettük fel sem az aszódi ág. hitv. ev. 
egyház évi segélyét, sem Aszód község részéről megszavazott évi hozzá
járulást iskolánkhoz. A VKM. ez évben még jobban csökkentve a régi 
szerződésben kikötött államsegélyt, annak fejében 4 90 P-t utalt ki tanin
tézetünknek. Francsek Pál úr Amerikából e tanévben az intézet részére 
még három írógépet küldött, a tanári könyvtárnak egy láda könyvet; 
hat láda tudományos mű pedig most áll szállítás alatt Triesztből. A 
tanári könyvtárt jelentős adományokkal növelték: Melna Géza úr — a 
leghívebb öreg diák Balassagyarmatról, Fertő Ferenc űr Szécsényből s 
az iskola igazgatója.

Új iskolánk területét a gödöllői m. kir. erdészeti hivatal, a mária- 
besnyői m. kir. erdészeti hivatal, a gödöllői m. kir. méhészeti hivatal, a 
mezőhegyesi ni. kir. állami faiskola, Magyar Béla jászárokszállási főjegyző 
úr, Rákos Miklós hatvani h. állomásfőnök úr és Jancsik Mihály kartárs 
adományából 5883 darab csemetével ültettük be. A szíves adakozóknak 
e helyen is köszönetét mondunk. Ugyancsak e helyen mondunk köszö
netét llencfalvi Sárkány Ernő országgyűlési képviselő úrnak, aki a reál- 
gimnázium több ügyében sikeresen és buzgón járt el.

E tanévben kapta meg iskolánk mint az aszódi vásárjog tulaj
donosa az Anna és az Orsolya napok előtti pénteken tartandó országos 
állat vásártartás jogát. Első sorban nagy hálával tartozunk ezért Dr Pesthy 
Pál ny. miniszter, kerületi felügyelő úrnak, ki meg nem szűnő buzga
lommal fáradozik mindig iskolánk javára. Támogatták ez irányú kérel
münket Ráday Gedeon gróf, Patay Tibor és Sárkány Ernő urak is,
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valamint az aszódi Kereskedelmi Testület és a Járási Ipartestület. Fogad
ják hálánk őszinte kifejezését ez alkalomból is.

Tanulmányi kirándulások és nyilvános előadások m eg
hallgatása. Ez évben is igyekeztünk a tapasztalást felhasználni a 
tanulók ismereteinek öregbítésére. Azonban a tanév korai befejezése 
lehetetlenné tette a tanév végére tervezett nagyobb tanulmányi kirán
dulásokat — hozzájárult ehhez mint akadályozó tényező a szülői 
házak nagyobb anyagi leromlása is. Dr Varga Ferenc kartárs 32 tanuló
val az V. o-ból félnapi növénygyűjtö kirándulást tartott október 10-én 
Bag környékén. — Dr Varga Ferenc és Dr Czirbusz Endre tanárok az
V. o-ból 23, a IV. o-ból 12 tanulóval november 2-án a hatvani cukor
gyárat tekintették meg.

Az iskola ifjúsága Jancsik Mihály kartárs vezetése mellett június 
11-én — tehát a vizsgák után már — sikerült juniális nyári mulatságot ren
dezett a kisbagi erdőben. Mivel tanulóink nagyobb része — úgy látszik 
anyagi okokból — elmaradt a mulatságról — a jövőben arra fogunk 
igyekezni, hogy ily szociális disharmonia nélkül úgy tartassék csak 
ilyen mulatság, ha az egész ifjúság részt vehet benne. E nyári mulat
ság 135 P-t jövedelmezett iskolai célokra.

A kötelező filmoktatás iskolánkban nincs bevezetve. így a helyi 
Kultúr-Mozgóban nézte meg ifjúságunk november 14-én Dr Varga 
Ferenc kartárs vezetése alatt Byrd kapitány a déli sarkon c. filmet; 
május 2-án pedig Dr Czirbusz Endre cserkészparancsnok mutatott be 
a tanulóknak a III. világjamboreeről filmet. December 13-án tanári veze
tés mellett nézték meg növendékeink Bónyi Adorjántól Az elcsérélt 
ember műkedvelői előadását. Az internátus növendékeinek február 
6-án Borsody Mihály színész tartott víg estét.

Résztvett ifjúságunk mint néző a »Törekvés« helybeli dalkör 
műkedvelői előadásának január 15-én tartott főpróbáján. Meghallgatták 
ezen kívül még tanulóink június 2-án katli. nöegylet rendezésében 
színre került Te csak pipálj, Ladányi című darabját Csathó Kálmánnak.

Ugyancsak nagyobb számban vettek részt Hegel József ifjúsági 
tűzmester lövési mutatványainak előadásán.

A tanulók mindenüvé kellő tanári felügyelet alatt mentek el.
Ä vasúton bejáró tanulók az Aszódra érkezéstől kezdve, 

egész a visszautazásig tanári felügyelet alatt vannak. Az állomásra való 
indulásig három napközi várakozó helyiség szolgál a tanulók befoga
dására, hol nemcsak rögtönzött étkezésüket végezhetik el, hanem iskolai 
leckéiket is tanulhatják, vagy megírhatják. Az iskolában eltöltendő 
várakozási idő alatt csak a felügyelő tanár engedélyével hagyhatja el 
a tanuló az intézetet. Utazás közben felsőbb osztályú tanulók őrködnek 
a rendre, akik a felügyelő tanárnak naponta jelentést tesznek. Bejáró 
volt Hatvan felől: 112, Gödöllő felől: 23, Balassagyarmat felől: 51. 
Összesen: 186.

Ä leány-magántanulók száma a múlt évi 19-kel szemben 18 
volt, vizsgálatot tett sikerrel valamennyi. Ezek közül bejáró magántanuló 
volt 16. Nem járt be az iskolába, hanem a szülői háznál tanult 2 első 
oszt. leány-magántanuló. Minden tekintetben felszerelt leányszoba állott
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a bejárók rendelkezésére a tanári szobával szemben — az igazgatói 
iroda mellett s így közvetlen tanári felügyelet alatt állottak állandóan. 
Az iskolai törvények szempontjából e tanévben sem volt magaviseletük 
ellen kifogás. Megoszlások osztályonként ez volt: I 2, V. 1, VI. 8, 
VII. 2, VIII. 5, vallás szerint: evang. 5, ref. 4, kath. 6, unit. 1, izr, 2.

A jövő tanévtől kezdve az I—IV. o-ba is felveszünk az Egyete
mes Közgyűlés múlt évi 81. sz. határozata értelmében a Püspök úrnak 
személyenként megadott engedélye alapján bejáró leány-magántanulókat, 
miután községünkben egyenrangú állami leányiskola nincs. Figyelmez
tetjük azonban e helyen is e kedvezménnyel élni kívánókat, hogy csak 
igazán kiváló előmenetelő leányok folyamodjanak e célból egyházi főható
ságunkhoz. Jövő évben állandó női felügyeletről is gondoskodunk. A 
magántanulók száma általában a múlt évi 29-cel szemben 28 volt.

R z  énekes madarak és áfák védelm ének emberséges szívhez 
illő megszívlelését e tanévben is igyekeztünk tanulóinkban felkölteni. 
A szaktanárok alkalmi utalásain kivül az igazgató június 12-én ren
dezett cserkész tábortűzi estén a cserkészet hatodik törvényéről, 
mely azt hirdeti, hogy »a cserkész szereti a természetet, jó az állatok
hoz és kíméli a növényzetet« — tartott ismertető előadást a táborba 
szálló ifjúságnak.

Jutalmat nyert tanulók. Néhai gróf Telekyné Róth Johanna 
országos alapítványából a bíráló bizottság Aranyi József VIII. o. és 
Telmányi József VIII. o. tanulókat 10—10 P-ős pályadíjjal tüntette ki.

A felső-pestmegyei ev. esperesség jótéteményéből Esztergáig Gyula
III., Puskely Pál III. o. tanulók 10—1Ö P stipendiumot kaptak.

Az állami ösztöndijban, melyet a közszolgálati alkalmazottak gyer
mekei élvezhetnek, a VKM úr Margócsy Gyula VII. o. tanulót részesí
tette évi 200 P-ben.

Micsinay Ernő kir. kormánytanácsos, tkp. vezérigazgató nevére 
jubileuma alkalmával létesített alapból mint a magyar dolgozatok írá
sában kiválók Kovácsy Aurél Vili. o., Aranyi József VIII. o., Mester 
István VII. o., Margócsy Gyula VII. o. tanulók 1110—1110 P juta
lomban részesültek.

A »Rozsnyói Öreg Diákok« 25 P-ős adományát Telmányi József 
rozsnyói családból származó VIII. o. t. nyerte.

Moravcsik Emil emlékezetét hirdető alapitványból mint kiváló 
cserkészek Kecskés László VI. o. és Mikes László V o. tanulók 
1040 -10 40 P-őn osztoztak.

Néhai Dr Osváth Gedeonné emlékezetére tett alapítványból Mar
ton Ferenc Vili. o. t és Szabó Géza VIII. o. t. 3 3 P-t nyertek.

Stoll Ernő alapítványának 5'36 P kamatját a Petőfi-Önképzőkör- 
ben kifejtett derekas munkálkodásáért Hajdú József Vili. o. tanuló érde
melte ki.

Ki'insztler János kartárs mint a bejáró tanulók felügyelője 100 P-t 
adományozott a jóviseletű tanulók kitüntetésére, mely összegből Répássy 
Károly VIII. o, Hajdú József VIII. o., Tóth István Vili. o., Marton 
Ferenc VIII o. tanulók 25—25 P jutalomban lettek részesek.

Mint az egyházi énekben buzgó tanulók Haberehrn Gusztáv kar
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társ adományából az ő Kis Korálkönyv-ének 1 — 1 példányát nyerték 
Dudás Mihály II. o. és Ondrik Márton I. o. tanulók.

Egy pestmegyei evang. lelkész úr 15 P-ős jutalomtételéből Szi- 
lasi Zoltán IV. o. 10 P, Szilasi József I. o. tanuló 5 P részt kapott.

A gyorsíróverseny haladó csoportjának versenydíját 10 P-t Kecs
kés László VI. o. tanuló, a kezdő csoportjának jutalmát 10 P-t Krekó 
József VI. o. tanuló nyerte el.

Az Egyetemi Nyomda adományából könyvjutalmat kaptak Jaczó 
Imre VIII. o., Puskás József VIII. o., Engel Pál VII. o., Baum János
VI. o., Mrkva Pál VIII. o., Antal Lajos VII. o., Lorencz András VI. o., 
Leopold Ödön VI. o , Szabó Gyula VII. o., Kirchner Gyula VII. o., 
Varga József III. o., Bolgár Pál V. o., Pólyák Pál IV. o., Sztriskó Pál 
V. o, Nagy István III. o., Mrkva Lajos III o., Marton József IV. o., 
Tusor Mihály VI o., Schmelko Tibor II o. és Patai Béla II. o. tanulók.

Kókai Lajos budapesti könyvkereskedő szívességéből könyvet 
kaptak elismerésül Karádi István II. o., Faska Ödön V. o., Bátyi Pál
III. o. és Boda Mihály III. o. tanulók.

A Singer—Wolfner cég ajándékából jutalmaztatnak 1—1 művel 
Andre László VI. o. és Bobor János VI. o. tanulók.

Scholtz Testvérek könyvkereskedése figyelméből könyvjutalmat 
kaptak Varga István II. o., Heiszler Ágoston II. o., Mrkva Mihály II.
o., Fentős Kálmán II. o., Erdős Lajos II. o. tanulók.

Az Adorján Testvérek könyvesboltja kitüntetésre küldött öt művet, 
melyeket a következők kapták: Bagossy Péter V. o., Gergely János
IV. o., Kapuszta József II. o., Aranyi Pál I. o. és Raffay Pál I. o. tanulók.

VI.

Ä tanulók névsora.

Aranyi Pál ev.
Baky Nándor rk. 
Balogh István ev. 
Baum Mihály ev. 
Bellái Pál ev.
Borbély Alajos rk. 
Bubencsok István rk. 
Bubencsok Pál rk. 
Czifra József rk. 
Csobán Mátyás ev. 
Deák Sándor rk. isin. 
Federer Ferenc izr. 
Fidler János rk. 
Fruttiger Frigyes ev. 
Hevér István rk. ism.

I. osztály.
Homok Pál rk.
Kakó Mihály ev. 
Katona János rk.
G. Kovács István rk.
H. Kovács István rk. 
Kovalik Miklós rk. 
Ladányi Gyula ref. 
Lugosi Gedeon ev. 
Medve Ferenc ref. 
Menczelesz Sándor izr. 
Mészáros István rk. 
Németh János rk. 
Ondrik Márton ev. 
Palya Mihály rk. 
Penák Béla rk.

Pesti István rk.
Pintér András ev. 
Pintér Ferenc rk. ism. 
Raffai Pál ev.
Richter Béla rk. 
Schvank Endre rk. 
Sommer Vilmos rk. 
Szabó László ref. 
Szász István ref. 
Székely Gyula rk. 
Széles Tibor rk. 
Szilassy József ev. 
Szlanka Sándor rk. 
Tiborc László rk.
Tóth László rk.
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Vankó Albert rk. Vereszky Jenő ev. Wachtler Ferenc rk
Zsilák Lajos ev.

Kimaradt:
Herbert János rk. Nagy Imre ref. Klenovszky Mihály ág. ev.

Magántanulók:
Bánszky Mária ev. Benedicty György ev. Bontus Gyula ev. 

Dobronyovszky Dal ina ev.
Összesen 56 tanuló.

Aranyi Sándor ev. 
Balogli Péter Pál rk. 
Bálint Sándor ik. 
Berze István rk. isin. 
Bíró Márton rk. [ism. 
Dohányos István rk. 
Dudás Mihály ev. 
Erdős Lajos rk.
Fekete Kálmán rk. 
Fentős Kálmán ref. 
Fischer Zoltán izr. 
Gajdosi Jenő rk. 
Harach Géza rk. 
Hászman Mihály rk. [ev. 
Heiszler Ágoston Bálint 
Hídvégi 1stván rk. isin. 
Iszlay Miklós rk.
Jakab József rk.

Juriga Joachim ev. ism.

II. osztály.
Jurassza Béla rk. 
Kapuszta József rk. 
Kaputa Ferenc rk. 
Karádi István ev. 
Kollár Sándor rk. 
Kovács Kálmán rk. 
Kvasz Gyula rk. 
Lezsák István ref. 
Lorencz Sámuel ev. 
Lőrincz Mihály rk. 
Lövey Jstván rk. 
Mrkva Gábor ev. 
Mrkva Mihály bapt. 
Nagy Lajos rk.
Patai Béla gk. 
Paulovits Béla rk. 
Pelrik János ev. 
Péter Géza ev. 
Puskás János rk. 
Rakssányi János ev. 

Magántanulók:

Sárosi József rk. 
Schneller Imre izr. 
Schréter Lajos ev. 
Schvank Ervin rk. 
Sinka János rk. ism. 
Smelkó Tibor rk. 
Szlanka Géza rk. 
Tasnádi Gábor ref. 
Teller Miklós rk. ism. 
Tóth István rk.
Tóth Lajos rk.
Úti Jenő rk.
Varga István rk.
Weisz Imre izr.
Willin Lajos ev. 
Zechner József rk. 
Zólomy Ferenc rk. 
Zsemberovszky János 

[ev.

Marschalkó G. Sándor ev. vizsgálatlan maradt. 
Kimaradt:

Fónagy Dezső rk. Szerémy Géza rk.
Összesen 60 tanuló.

Aszódi Sándor rk.
Áts Kálmán rk.
Bartha János ev.
Bayer Zoltán ev.
Bátyi Pál rk.
Blaskó Sándor rk. 
Boda Mihály rk. [rk. 
Dobronyovszki János 
Esztergály Gyula ev.

III. osztály.
Gyurtsák Béla ev. 
Haulits Elemér rk. 
Honig Antal rk. 
Kamodi Miklós rk. 
Katona Márton rk. 
Kovács Ferenc rk. 
Köncöl Ferenc rk. 
Kroner József rk. 
László Rezső rk.

Maródi Ferenc ev. 
Morhardt Károly rk. 
Mrkva Lajos bapt. 
Nadel György izr. 
Nagy István ev. 
Puskely Pál ev. 
Rákos Pál rk. 
Reucsán Pál ev. 
Székely Géza izr.
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Takács István rk. Tuka József rk. Zsemberovszky Pál ev.
Tárnok János ref. Varga József rk. Zsuchva Gyula rk.

Weisz József rk.
Kimaradt:

Mayer János ev. Szerémy Nándor rk,
Molitórisz József ev. Varga János rk.

Vizsgálation maradt:
Czeglédi István ref.
Összesen 39 tanuló.

Andó László rk.
Benke János rk.
Boda János rk 
Boda Sándor rk.
Csere Zoltán isin. ev. 
Cseszkó Károly rk. 
Dafcsinszki Viktor rk. 
Fai kas Géza rk. 
Fónyad Károly ref

IV. osztály.
Fíilep Lajos rk. 
Gergely János rk. 
Gergely Sándor rk. 
Hankus György ev. 
Hoffer Frigyes rk. 
Katona László rk. 
Késmárki László ev. 
Korik Lajos rk. 
Magyary Dezső ref. 
Marton József rk.

Nagy Győző ev. isin. 
Nagy Mihály rk. 
Pancsofár Jenő rk. 
Petrovics Mihály ev. 
Pólyák Pál ev.
Rákosi József rk. 
Szilasi Zoltán ev. 
Szűcs András bapt. 
Tóth László ref.

Magántanuló: Weisz István rk. vizsgálatlan maradt. 
Összesen 29 tanuló.

V. osztály.

Ambrus Jenő rk. 
Bagossy Péter rk. 
Bágyoni Lajos rk. 
Bálint Sándor rk. 
Bayer Endre ev. 
Bencsik István ref. 
Bolgár Pál izr. 
Chugyik József ev. 
Drabos István rk. 
Erdélyi Endre ref. 
Faska Ödön ev. 
Fazekas László rk.

Fentős Tibor ref 
Glávits László rk. 
Haász Dániel ev. 
Hermann Gyula rk. 
Korcsek János rk. 
Kovácsik Dezső rk. 
Kvasz Márton ev. 
László Kálmán ref. 
Mikes László ref. 
Molnár Andor ref. 
Palya Vendel rk. 
Petrás János rk. isin. 
Platthy Győző ev.

Puskely Béla ev. 
Szalay János ev. isin. 
Szoó István rk. 
Sztriskó Pál ev. 
Támpa László gk. 
Topperczer Rezső ev. 
Vaigel András ev. 
Vázsonyi Vilmos rk. 
Weiner László izr. 
Zajácz Zoltán rk. 
Zámbó József rk. 
Zsákovils Endre rk. isin

Meghalt: Baum Pál ev.
Magántanulók:

Martonich Gyula rk., vizsgálatlan maradt. Steiner Lili izr. 
Tóth Gyula rk., vizsgálatlan maradt.

Ö sszesen 41 tanuló.
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Adanietz József rk. 
André László ev. 
Antal Gyula rk. 
Balázs Béla rk. 
Balogh István rk. 
Balogh János rk. 
Baum János ev. 
Berecz Tibor rk. 
Bertók Márton rk. 
Bobor János ev. 
Csapó Zoltán ev. 
Csák János rk.
Csányi József rk. 
Cireizer Leó rk. 
Dafcsinszky Emil rk. 
Demeter Vilmos unit. 
Dolinszky Gyula ev. 
Duzs Gedeon ref. 
Ferjancsik Lajos rk.

Balogh Jolán ref. 
Dénes Klára izr. 
Mogyorós Mária rk.

VI. osztály.
Fliegauf József rk. 
Fuchs Zoltán rk. 
Havassy Kálmán rk.ism. 
Holló András rk. 
Iványi Kázmér rk. 
Kecskés László rk. 
Király József rk. 
Knoska János rk. 
Komáromy László rk. 
Kovács József rk. 
Krekó József rk. 
Leopold Ödön izr. 
Lórenc András ev. 
Magyar István rk. 
Maszlag János rk. ism. 
Máriás Sándor ev. 
Misinszky István rk. 
Nagy József rk.
Patay Pál ev.

Mágántanulók:
Pál Ilona rk.
Pelok Imre rk.
Szilágyi Ilona ref.

Összesen 65 tanuló.

Piry Endre ev. 
Raffay György ev. 
Rózner Elemér rk. 
Rusznyák Jenő rk. 
Sperlágh József rk. 
Szlovák András ev. 
Takács István rk. 
Tatár Árpád rk. 
Teknős Gyula rk. 
Terplán Dezső ev. 
Teszák Endre ev. 
Tóth János rk. 
Túsor Mihály rk. 
Ösztöke Illés rk. 
Vilin Gyula rk. 
Virág Béla rk. 
Vitézi László rk. 
Vojnich Richárd rk

Tóth Györgyi unit. 
Tóth Zsiga Ilona rk. 
Záborszky Zsuzsanna

Antal Lajos ref.
Becska Lajos rk. ism. 
Engel László izr.
Engel Pál izr.
Fekeie József rk. [rk. 
Feuchtmann Zsigmond 
Frey Tibor ev.
Fülöp István rk. ism. 
Gara László izr. [rk. 
Gerstenbrand György 
Grózsmik József rk. 
Grusz András rk. 
Hajdú Zoltán ref.

VII. osztály.

Hartyánszky Kázmér rk. 
Huszárik Pál ev. 
Katona Pál rk. 
Kirchner Gyula ev. 
Kovács Dénes unit. 
Margócsy Gyula ev. 
Mester István izr. 
Moys Béla Gyula rk. 
Molcsán János ev. 
Neuman László izr. 
Papp János rk. 
Paróczy Nagy Ferenc 

[rk. ism.

Reucsán Jenő ev. 
Récsey Ferenc rk. 
Richter Géza rk. 
Schulmeister József rk 
Schulmeister Károly rk 
Storcz István rk. [ism 
Szabó Gyula ref. 
Szaniszló Ferenc ref. 
Szoyka László ev. 
Szűcs János rk.
Teliér Sándor rk. 
Tiborcz György rk. 
Vasas Béla rk.

Magántanulók:
Kovács Margit rk. Tóth Julianna ev. 

Kimaradt: Székely Béla rk.
Ö sszesen 41 tanuló.
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Alexy János rk. 
Andersen József rk. 
Aranyi József ev. 
Balás Ferenc rk. 
Becsei István rk. 
Benke Mihály rk. 
Farkas Andor ref 
Fertő György rk. 
Fliegauf Ágoston rk. 
Gergely Mihály rk. 
Gödör Ferenc rk 
Hajdú József rk. 
Jaczó Imre rk.
Kaputa Pál rk.
Kepes János rk. 
Késmárki Imre ev. 
Kempf Gyula ev.

Chikán Pál rk. vizsgá- 
latlan maradt.

VIII. osztály.
Kovács László izr. 
Kovácsik Jenő rk. 
Kovácsy Aurél rk. 
Körmendy Sándor ref. 
Kúthi László rk, 
Laczkó Zoltán rk. 
Marton Ferenc rk. 
Mikes Lajos ref.
Mrkva Pál ev.
Nagy Dezső rk.
Namer Sándor rk. 
Nyáry László rk.
Paksy Pál rk.
Pap János ev.
Pázsy Ernő rk.
Podani Béla ev. 
Puskás József rk.

Répásy Károly rk. 
Sándor Pál rk. 
Sebastian Endre rk. 
Storcz Gyula rk.
Suba István rk.
Szabó Géza rk.
Szabó László ref. 
Szász Ervin rk. [rk. 
Széchényi Gábor gróf 
Szlobodnyik Béla ev. 
Telmányi József ev. 
Tóth István ref.
Tóth Lajos ref.
Turay János rk.
Ujváry Ferenc rk. 
Vermes Miklós rk.

Góby Imre ev.

Farkas Erzsébet ref. 
Mágori Sándor rk. 
Nagy Magda rk.

Rendes tanulók közül vizsgálation maradt: 
Magántanulók: 

Csorna Mária ev.
Faludy Mária rk.
Farkas Katalin ref. 
Összesen 58 tanuló.

VII.

Äz érettségi vizsgálat.
Érettségi vizsgálatra a VIII. o-ból 49 rendes, 5 leánymagántanuló, 

1 fiúmagántanuló, 1 múlt tanévben VIII. o-t végzett növendékünk jelent
kezett, Az írásbeli érettségi vizsgálatok május hó 17., 18. és 19. napján 
folytak le szabályszerűen. Az új Érettségi Utasítás szerint ez évben már 
mennyiségtanból nem volt írásbeli vizsgálat, ellenben a német nyelv és 
irodalomból igen.

Méltóságos és főtiszteletű D. Raffay Sándor püspök úr a követ
kező tételeket tűzte ki :

Magyar nyelv és irodalomból:
1. Vörösmarty költészete s ennek méltatása.
2. A mohácsi vész okai.
Valamennyi vizsgázó az első számú tételt választotta:
Eredmény: jeles: 11; jó: 19; elégséges: 18; elégtelen: 3.
Latin nyelv és irodalomból: M. Tullius Cicero: Oratio II. in 

Catilinam. c. 1. 2.
Eredmény: jeles: 8; jó: 13; elégséges: 30.
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Német nyelv és irodalomból: A vallásos érzelem. (Fordítás ma
gyarról németre.)

Eredmény: jeles: 2; jó: 17; elégséges: 32.
Ezeknek alapján valamennyi tanuló szóbeli érettségi vizsgálatra 

mehetett, de három tanuló a magyarból szigorított vizsgálat alá került.
Az érettségi vizsgálaton a Püspök úr a maga helyettesítésével Ke

mény Lajos budapesti esperes-lelkész urat bízta meg, ki gyakorlott mér
legeléssel és belátó megértéssel vezette le vizsgáinkat. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr mint kormányképviselőt vizsgáinkra Wiesin- 
ger Károly balassagyarmati állami reálgimnáziumi igazgató urat küldötte 
ki, aki már harmadízben töltötte be e tisztét komoly szeretettel isko
lánkban. A szóbeli vizsgálat június 16-tól június 23-ig tartott. A vizs
gálat eredménye a következő lett: 51 jelentkező közül kitüntetéssel érett: 
2; jelesen érett: 1; jól érett: 13; egyszerűen érett: 29; hat vizsgázót 
pedig egy tárgyból a szeptember hóban iskolánkban tartandó javító- és 
pótló érettségi szóbeli vizsgálatra utasítottak.

Az érettségiző neve: Eredmény: Pályaválasztás:

Alexy János érett vasúti
Andersen József érett katonai
Aranyi József jelesen érett lelkészi
Balás Ferenc érett tanári
Becsei István érett orvosi
Fertő György érett j«g>
Gódor Ferenc érett katonai
Hajdú József jól érett tanítói
Jaczó Imre jól érett tanári
Kapufa Pál érett vasúti
Késmárki Imre érett közjegyzői
Kempf Gyula érett tanári
Kovács László érett kereskedelmi
Kovácsy Aurél kitüntetéssel érett jogi
Körmendy Sándor jól érett katonai
Kuly László érett lelkészi
Marton Ferenc jól érett tanítói
Mikes Lajos érett lelkészi
Mrkva Pál jól érett vasúti
Nagy Dezső érett tanítói
Nyári László érett katonai
Pap János érett lelkészi
Pázsy Ernő 
Posoni Szent-Mártoni

érett szerzetesi

László Imre érett gyógyszerészi
Podani Béla érett tanítói
Puskás József jól érett jogi
Répási Károly érett tanári
Sándor Pál érett közigazgatási
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Az érettségiző neve: Eredmény: Pályaválasztás:

Sebastian Endre jól érett orvosi
Store/. Gyula érett katonai
Suba István érett katonai
Szabó Géza jól érett lel készi
Széchenyi Gábor gróf jól érett gazdászati
Szlobodnyik Béla érett tanító
Telmányi József kitüntetéssel érett orvosi
Tóth István érett vasúti
Turay János érett —
Újvári Ferenc érett gazdászati
Kis-Szölgyémi Ferenc érett katonai
Mágory Sándor érett jogi
Csorna Mária jól érett tanári
Faludy Mária érett —

Farkas Erzsébet jól érett orvosi
Farkas Katalin jól érett orvosi
Nagy Magda jól érett tanári

I

VIII.

A végzett tananyag.
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 aiapmértékéüi. így csupán az V—VIII. 
osztályok magyar dolgozatainak tételeit, valamint a latin irodalomból 
olvasott szöveg megjelölését közöljük.

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

1. Szüreten (iskolai). 2. Az öreg Toldi. 3. Tiszteljük szüleinket! 
(isk ) 4 Ünnepi beszéd Petőfi-emléktábla leleplezésekor 5. Az új földes
úr melyik jelenete tetszett nekem a legjobban? 6. A termés és mag 
terjedése. 7. Milyen pályára szeretnék lépni és miért? (isk.) 8. A ke
resztes hadjáratok hatása.

VI. osztály.
1. Nyári élményeim. 2. A Szózat ooétikai fejtegetése. 3. Termé

szeti képek Petőfi leíró költeményeiben. 4. Népmondák és népszokások 
a mi vidékünkön. 5. Ágnes Asszony és Kund Abigél. 6. A tragikum 
Shakespeare Coriolanusában. 7. A víz szerepe a természetben. 8. Leg
kedvesebb olvasmányom.
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VII. osztály.

1. Szünidőm egy napja (isk ). 2. A nemzeti érzés középkori iro
dalmi emlékeinkben. 3. A protestáns kor lírája (isk.). 4. A francia for
radalom hatása Európában. 5. A mi falunk (elmélkedő leírás). 6. Faze
kas Mihály Ludas Matyijának ismertetése (isk.). 7. Kazinczy érdemei. 
8. »Felforgat a nagy századok érckeze mindent.«

VIII. osztály.

1. Milyen körülményektől teszem függővé Hazánk feltámadását?
2. Vörösmarty utánzói az éposz-irásban. 3. Jósika szerepe a magyar 
irodalomban. 4. »Szivet cseréljen az, aki hazát cserél!« 5. Arany epi
kájának nevezetes hősei. 6. Éva Az ember tragédiájában. 7. Gondola
tok a pályaválasztás előtt.

Olvasott részek a latin irodalomból.

V. osztály.

T. Livius: Ab űrbe condita lib. XXI. 1., 2., 4., 18., 32., 33., 34., 35., 
36., 37., 45., 46., 47., XXII. 1., 2., 3 szemelv. 4—7. c. Plautus: Captivi 
actus I., II., III. scena 1—2.

VI. osztály.

C. Sallustius Crispus: De bello Jug. V., VI., VII., VIII., IX, X., XI., 
XII., XIII, XIV., XX., XXI., XXII, XXV,' XXVI, XXVII, XXIX , XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XLIII. caput. M. Tullius Cicero: In Catilinam: I. oratio: 
I—X. caput. P. Vergilius Maró: Aeneis: I. é. 1—124 sor. II. é. 1—78 
sor. 105—267 sor.

VII. osztály.
P. Vergilius Maró: Aeneis VI ének 42 —97, 264—332, 384—425, 

450—478 , 679 901. IX. é. 367—450 sor. C. Plinius Caecilius Secundus 
leveleiből: I 1, II. 6, VI. 16, VI. 20, X. 96, X 97, X. 23, X. 24. 
M. Tullius Cicero: De signis 1—7, 27—32, 52—56. fejezete.

VIII. osztály.

Szemelvények a lírai költőkből: Catullus: 1—3, 5 , 7 , 9 ,  14,20, 
21, 24, 25. — Tibullus: 2. Propertius: 1, 2 Ovidius: 3. Martialis: 1, 
2, 3, 6, 7, 8, 12, 15—30. Horatius: Carm I. 3, 14, 11, 20, 22, 34. 
II. 10, 18. Ill 1, 6, 30. IV. 15. Epodon 2. Satira: I. 9. Epistola: I. 10. 
Tacitus: Annales: I. t —15. IV. 34, 35. XV. 33—44.

3
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Äz internátus.
Fenntartó testületünk a felszabadult régi gimnáziumban megfelelő 

álalakítással a szülők óhajához képest az alumneumot bennlakásos intéz
ménnyé fejlesztette ki, s 38 növendék részére internáíust létesített, mely
nek vezetésével Karádi Jánost, alumneumi ephorust bízta meg. Mindjárt 
a tanév elején minden hely megtelt. A növendékek a teljes ellátásért évi 
600 pengőt és félévenként 20—20 P mellékdíjat fizettek.

A felvett növendékek osztályonként: I. oszt. Borbély Alajos, Frutti- 
ger Frigyes, Medve Ferenc, Richter Béla, Schvank Endre, Zsilák Lajos; 
II. oszt. Erdős Lajos, Heiszler Ágoston, Lorencz Samu, Lövey István, 
Patai Béla, Rakssányi János, Schvank Ervin, Teller Miklós, Tóth Lajos, 
Zólomy Ferenc; 111. oszt. Nadel György, Székely Géza; IV. oszt. Csere 
Zoltán, Hankus György, Késmárki László, Nagy Győző; V. oszt. Bent- 
sik István, Toppercer Rezső, Zajác Zoltán; VI. oszt. Lorencz András, 
Patay Pál, Teknős Gyula, bajsai Vojnits Richárd; VII. oszt. Kirchner 
Gyula, Richter Géza; VIII. oszt. Alexi János, Kepes János, Késmárki 
Imre, Szász Ervin és Vermes Miklós. Kimaradtak: Herbert János I. és 
Góby Imre VIII. oszt. tanulók.

A felvett növendékek megoszlása vallás szerint: ág. h. ev. 15, 
ref. 2, róni. kath. 17, g. kath. 1, izr. 2, összesen 38.

A növendékeket családokba (kamarákba) osztottuk. E kamarákat 
az iskola egy-egy kiválóságának (Petőfi, Korén, Szontagh, Podmaniczky, 
Moravcsik, Csengey) nevével jelöltük meg. Munkájukat megállapított 
napirend szerint végezték a nagyobbak saját szobájukban, a kisebbek 
pedig közös tanulószobában. A tanulók munkáját Sznia György és 
Wiesinger László internátusbán lakó okleveles középiskolai tanárok irá
nyították és ellenőrizték, a tanulók szabad óráiban a felügyeletet napon
ként felváltva gyakorolták.

Napirend. 6 ó. 30 perckor (tavasszal 6 órakor) felkelés. 7 ó. 15 
perckor reggeli. 7 ó. 30 perckor indulás csoportban a reálgimnáziumba, 
1 órakor ugyancsak csoportban visszatérés az internátusba. 1 óra 30 
perckor ebéd. 2—3-ig szabad idő. 3—4 ó. 45 percig csendes foglalko
zás tanári ellenőrzés mellett. 4 ó. 45 perctől 5 ó. 30 percig uzsonna, 
játék vagy séta. 5 ó. 30 perctől 7 óráig osztályonként és csoportonként 
leckefelmondás. 7 órakor vacsora. 7 ó. 30 perctől 8 ó. 45 percig szabad 
idő (olvasás, játék). 8 ó. 45 perckor közös áhitat. 9 órakor lefekvés.

A német társalgási órákat kötelezően bevezettük. A növendékek 
két csoportba osztva heti 1 — 1 órában nyertek Szula György nevelő
tanár vezetése mellett gyakorlati oktatást. Zenére e tanévben egy tanu
lónk sem jelentkezett.

Vasár- és ünnepnapokon őszi és tavaszi időszakban együtt mentek 
templomba iskolánk összes ev. vallású növendékei, télen pedig interná- 
tusunk közös tanulószobájában tartott Hannák Béla vallástanár ifjúsági 
istentiszteletet. Gondosan őrködtünk a felett, hogy minden növendékünk 
készséggel tegyen eleget vallási kötelességeinek. A napi munkát közös 
áhítattal (ének, ima) fejeztük be.

IX.
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Növendékeink lelki épülését szolgálta az internátus részére beszer
zett rádió. Egy napilapot és három ifjúsági lapot járattunk s 102 kötet 
könyvadománnyal megvethettük az internátusi könyvtár alapját. Általában 
felhasználtunk minden alkalmat arra, hogy növendékeinket belevonjuk 
az aszódi kultúrmozgalmakba. Megtekintettük és gyönyörködtünk a Pro
testáns Nőegylet és a róni. katli. műkedvelők színielőadásában. A növen
dékek szórakozására asztali temiiszt szereltünk fel. Növendékeink 
megfelelő számmal vettek részt a tanári ellenőrzés mellett megtartott 
őszi tánctanfolyamon is.

Október 6-án az iskolai ünnepély végeztével megtekintettük a hely
beli fiúnevelő-otthon műhelyeit s bepillantást nyerhettünk ez intézmény 
éleiébe. A rendelkezésünkre álló szabad vasárnapokon rendezett kirándu
lásokon megismerhettük Aszód környékét.

Az adott viszonyok között a növendékek sportoló kedvét is igye
keztünk kielégíteni. E célt szolgálta az internátus udvarán felállított 
nyújtó és korlát, továbbá homokpálya sűlydobás- és távolugrásra. Télen 
korcsolyázni, a későn beköszöntött szebb napokon pedig szabadfürdőbe 
vittük növendékeinket.

A növendékek egészségi állapota a járványszerűen fellépett influen
zától eltekintve rendesnek mondható. A gyengélkedőket betegszobában 
különítettük el. A növendékek gyógykezelését nagy ügyszeretettel Dr 
Liptai István internátusi orvos látta el.

Az ellátás gondjait iskolánk hatósága e tanévben is Burró Imréné, 
tanítóözvegyre, eddigi alumneumi gondnoknőre bízta. Az ellátás megfe
lelő, egyszerű, de bőséges és ízletes volt.

Étrend. Reggeli tej vagy kávé 2 zsemlével. Ebéd hétfőn, kedden 
és szombaton leves, főzelék, feltéttel, szerdán és pénteken leves és főtt 
tészta, csütörtökön és vasárnap leves, főzelék sült hússal és tészta. 
Uzsonna tej vagy kávé kenyérrel. Vacsora kétszer főzelék, négyszer friss 
vacsora, vasárnap felvágott, téli időszakban teával.

Hálás köszönetét mondunk internátusunk számára e tanévben jut
tatott adományokért: Francsek Pál úr iskolánk egykori, jelenleg Ameri
kában élő növendéke 1 írógép és 22 P 84 fillér, besztercebányai ev. 
egyház az ott megszűnt főgimnázium könyvtárából Dr Oravecz Ödön 
reálgimnáziumi igazgató úr útján 102 kötet könyv, Dr Liptai István orvos 
úr 8 drb nyúl, Székely Mihályné úrnő Budapest liszt, dió és cukor, 
Szalayné Zsilák Ilona úrnő Békéscsaba vaj és túró.

Külön kell megemlékeznünk e helyen is az Országos Ev. Tanár- 
egyesület jótéteményéről, mely egyesület bölcs megértéssel internátusunk 
ügyét magáévá tette s 10000 P kölcsön kiutalásával lehetővé tette a 
szükségesnek mutatkozó átalakítások elvégzését s megfelelő internátusi 
bútorzat és felszerelés beszerzését. E ténnyel internátusunk életében soha 
el nem évülhető érdemet szerzett magának.

Hivatalos látogatások. Október 11-én új gimnáziumunk fel
avatása után méltóságos és fötisztelelű D. Raffay Sándor püspök úr és 
méltóságos Dr Pesthy Pál egyházkerületi felügyelő úr számos vendég 
kíséretében megjelentek az internátusbán. Az internátusi tantestület és 
ifjúság nevében az internátusi ephorus köszöntötte a kerületi elnöksé-
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get. A püspök úr Öméltósága válaszában rámutatott azokra a szempon
tokra, amelyek megtartása mellett az iskola életében az internátus áldá
sos tevékenységet fejthet ki, s átadta az épületet új rendeltetésének, 
majd megszemlélte a végzett átalakítási munkát és az új bútorzatot is. 
Május 10-én iskolánkban végzett hivatalos látogatása alkalmával tnéltó- 
ságos Dr Acsay István tankerületi főigazgató úr tekintette meg interná- 
tusunkat, részletesen tájékoztatta magát az itt folyó életről, s dicsérőleg 
emelte ki, hogy már kellő időben szoknak hozzá a növendékek a 
polgári egyszerűséghez, másrészt a berendezésben megvan a megfelelő 
kényelem is. Több alkalommal jelent meg az internátusbán méltóságos 
Czitó Győző iskolai felügyelő úr, november 24-én a reálgimnázium 
igazgatójának és az internátusi tantestület bevonásával értekezletet tar
tott, melynek főtárgya a tantestület munkakörének megállapítása volt. 
A reálgimnázium igazgatója az egész tanév folyamán figyelemmel kisérte 
az internátus életét, egyrészt az ephorus útján, másrészt személyesen is 
állandóan tájékozódott ez új intézményünk fejlődéséről.

Az érdekelt szülők is, különösen az első hónapokban gyakran 
keresték fel intézményünket. Közvetlen megbeszélést folytattak az inter
nátus vezetőségével, e megbeszélések eredménye, hogy az internátus a 
megfelelő fegyelem gyakorlása mellett is családias jelleget nyert.

Az első év gazdag tapasztalataival biztató reménnyel tekintünk az 
internátus második életéve elé.

Tájékoztató az 1 9 3 2 —33. tanévre.
Az internátusba való felvételre július hó 1-ig kell jelentkezni. A 

jelentkezés az internátus vezetőségéhez címzett levélben történik. Új növen
dékeknél a születési anyakönyvi kivonat és az eddigi iskolai bizonyít
ványok mellékelendők. A vezetőség az érdekelt szülőket az elintézés 
módjáról július 10-ig értesíti.

Fizetendő díjak. A teljes ellátás (napi négyszeri étkezés: reggeli, 
ebéd, uzsonna, vacsora, lakás, fűtés, világítás, mosás, tanulmányi fel
ügyelet) díja egy tanévre 600 pengő, mely összeg havi részletekben is 
fizethető s minden hó 5-ig 10 fillér kiváltási költséggel az internátusi 
vezetőség címére megküldendő. Ezen kívül minden növendék mellékdíj 
(orvosidíj, derékalj használati díj) címén egész tanévre 40 pengőt fizet, 
mely összeg fele része a felvételkor (július hó), másik fele februárban 
fizetendő. Az esetleges gyógyszerszámlák a szülőt terhelik.

A felvétel egy tanévre szól. Évközi kilépés csak a szülő írásbeli 
bejelentése alapján történhetik s ez esetben az ellátási díj a kilépést 
követő egy havi időtartamra még kifizetendő. Ugyancsak az egy hónapi 
ellátási díjat és a 20 P félévi mellékdíjat tartozik megfizetni a felvett, de 
helyét el nem foglaló növendék. A szülő vagy helyettese írásban köte
lezi magát a díjak pontos fizetésére. A befizetett díjak vissza nem adatnak.

Ruházati felszerelés. 1. Felsőruha tekintetében külön kiköté
sünk nincs. Az intézeti sapka megvétele kötelező. Lábbeliből 2 pár cipő 
és egy pár papucs szükséges.

2. Fehérnemű : 6 drb. nappali ing, 3 drb. hálóing, 6 drb. alsó
nadrág, 12 zsebkendő, 6 pár harisnya, 4 drb. törülköző.
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3. Ágynemű: 1 paplan gombokkal, 2 huzattal, 1 nagy párna 
2 huzattal, 2 ágylepedő, 1 takaró (pokróc) s 1 lepedő a fürdéshez.

4. Evőeszköz : kanál, kés, villa, 3 drb. asztalkendő.
5. Ruhakefe, fésű, fogkefe, fogpor v. fogkrém, mosdószappan.
6. Sárkefe, bekenő és fényesítő kefe, cipőkrém.
7. Zsák szennyes ruha számára.
A ruhanemüek minden darabjába az internátus vezetősége által 

megállapított szám jól mosható piros pamuttal bevarrandó, illetve a 
többi felszerelési tárgyakba bevésendő. Ä tanév elején a megérkezéskor 
minden növendék összes felszereléséről két példányban kiállított leltárt 
ad át az internátus vezetőségének.

Egyéb tudnivalók. A növendékek állandó tanári felügyelet és 
irányítás mellett végzik munkájukat. Családokba (kamrákba) osztva élnek, 
de ezen kívül van közös foglalkozó, illetve társalgó termük. Gondosan 
őrködünk a felett, hogy a növendékek vallási kötelességeiknek pontosan 
tegyenek eleget Gondoskodás történik a tanulók megfelelő időben való 
fürdéséről és sportolásáról. A német társalgási órán (2 csoportba osztva 
heti 1 — 1 óra) való részvétel díja évi 8 pengő. Szülők kérelmére a 
növendékek zenében is nyerhetnek oktatást külön díjazás mellett. A 
gyengélkedők számára külön szobáról gondoskodtunk. A növendékeket 
megérkezésük alkalmával az internátusi orvos megvizsgálja.

Az I—III. osztályba járó növendékek maguknál zsebpénzt nem tart
hatnak. A IV—VIII. osztályú növendékeknek adott zsebpénz összege 
bejelentendő. Az internátusi vezető a kisebb kiadások fedezésére befize
tett összeg felhasználásáról időnként elszámolást ad. A küldött csoma
gokat a gondnoknő kezeli.

A növendékek meglátogatása minden hó első és harmadik vasár
napján történik, más időben csak indokolt esetben az internátusi vezető 
előzetes engedélyével lehetséges.

Az internátusi díjak mindenkor az internátus vezetőségének küldendők.
Esetleges részletkérdésekre válaszbélyeggel készséggel nyújtunk 

felvilágosítást.

X.

A z  ifjúsági egyesületek működése 
és a rendkívüli tárgyak tanítása.

A Petőfi-önképzőkör.
Az önképzőkör 94 rendes és 101 rendkívüli taggal 1931. szep

tember 26-án alakult meg. Ifjúsági elnök Kovácsg Aurél Vili., titkár 
Telmángi József Vili., főjegyző Körmendy Sándor VIII, aljegyző Grózs- 
mik József VII, pénztáros Sebastian Endre Vili, főkönyvtáros Répássy 
Károly VIII. és alkönyvtáros Papp János VII. o. t. lett. Az önképzőkör
ben igen komoly munka folyt. Az üléseken elhangzott: 23 szavalat, 13 
felolvasás, 2 szabadelőadás, 2 ünnepi beszéd, 1 melodráma, 2 ének



38

szám, 4 zeneszám, 5 monológ, 1 trialóg és 1 francia eredetiből való 
versfordítás. Beérkezett 1 novella és 5 jeligés vers. A kör jegyző
könyvi dicsérettel jutalmazott 1 felolvasást, 2 szavalatot, 3 monológot 
és i trialógot.

Kiváló munkásságért a következő köri tagok kaptak jutalom
könyvet: Dénes Klára VI, Szilágyi Ilona VI , Knoska János VI, Feucht
mann Zsigmond VII., Kirchner Gyula VII., Frey Tibor VII., Tiborcz 
György VII., Alexy János VIII., Aranyi József VIII., Hajdú József Vili., 
Kaputa Pál VIII., Podani Béla Vili. és Suba István VIII o. t.

A kör megünnepelte: október 6-át, a Kormányzó úr névnapját 
és március Idusát.

A „Dr Osváth Gedeonná alapítvány“ kamatát Marton Ferenc és 
Szabó Géza VIII. o. t. nyerte el. Itt említjük meg, hogy Dr Osváth 
Gedeon, nyug. gimn. igazgató úr ezt az alapítványt 80 pengőről 130 
pengőre emelte fel, miért hálás köszönetét mondunk.

A Petőfi-önképzőkör keretén belül működött a Petőfi-zenekör is: 
20 taggal. A zenekör vezetője Haberehrn Gusztáv tanár volt.

A kör ez évi bevétele 401 05 P, kiadása 397'53 P volt. A Petőfi- 
önképzőkör tanárvezetője Jancsik Mihály volt. .

Äz ifjúsági evangélikus gyámintézet.
Ezen minden ev. középiskolában meglévő egyesületnek célja 

részben az, hogy vallásos önképzés által az ifjúság bevezettessék a reá 
váró egyházi munkába, másrészt pedig az, hogy szegény gyülekezeteink 
és intézményeink segítése által a tanuló ifjúságban az áldozatkészség 
felkeltessék és fejlesztessék. Hamrák Béla vallástanár vezetése mellett 
az egyesület tisztikara a következő volt: elnök Telmányi József VIII. 
o. t., főjegyző: Körmendy Sándor VIII. o. t.; aljegyző: Antal Lajos
VII. o. t.; főpénztáros: Farkas Andor VIII. o. t.; ellenőr Mikes Lajos
VIII. o. t.; osztálypénztárosok: Margócsy Gyula VII., Piri Endre VI, 
Mikes László V., Kempf Gyula Vili., Késmárki Imre Vili., Kirchner 
Gyula VII., Szabó László VIII. o. t .; könyvtáros: Szlobodnyik Béla 
VIII. és Reucsán Jenő VII. o. t.

A havi yyűléseken felolvasással, szavalattal a következők szere
peltek: Teszák Endre, Erdélyi Endre, Telmányi József, Mikes László, 
Bayer Endre, Magyary Dezső, Szlobodnyik Béla, Antal Lajos, Piri 
Endre, Margócsy Gyula, Esztergály Gyula, Chugyik József, Kirchner 
Gyula, Fruttiger Frigyes, Karádi István, Körmendy Sándor, Willin Lajos, 
Lórencz András. A filléres adományokból begyűit 114 70 P, amely a 
következő célra fordíttatott: Egyet. Gyámintézet 30 P, Evangélikusok 
Lapja 6'40 P, romhányi ev. templom 10 P, jászberényi ref. egyház 10 P, 
Luther-Otthon 20 P, Teol. Otthon 20 P, postaköltség 0 68 P, saját 
könytáralap 17'62 P. A tagok száma 114 volt.

Cserkészet.
Intézetünk 296. számú Petőfi-cserkészcsapata az 1924. évben 

kezdte meg működését. Szervezötestülete a reálgimnázium tanári kara. 
A csapatnak 50 tagja van, akik 5 őrsben végezték munkájukat.
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A csapat munkája ez évben a Gödöllőn 1933-ban tartandó IV. 
Világjaniboree-ra való előkészületek jegyében telt el. E cél érdekében 
gyakorolták magukat a csapat tagjai a német és a francia társalgásban, 
a vezetők és még egy fiú az angol nyelvben. A kiképzésben is e nagy 
cél érdekében igyekeztek a vezetők a cserkészies magatartást fokozni 
és a fegyelmet erősíteni.

Az őrsök hetenként egyszer tartották meg összejöveteleiket dél
után 2—3; télen egy félévig az új reálgimnáziumi épületben, a bejáró 
tanulók otthonában, a második félév elején a csapat az új épületben 
lévő új otthonába költözött be. Tavasszal és ősszel a szabadban tar
tották összejöveteleiket.

Szövetségi és kerületi mozgalmakban igyekeztünk részt venni. 
Képviseltette magát a csapat a március 25. és a gödöllői kerületi tiszti 
gyűlésen, valamint az országos közgyűlésen is. A csapat 5 tagja 
vett részt június 15—20. a X. kerületi őrsvezetői táborban, akik közül 
3 (Mikes László, Kecskés László és André László) kitűnő eredmény
nyel, 2 pedig (Faska Ödön és Báyer Endre) igen jó eredménnyel tábo
roztak. Ezek közül Mikes Lászlót és André Lászlót kerületi házi 
őrsvezetőkül választották ki, mint a leendő őrsvezetői táborok kikép
zőit; Kecskés László pedig a naplópályázaton a második díjat nyerte el.

Kivonulások és nagyobb tiszteletadások a következők voltak: 
Március 15-én felkérésre megkoszorúztuk a Kossuth Lajos utcában 
lévő és a gimnázium régi épületének falán látható Petőfi-emléktáblát; 
május 29-én a csapat egész sátorkészletével kivonult a Kisok. kerületi 
tornaversenyére, ahol szolgálatot teljesített és sátrai a vendég versenyző 
ifjúság öltözőiül szolgállak; június 11-én kivonult a gimnázium juniáli- 
sára a kisbagi erdőbe, ahol sátrait felverte.

Október 11-én nagy öröme volt a csapatnak. E napon avatta fel 
iskolánk egyházi főhatósága D. Raffay Sándor ev. püspök úrral az élén 
iskolánk modern új épületét, amelyben az eredeti tervnek is megfele
lően külön cserkészotthon várta a csapatot. Azóta a csapat új ottho
nában munkálkodik. Messze kiható dátum ez a csapat életében, mert 
hisz kimondott saját otthonunk eddig nem volt.

Hagyományos két ünnepélyét az idén is megrendezte a csapat. Az 
egyik a december 5-i műsoros cserkészünnepély volt Horthy Miklós kor
mányzó Úr Őfőméltósága nevenapján, amelyen is Dr Kosch Béla az orszá
gos Cserkészszövetség gazdasági és pénzügyi főtitkárja tartott gondo
latokban gazdag, közvetlen, szép és kedves ünnepi megemlékezést, a 
parancsnok pedig tábori beszámolót tartott. Ezen az ünnepélyen 154'86 
pengő tiszta bevételünk volt a táborozási alap javára. Ezen az ünne
pélyen hálás köszönetünk szava mellett felülfizettek: Glávits István 
Csővár 5'—, László Kálmán Zsámbok 5'—, Matheides István 3 —, 
Jancsik Mihály 250, Szever Pál, Bartha Károly, Dr Oravecz Ödön 
2—2 P, Sárkány Ernő, Dr Gréb Gyula, Karvász János 1'50—T50 P, 
Székely Károly, Dr Rendes Dezső, Vas Mór, Gróf Széchenyi Gyula, 
Topperczer Róbert, Szula György, Kálmán István, Nagy Imre, Kausz 
József, Keményfi Elemér 1 — 1 P, Segesváry Ödön 90 f, Perényi Re
zső 60 f, Dayka Béla, Roth Kálmán, özv. Stadler Sándorné, Áts Kál
mán, Podani Lajos, Krajcsik Sománé, Tóth Sándorné, N. N., Rosner



40

Lajos, Gergely Ida, Förhéncz Sándor, Chugyik Pál, Hoffer Frigyes, 
Dr Reuss Pál, Hudák József, Fehér István, Schuchlár Endre, Faska 
Lajos, Thiringer László, Liptai Lajos, Hozlinger Gyula, Faludy Sándor, 
Krenkó Gyula, Soós Imre, N. N , 50—50 f-t, Weiner Dávid, N N. 
20—20 fillért.

Másik ünnepélye volt a csapatnak a június 12-i fogadalomtételi 
és tábortűzi ünnepély, amelyen az ünnepi beszédet Dr Oravecz Ödön 
reálgimnáziumi igazgató, a szervezőtestület elnöke tartotta a madarak 
és fák védelméről, buzdítván a fiúkat a 6. cserkésztörvény megtartá
sára. Ezen a napon 12 jelöltet avattunk cserkésszé. Ezen az ünnepé
lyen 86'90 pengő gyűlt össze a csapat javára. Hálás köszönet hangján 
emlékezünk meg azokról, akik ezen az ünnepélyen felülfizettek: Kal
már Lajos 2'—, Torda Gyula Domony T50, Faska Lajos Hévízgyörk 
150, Hamrák Béla 1'—, Bartha Károly Domony 1'—, Tóth Lajos 1'—, 
Dr Perczel Miklós, R. Miklián Ödön, Dr Reuss Pál, Greskó Sándor, 
Stern Arthur, Füsti Molnár Lajos 50—50 fillért.

Május 2-án úgy az iskola ifjúságának, mint a nagyközönségnek 
bemutatták a III. angliai Világjamboree filmjét, hogy őket a gödöllői 
1933. világtáborra előkészítsék. A háromszor bemutatott előadáson 
7108 pengő bevételük volt. Itt köszönjük meg Zderka Gyula úr szíves 
támogatását, aki készséggel állt rendelkezésünkre és a neki járó üzem- 
kötségből a csapat javára 7 60 pengőt, mint adományt engedett el.

Köszönetét mondunk hálás szívvel még a következő adományo
kért: Magyar Cserkészszövetség ez idén ismét 50 pengőt juttatott 
a csapatnak táborozási segély címen. Az idei gimri. juniális tiszta jöve
delméből Jancsik Mihály rendező tanár úr szives figyelméből 75 pengőt 
juttatott a csapatnak. A köszönet hangján emlékezünk meg az aszódi 
járás nagyérdemű jegyzői karáról, élükön bonyhádi Perczel Miklós dr. 
főszolgabíró úrról, akik részint a csapat új otthonának a berendezé
sére, részint az idei nyári nagytáborra 210 pengő segély folyósítását 
eszközölték ki a községek házi pénztáraiból. Fogadják nemes gondol
kozásukért és segítségükért hálás köszönetünket! Megköszönjük özv. 
Kálmán Bertalanné úrnőnek, valamint Tillinger Antal úrnak azt a nagy 
segítséget, hogy a tavalyi pócsmegyeri táborba a csapat szerelvényét 
ingyen vitték ki teherautóikon, valamint köszönet illeti Perin Béla és 
Burger Zoltán gyógyszerész urakat is, akik a csapat mentőládáját sze
relték fel az idei táborra.

Felszerelésünk az idén 26 tételszám alatt 442 30 pengő értékben 
gyarapodott.

Meg kell még emlékeznünk tavalyi egész évi munkánk betetőző- 
jéről, a gondosan előkészített nyári nagytáborról, amelyet Pócsmegye- 
ren, a szentendrei szigeten, a Dunaparton tartottunk meg július 23-tól, 
augusztus 8-ig. Sajnos a táborban a nehéz gazdasági helyzet miatt 
csak kb. 50°/o-a vett részt a csapatnak, pedig 217 03 pengő táboro
zási segélyt adtunk az erre szorulóknak. A táborozok létszáma 28 volt. 
Arra törekedtünk, hogy a tábor ne csak élmény, de cserkészszempont
ból a lehető leghasznosabb legyen. Megismerték a fiúk a táborhely 
közvetlen környékét 5 km. körzetben. Mind a három tábori őrs csinált 
e célból egész napos hike-t. Egésznapos kirándulást rendeztünk Viseg-
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rádra és Vácon keresztül a Nagyszál hegyre. Bejárták fiaink a szem
ben lévő Pilisi hegyeket. — Pontos napirendet tartottunk. A kiképzést 
a forgószinpadszerű módszerrel naponkint végeztük. Rendeztünk riadó
val éjjeli nyomrakeresét, másszor őrsi akadályversenyeket, egy alka
lommal hadi játékot is. Gyakorolták a természet közvetlen megfigye
lését; tábortüzeinken pedig a községből mindig voltak vendégeink.

Ez év folyamán június hó 1-én Paraszkay Ernő és Szula György 
tettek próbaidős vezetői, Kalmár Aladár pedig próbaidős segédveze
tői próbát.

Nem feledhetjük el egész évi munkánk koronájának: az új csa
patotthonnak felemlítését sem, amelyet magyaros, eredeti kalotaszegi 
motívumokból összeállított bútorzattal szintén az idén rendeztünk be. 
A bútorzat kifestése a fiúkra hárult, s ezt a karácsonyi szünetben haj
tották végre cserkészszülőnek: Szilasi József m. kir fiúnevelő otthoni 
családfőnek, iparművész úrnak vezetésével és tervei szerint. A tervező 
iparművész ízléses, gyönyörű munkáját díjtalanúl végezte, fogadja ezért 
úgy a szervezőtestületnek, mint a csapat apraja-nagyjának leghálásabb 
köszönetét.

A csapat parancsnoka Dr Czirbusz Endre tanár, a X. kér. intéző- 
bizottság tagja; próbaidős vezetők: Szula György nevelő-tanár és 
Paraszkay Ernő volt tanulónk, aki tisztviselő a m. kir. fiúnevelő-otthon
ban; segédtiszt Molnár Zoltán; próbaidős segédvezető Kalmár Aladár, 
akik régi cserkészeink és volt tanítványaink.

Idei nagytáborát a csapat a Világjamboreera való szigorú előké
születek jegyében Ácsán, Pest megyében tartja rneg Br. Prónay Dezső 
nagybirtokos, tb. evaug. egyházi és iskolai egyetemes felügyelő úr birtokán. 
Ki kell tennie magáért a csapatnak már a nyári táborban is, hogy majd 
1933-ban a nagy világtalálkozáson a magyar fiú megállja a helyét az 
idegenek között is!

Petőfi-Sportkör.

Beszámoló az ifjúsági sportkör 1931—32 tanévi működéséről.

A sportkör neve: Az aszódi ág h. ev. Petőfi-reálgimnázium 
»Petőfi« sportköre. Kerület: Budapestvidéki. Csoport: Ljpesti csoport 
A sportkör igazolási száma: 391 A megalakulás idje: 1925 szeptem
ber 12. A sportkör tiszteletbeli elnöke: Dr Oravecz Ödön igazgató. A 
sportkör vezetőtanára : Kiinsztler János testnevelési tanár. Az intézet 
tanulóinak a teljes létszáma 389. A magántanulók, illetve a magánvizs
gázók száma: 28. Felmentettek száma: 6. A testnevelési alapra fizető 
tagok száma összesen: 387. A sportkörben működő tagok száma kor
osztályonként: I. korosztály (10—12 évesek): 53 II korosztály (12— 
14 évesek): 33. III korosztály (14—15 évesek): 46. IV. korosztály 
(16 éven felül): 40. A korosztályok sportköri foglalkozásának heti 
óraszáma: 4 x 2  =  8. Működő szakosztályok: Játék. Torna. Atlétika 
Úszás. Télisport. Tenisz. Az intézet saját tornatermét használja. Alap
területe 120 m2 az öltözővel együtt Padozata: deszkapadló. Játékra 
alkalmas udvar van. A tagok Aszód község sportpályáján gyakorolnak 
hetenként 4-szer. Az úszást a Lővy-féle magánuszodában gyakorolják
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a növendékek. Összesen 195 tanuló tud úszni, A Kisoknak budapest- 
vidéki kerületi versenyét 1932 május 29-én intézetünk sportköre ren
dezte. A versenyen 16 középiskola vett részt. A Kisok versenyen inté
zetünk a következő eredményt érte el. Diszkosz csapatverseny: első- 
hely. Súlylökés csapatverseny: második hely. Svédstaféta csapatverseny: 
második hely. 5x100 m. staféta: negyedik hely. Egyéni versenyben: 
Diszkoszvetés: Dúzs Gedeon VI. o. t. első hely. Farkas Andor VIII. o. 
t. harmadik hely. Súlylökés: Farkas Andor második hely. 200 in. sík
futás: Dúzs Gedeon harmadik hely. 400 m. síkfutás: Marton Ferenc 
Vili. o. t. negyedik hely. 800 m. síkfutás: Marton Ferenc második 
hely. Pentatlon: Dúzs Gedeon második hely. A Kisok országos 
versenyén Marton Ferenc Vili. o. t. a 800 m. síkfutásban negyedik 
helyre és Dúzs Gedeon a Pentatlonban harmadik helyre került. A múlt
iskolai évben társadalmi egyesületekhez sportköri tagot nem adott ki
az intézet.

A sportkör vagyonának múlt évi maradványa ... 654'55 P
A jelen tanévben testnev. járulékból befolyt 40% részesedés 371'52 P 
A befolyt egyéb bevételek összege .. .... ... . ... 628'46 P

Összesen 165453 P
A sportkör jelen tanévi összes kiadása ... ... ... 115015 P

Maradvány 504'38 P
Intézetközi football mérkőzés volt Budapestről a vasutcai Felső- 

Kereskedelmi iskola csapata és intézetünk közt. Eredmény 1:0 Buda
pest javára.

Öreg diákjaink találkozója. Az aszódi öreg diákok egyesü
letének megalkotása még mindig munkában van. Aránylag kevés a 
jelentkező, mert hisz régi diákjaink a négy osztállyal biró aszódi isko
lából távozva máshol tettek érettségi vizsgálatot. Csak 15 éve tart 
iskolánk is érettségit. Ez a magyarázata a lassú kialakulásnak, június 
hó 29*én a tíz év előtt maturázott öreg diákok jöttek össze a régi 
falak között, majd meglátogatták az új iskolát is, hol Szabó Lajos 
egykori osztályfőnöküket köszöntették. De bizony alig része jött 
össze az egykor szerte ballagó vén diákoknak. Megjelentek: Becska 
Nándor cukorgyári tisztviselő Hatvanból, Burró Béla szig. bányamér
nök Aszódról, Czitó Győző gazdászati tiszt Gödöllőről, László Béla 
adóügyi jegyző Tarról, Noszkó István gépészmérnök Diósgyőrből, Paksy 
Péter birtokos Bakópusztáról, Percnyi Miklós gépgyári mérnök Buda
pestről, Radics József ref. lelkész Cecéről Kegyelettel istentiszteleten 
vettek részt, majd boldogult Bolla Lajos kartársunk sírhelyét koszo- 
rúzták meg, délben pedig bensőséges baráti ebédre gyűltek össze a 
régi alumneum ebédlőjében sok kedves emléket felújítva.

*

Ä rendkívüli tárggak tanításáról szóló alábbi jelentésünket a 
VKM. 540—09/580—1931. sz körrendeleté alapján egyházi főhatósá
gunk 18/1932 sz. rendelkezése értelmében szerkesztettük meg.

Ä görög nyelvet, mint rendkívüli tantárgyat felettes egyházi 
hatóságunk jóváhagyásával e tanévben is tanítottuk. A jelentkező 14 
növendéket 3 csoportba osztottuk, az alsó tagozat heti 2, a középső
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és felső tagozat heti 1 — 1 órai oktatásban részesült. Az órákat a 
vidékről naponként bejáró tanulók miatt a rendes tantárgyak órái után 
1—2-ig tartottuk. Tankönyvek: Majwald—Vajer : Görög nyelvtan, Maj- 
wald—Vajer: Görög olvasókönyv, I. és II. rész. Elvégzett tananyag 
az alsó tagozatban a declinatiók, középső tagozatban az ómega 
végű igék, felső tagozatban az u. n. -mi végű igék coniugatiójának 
gyakorlása, minden csoportban az olvasmányokból vett, nyelvtani 
anyaggal összefüggő szemelvények fordításával, Az alsó tagozatban 
részt vettek: Fentős Tibor V., Dúzs Gedeon VI., Lorenz András VI., 
Üsztöke Illés VI., Kirchner Gyula VII. és Záborszky Zsuzsanna VI. oszt. 
tan. A középső tagozatban: Bobor János VI., Aranyi József Vili. és 
Balogh Jolán VI. oszt. tan. A felső tagozatban: Szabó Gyula VII., 
Kempf Gyula VIII., Kovácsy Aurél Vili., Marton Ferenc Vili. és Szlo- 
bodnyik Béla Vili. oszt. tanulók. A megosztályozott 12 rendes tanuló 
közül 4 tanuló jeles, 8 tanuló jó érdemjegyet nyert. A tanfolyam ingye
nes volt, vezetője Karádi János szaktanár.

Német társalgás. E rendkívüli tárgy célja a tanulók német 
beszédkészségének fejlesztése. A tanfolyamot Dr Reuss Pál vezelte 
heti égy órában. Vezérfonalul szolgált a Mészáros— Hackel-féle Német 
társalgási gyakorlatok c. középiskolai segédkönyv. A beszélgetések 
tárgya volt: Die Familie, Gesundheit und Krankheit, Jahreszeiten, 
Münchhausen, Fabeln, Heiteres, Reise nach Budapest, Neuigkeiten des 
Tages. A résztvevők száma: 26. Névsoruk: Baky Nándor, Pintér 
Ferenc 1 oszt.; Balog P. Pál, Fentős Kálmán, Jurassza Béla, Kapuszta 
József, Lörincz Mihály, Péter Géza, Smelkó Tibor II. oszt.; Áts 
Kálmán, Blaskó Sándor, Puskely Pál, Varga József III. oszt ; Ambrus 
Jenő, Bagossy Péter, Bolgár Pál, Faska Ödön, Fazekas László, Mikes 
László, Vázsonyi Vilmos, Steiner Lili V oszt.; Bobor János, Rusznyák 
Jenő, Teszák Endre, Dénes Klára VI. oszt.: Hartyánszky Kázmér VII. 
oszt. Az osztályzatot nyert 24 nyilvános tanulóból jeles: 15, jó: 7, elég
séges: 2.

Ä francia társalgást januártól kezdődően vezettük be heti egy 
órában, különös tekintette! az 1933-ban Gödöllőn tartandó világjam- 
boreera. A társalgás anyaga: Voyage, Politesse, Véhicules, Célébres 
voyageurs, Anecdotes, Les colonies de la France. A tanfolyamon részt- 
vett a következő 20 tanuló: Bayer Endre, Erdélyi Endre, Faska Ödön, 
László Kálmán, Molnár Andor, Támpa László, Vaigel András, Zámbó 
József V. oszt.; Adamecz József, André László, Csapó Zoltán, Demeter 
Vilmos, Kecskés László, Lórencz András VI. oszt.; Becska Lajos, En
gel László, Engel Pál, Fülöp István, Margócsy Gyula, Mester István 
VII. osztályosok. Jeles: 14, jó: 6. A tanfolyam vezetője Dr Reuss 
Pál tanár.

Gyorsírás. A tanfolyamon résztvett 40 tanuló, akik közül kezdő: 
21, haladó: 14, gyakorló: 5 volt. Kezdők: Bolgár Pál, Fazekas László, 
László Kálmán, Mikes László, Molnár Andor, Platihy Győző, Zsáko- 
vits Endre V. o. tanulók; Adametz József, Baum János, Ferjancsik 
Lajos, Fuchs Zoltán, Iványi Kázmér, Krekó József, Nagy József, Rusz
nyák Jenő, Szlovák András, Teknős Gyula, Üsztöke Illés, Tóth Zs. 
Ilona VI. o. tanulók; Kirchner Gyula VII. o., Faludy Mária Vili. o. tanulók; 
Haladók: Szilasi Zoltán IV. o., Bayer Endre, Steiner Lili V. o., Kecs
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kés László, Szilágyi Ilona, Tóth Györgyi, Záborszky Zsuzsi VI. o., 
Hartyányszky Kázmér, Margócsy Gyula VII. o., Papp János, Szabó 
Géza, Farkas Erzsébet, Farkas Katalin, Nagy Magda VIII. oszt. Gya
korlók: Gara László VII. o., Aranyi József, Balázs Ferenc, Puskás Jó
zsef, Turay János VIII. o. tanulók Kimaradt 2 tanuló. A 31 osztályozott, 
rendes tanulóból jeles: 19, jó: 6, elégséges 6. Az év végén rendezett 
házi versenyen a kezdők díját, 10 P-t Krekó József VI. és a haladók 
díját 10 P-t, Kecskés László VI. oszt. tanuló nyerte. Heti óraszám: 
1—1 óra. Az egységes rendszert a hivatalos Radnai tankönyvből tanul
ták Stibrányi Gyula tanártól.

H műének tanítása. Mint kötelező rendkívüli tantárgy szerepelt 
az ének az I. és II. osztályban heti 1 — 1 órában. Tananyagként sze
repeit az 1. 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 har
mónia. A legismertebb hármashangzatok. Egyszerű egyházi énekek, 
kánonok és népdalok éneklése. A protestáns tanulók köréből volt egy
házi énekkar is, melyben 14 szoprán, 10 alt, 9 tenor és 10 basszus 
működött közre. E tanévben a következő dalokat tanulták be: Stein: 
91. zsoltár, Szabados: Hiszek egy . . . Erkel: Hymnus. Egressy: Szó
zat. Haberehrn: Magyar riadó. Stein: Mindeddig megsegített az úr. 
Turry: Cserkész induló. A műéneket és az egyházi énekkart Haberehrn 
Gusztáv tanította.

A z  egyházi énektanítás az I — IV. o evangélikus vallású tanu
lóival történt, akik két csoportban voltak osztva: I. csoport a I. II. 
osztályok tanulói, II. csoport a III. IV. oszlályok tanulói. Minden csoport 
heti egy órában volt elfoglalva Az első csoport 31 éneket gyakorolt be; 
a második csoport a régebben tanult énekek átismétlése mellett 20 új 
éneket tanult meg. Az I. osztályban: 6 jeles, 4 jó, 8 elégséges volt; a 
II. osztályban: 10 jeles, 5 jó, 1 elégséges; a 111. osztályban: 8 jeles, 1 
jó, 2 elégséges; a IV. osztályban: 3 jeles, 2 jó, 2 elégséges. Használt 
segédkönyv : Haberehrn : Kis korálkönyv. Az első csoport órája kedden 
12—1-ig, a második csoporté pénteken 1 —-s/4 2-ig volt. Az egyházi 
éneket Hamrák Béla tanította.

XI.

Ä könyvtárak és szertárak gyarapodása.
A könyvtárak és szertárak gyarapodásáról a következő adatok tanús

kodnak :
1. Az iskola belső berendezésének kiegészítésére e tanévben 1302 P 

66 f-t fordítottunk. Ezek világítási testek, asztalok, székek, fogasok, papír
ládák, kályhák, térképtartók, stb. beszerzésére szükségeltettek. A tan
termek bútorzatát teljesen kijavították, az e célra kiadott összeg 1203'13 
P-t tesz ki.
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2. A tanári könyvtár állandó és szakszerű gyarapítása céljából 
34 folyóiratot járat az iskola. A könyvtár egész gyarapodása 195 mű 
205 kötetben 714 P értékben, miből ajándék volt 159 mű 169 kötetben 
53230 P értékben. A könyvtár átrendezése a folyóiratok egy részén 
és a régi értesítőkön kívül már megtörtént. A könyvtár őre Stibrányi 
Gyula rendes tanár.

3. Az ifjúsági könyvtár e tanévi gyarapodását az alábbi táblázat 
mutatja.

I — I I .  o .

I l l—IV. o.
V.—VI. o.

VII.—VIII. o. 
Modern nyelvi ktár.

20 mű
48 mű (52 kötetben) 
91 mű (92 kötetben) 

259 mű 
14 mű

55 30 P értékben. 
103-10 P 
259 20 P 
402-13 P 

32 -  P

Összesítve : 432 mű 851 90 P értékben.

Ezek közül 309 kötet az igazgató révén a besztercebányai volt 
fögimn. könyvtárából került ide teljesen jó állapotban. Miután ezek 
nagyrészt kötelező olvasmányok voltak, így e tekintetben iskolánk ifjú
sági könyvtárának állománya most már a megkívánt mértéknél is gaz
dagabb.

A könyvosztás hetenként történik, a tanulók érdeklődése megfelelő. 
A tanári kar részéről a könyvtári csoportokat következők vezetik : I. II. o. 
Jancsik Mihály; III. IV. o. Karádi János; V. VI. o. Nagy Imre; Vll. VIII. o. 
Dr Reuss Pál; a modern nyelvit pedig Stibrányi Gyula.

4. A fizikai szertár anyagi kimerültségünk miatt e tanévben csak 
ajándék útján gyarapodott 7 darabbal 40 P értékben Őre: Haberehrn 
Gusztáv.

5. Hasonló okból a természetrajzi és földrajzi szertárnál a gyara
podás az állattani részben csak 1 darab 50 P értékben, a növénytannál 
1 darab 1 P 50 f értékben. Az előbbi tétel adományozója gróf Széché
nyi Gyula úr volt. Kezelője : Dr Varga Ferenc.

6. A történet-philologiai szertár gyarapodása a Pesti Hírlaptól 8 tria
noni szemléltető tábla 16 P értékben, 20 darab történeti kép ajándéko
zás útján 100 P értékben. A szertár őre Szever Pál.

7. A tornaszertárunk áthozott része 51 darabbal gyarapodott, mire 
a VKM. volt kegyes 2.023 P-t kiutalni. Magunk egy fogast vettünk 
20 P 80 f értékben. Vezetője Künsztler János.

8. A rajzszertárba egy új fali tábla került 14 P értékben, cserép
edények ajándékképpen a Vas-cégtől 5 darab 6 P értékben. Gyarapodás 
tehát 20 P. Vezetője: Velten Armand.

A zeneszertári gyarapodás 1 kotta volt 270 P ár mellett. Őre: 
Jancsik Mihály.

10. A pénz- és éremgyűjtemény szakszerű rendezése tovább folyik; 
e tanévben 15 darab határoztatok meg. Kezelője: Dr Czirbusz Endre.
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Ä tanulók statisztikája az 1931—32. 
tanévben.

XII.

(Az adatok a vizsgázott tanulókra vonatkoznak, 
az utolsó négy sor kivételével.)

I. II. III. IV. V. VI. VII. VlllJ l-Vili.1 II

Felvétetett összesen ... ... ... 56 60 39 29 41 65 41 58 389
„ nyilvános tanuló 52 58 39 28 38 56 39 51 361
„ magántanuló fiú 2 2 — 1 2 1 — 2 10
„ .. leány 2 — — — 1 8 2 5 18

Vizsgát tett nyilvános tanuló ... 49 56 34 28 37 56 38 50 348
„ „ magántanuló fiú 2 — — — — 1 — 1 4
„ „ » leány 2 — — — 1 8 2 5 18

Jeles osztályzatot kapott 2 3 3 1 2 — 3 2 16
Jó osztályzatot kapott 19 15 6 3 4 17 7 14 85
Elégséges osztályzatot kapott 25 28 17 19 24 39 22 34 208
Egy tárgyból elégtelen 7 9 6 4 4 9 6 6 51
Két tárgyból elégtelen ... ... ... —
Több tárgyból elégtelen — 1 2 1 4 — 2 — 10
Magaviseletből példás ... . 33 33 17 19 24 43 20 50 239

„ jó 16 23 17 9 13 13 18 — 109
„ szabályszerű —
„ kevésbbé szab.sz. —

Ágostai hitvallású evangélikus . . 18 12 9 7 11 14 8 9 88
Református vallású . ... ... 4 3 1 3 6 3 4 8 32
Római katholikus vallású ... .. 29 36 21 17 17 44 22 37 223
Unitárius vallású ... ... ... 2 1 — 3
Görög katholikus vallású ... ... — 1 — — 1 — — 1 3
Baptista vallású ... ... ... ... ... — 1 1 1 — — — — 3
Izraelita vallású ... ... ... ... ... 2 3 2 — 3 2 5 1 18
Magyar anyanyelvű ... ... ... ... 48 56 31 28 38 65 40 56 362
Német anyanyelvű ... ... ... ... 3 — 1 — — — — — 4
Tót anyanyelvű ... ... ... ... ... 2 — 2 — — — — — 4
Ismétlő volt ... ... .. .... ... ... 3 6 2 2 3 3 5 2 26
Kimaradt évközben ... ... ......... 3 2 5 — — — 1 — 11
Vizsgálatlan maradt ... ... ... _ — 2 — — 2 — — 1 5
Tanács folytán távozott... ... ....
Meghalt ... ... . . ............ . ... — — — — 1 — — — 1
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Tudnivalók az 1932—33. tanévre.
Az aszódi ágostai hitvallású evangélikus Petöfi-reálgimnázium az 

1932—33. tanévben az I—VIII. osztályában a reálgimnázium tantervét 
követi, az előírt modern nyelvek közül az V—Vili. osztályában a francia 
nyelvet tanítja.

A tanévkezdet munkarendje következő:
Ä különbözeti, pótló és magánvizsgák írásbeli része szept.

1- én lesz. Kezdetük d. e. 8 Va óra.
Ä különbözeti, pótló és m agánvizsgák szóbeli része szept.

2- án lesz, ugyancsak e napon tesznek javítóvizsgát a Vili. o-ból egy 
elégtelen jegyet nyert tanulók. A vizsgák kezdete d. e. 8 óra. A vizsgák 
díja tárgyanként és évfolyamonként 10 P; a javílóvizsgák után 5 P 
fizetendő a tanári könyvtár javára.

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

A szeptember havi végső beírátásokat szept. 7-én d. e 8 — 12; 
d. u. 3—6-ig tartjuk meg. Szept. hóban máskor beiratkozás nem lesz.

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

1. Beírást díj 25 pengő, melynek lefizetése alól senki sem ment
hető fel. Indokolt kérésre szept. 1-ig két részletben fizethető le.

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 28-ig; 
IV. április 30-ig. Indokolt kérelemre megengedhető a havi fizetés is.

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

Vidékről vonaton bejáró tanulók havi 70 fillért fizetnek felügyeleti 
díj címén.

Befizetett díjak vissza nem adatnak.
Ä tanév megnyitása. A tanévet szeptember 9-én délelőtt 8 óra

kor ünnepélyesen nyitjuk meg. A tanítást szeptember 10-én kezdjük meg.
Ä javító vizsgák az I—VII. o. tanulóknak szeptember 6-án d. e. 

8—12 között lesznek, a VIII. o. tanulóké szeptember 2-án.
Ä javító, pótló érettségi vizsgák írásbeli részét szeptember hó 

3., 5. és 6. napjain tartjuk meg, mig a szóbeli vizsgálatokat szeptember 
8-án és szeptember 9-én.

Ä torna alól felm entést kérő tanulók szeptember 12-én 12 
órakor tartoznak az igazgatónál jelentkezni. Házi orvosától senki se hoz-

XIII.
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zon bizonyítványt. Az iskola orvosa vizsgálja meg a kérelmezőt és az 
terjeszti fel esetleges felmentésre. Minden tornára kötelezett tanuló köte
les tornacipőt hozni az előírás szerint, mit az iskola szekrényében kell 
majd elhelyezni.

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

Hivatalos órákat az igazgató a nyári szünet alatt minden hét
főn és csütörtökön délélőtt 8—10-ig tart.

fl. tanulók elszállásolása csak az igazgatóság, illetőleg a tanári 
kar hozzájárulásával történhetik. Ha a tanuló és a nevelésügy érdeke 
úgy kívánja, a tanuló hivatalos felszólításra köteles lakást változtatni. A 
szállásadók augusztus 1-ig írásban jelentsék be a tanulók számára 
kiadni szándékolt szoba méretnagyságát s a szállásadásra vonatkozó 
feltételeket is.

Az igazgató vagy helyettese évközben a délelőtti órákban és csak 
a gimnázium hivatalos helyiségében kereshető föl. Kérjük a szülőket 
arra is, hogy június hóban már ne tegyenek érdeklődő látogatást.

Ä tankönyvek tekintetében felhívjuk az ifjúság figyelmét a 
következőkre :

E tanévben takarékosságból nem közöljük a tankönyvek jegyzékét. 
A jegyzéket az érdeklődőknek postai úton is szívesen megküldik Töpfer 
Béla vagy Lővy Andor helybeli könyvkereskedők, különben a hivatalos 
jegyzék minden érdekeltnek az igazgatói irodában rendelkezésre áll. A 
tankönyvek maradnak a régiek, csak a következő változások lesznek: 
Lóky: Négyjegyű Logaritmuskönyv-e fellép a VII. o-ba, míg a latin
ból a 111. osztályban Dr Reibner Márton : Vita Romana c. olvasója és 
Latin Alaktan és Mondattan c. tankönyve lesz kötelező, melyek most 
jelentek meg az Egyetemi Nyomdánál.

Leány bejáró magántanulókat a jövő tanévtől felveszünk az 
I—IV. o-ba is. Akik ily felvételt kiváltnak, azoknak, ha polgári iskolá
ból jönnek, különbözeti vizsgát kell tenniök, az elemiből jövőknek nem. 
Az I—IV. osztályba beiratkozni kívánó leányok D. Raffay Sándor püs
pök úrhoz címzett kérvényeiket augusztus 20-ig adják be az iskola 
igazgatójánál. Későbbi kérvények figyelembe nem vétetnek. Előre is 
megjegyezzük, hogy csak azoknak a kérvényét fogjuk pártolóan felterjesz
teni, akiknek előmenetele legalább is jó rendű.

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

Ä szülők figyelm ét ismételten felhívjuk arra, hogy az internátusi 
díjat az internátus vezetőségének, a tandíjat a reálgimnázium tandíjpénztá
rának címezve küldjék postai úton és mindenkor 10 fillérrel többet, 
mert a helybeli posta ennyit von le kézbesítés fejében. A reálgimnázium 
igazgatóságának díjakat nem lehet beküldeni, az nem foglalkozik azok 
kezelésével. A beírási díjat is postai úton a reálgimnázium tandíjpénz
tárának kell címezni.






