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I.

Emlékezés a Petőfi-önképzőkör ötven év 
előtti alapítására.

(A tanévet megnyitó igazgatói beszéd.)

Mikor az öreg idő rozsdás óramutatója e tanév október hó 2-án 
a római VlII-asra fog rápercenni, az aszódi ág. hitv. ev. Petőfi- 
reálgimnázium hasonlóképen Petőfiről elnevezett önképzőköre ötvene
dik életévét fogja betölteni.

Ötven lepergő esztendő több mint egy ‘ emberöltő a halandók 
életében — csak egy hosszabb perc a világegyetem kozmikus sorsában 
— de tisztes és jelentős időtávlat egy intézmény történetében.

Mintha a rózsás ujjú hajnal érintésére a virradat szürke köde 
szakadna fel keleten, úgy kezd lelkemben kibontakozni az a kép, 
mikor a kis régi gimnázium negyedik osztályának tanulói azon a hideg 
fényű októberi reggelen meleg szívvel és meleg szóval arra kérték 
Csengey Gusztáv tanár urat, hogy más iskolák példájára alakítson 
az ő diákjai között is önképzőkört

Hiszem és tudom, hogy e nemes kivánalom feltörésében nagy 
része volt Csengey nevelő egyéniségének, értékes személyiségének. 
Különben is a hír, a dicsőség színes párázata lebegte körül alakját 
a tanuló ifjúság szemében.

Hiszen „A fogoly lengyelének 20 éves varázsa nem kopott 
meg, de ragyogóbbá csiszolódott, becsillagporozva a legendák harma
tától, hogy ennek a versnek zengésére selmeci akadémikusok, besz
tercebányai diákok szöktek át a határon, hogy résztvegyenek az 1863- 
ban karmpinoskói erdőből kilobbanó lengyel forradalomban. (Gáspár 
Béla, Radvánszky Andor stb.)

Hiszen alig esett hazafias ünnepély szerte e hazában, hol fel nem 
csendült volna a sejtelmes ige „Beh világos a cár palotája...“ Jól 
tudták az akkori aszódi nebulók, hogy a diákszívekből oly sokszor 
felharsanó nóta: „Ballag már a vén diák ... tovább... tovább...“ — 
az ő tanáruk mesteri fordítása. Az ifjúsági könyvtárból pedig verse
nyezve vették ki a „Gyermekbarát“ című ifjúsági lapot, melynek 
hasábjairól szent áhítattal olvasták professzoruk első novelláját „Szivet 
szívért.“ — Kézen-közön ott forgott a fiúk asztalán a „Mocsarak 
királyáénak hímes regénye is, melyben Alfréd angol király ezer év 
előtt a vesztett csata után a somercatsirei mocsarak közé menekül s 
ott szervezi meg titkon új hadát, mellyel felszabadítja honját a dán 
rabságból.
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Csengey irodalmi nevét akkor már biztosította a „Hullámok közt“ 
című regényének tiszta és nemes idealizmusa; a „Gavallérok“ és a 
„Címer rabjaidnak egészséges realizmusa, epedő és enyelgő lírai 
verseinek, szónokias hangú költői beszélyeinek egész légiója.

Akkor még éltek irodalmi hagyományok az aszódi köztudatban. 
Akkor még az emberek nem mások becsületében szántotlak, de egy
más leikébe vetettek; a felekezet-közötti szeretelet nem dobolták, de 
gyakorolták. Még éltek olyanok, akik apáiktól hallották, hogy mint 
vitték erre a töltésuton Kazinczyt Kufsteinből Munkácsra. Még éltek 
öregek, akik a bárói kastély tornácán kipirult arccal látták üldögélni vi
dám tréfaszó mellett Vörösmarty Mihályt. Még a romantika hímporos 
meséjét szövögették a gesztenyefák alatt sétálgató Podmaniczky Júliának 
és báró Jósika Miklósnak rácheli hűségéről és sírig tartó szerelméről.

Emlegették nemcsak az ásványtanban tudós Podmaniczky Károlyt 
és a növénytanban búvárkodó Podmaniczky Sándort a bárói családból, 
hanem a zeneköltő Podmaniczky Lajost is, aki alapját vetette meg 
a gimnázium könyvtárának és mint novellaíró a Zsebkönyv szorgalmas 
munkatársa volt.

Még emlékeztek mélytüzű két kék szemére annak a diáknak, aki 
itt szeretett először, itt írta verseit s itt ébred lelkében szomj a világot 
jelentő deszkák után, hogy ezután Petőfi Sándor földi név alatt leg
káprázatosabb üstököse legyen a magyar lélek mennyeket verdeső egének. 
Még idejárt a „kockás báró“, az ország első gavallérja, Podmaniczky 
Frigyes, aki az 50-es és 60-as évek magyar regényirodalmát egy egész 
csokor levendula illatú regénnyel gazdagította. Még élénken emlékeztek 
rá, hogy a nagyvendéglőnek, — melyről már Gvadányi Peleskei Nótáriusa 
azt írja, hogy „Ott a fogadóba tettem hálásomat“ — dobogóján 
fokosát forgatva mint süvített Lisznyay Kálmán, egy-egy dalidóját 
itt tartva az elnyomás éveiben.

Ezen időszak után kerülnek ki régi kis iskolánk padjaiból a tudo
mány és a toli jeles emberei: Gerő Károly a színműíró, Darvai Móric 
a természettudós, Moravcsik Emil az európai nevű búvára a lelki élet
nek, Moravcsik Géza az esztétikus, Moravcsik Gyula a kiváló jogász, 
aki ünnepi ódát ír az iskola százados ünnepére, — Ompolyi Ernő 
a hírlapíró, hogy napjainkban utódjuk lehessen a nem rég koszorút 
nyert Falu Tamás.

Csengey Gusztáv akkoron meghallgatta az ifjúság kérését s meg
alkotta a ma is létező és derekas munkát végező Petőfi-önképzőkört. 
Erre kötelezte Csengeyt az evangélikus múlt is. Művelődéstörténetileg 
tudott dolog, hogy az első önképzőkört a soproni ág. hitv. ev. lyce- 
umban Kis János és glóriás társai alkották meg 1790-ben ..magyarul 
tanuló társaság" cím alatt, melynek szabályzata Kis János emlékiratai 
szerint csak 4 pontból állott: minden szombaton két órát áldoznak 
ezen eszmének — a köz érdekében kiosztott munkát mindenkinek el 
kell vállalnia — a bírálatért senkinek haragudnia nem szabad — jelentős 
ok nélkül senki se maradhat el az összejövetelekről. Oly sok bölcse- 
ség van e négy pontban, hogy avval egy országot is el lehetne kormá
nyozni becsületes emberek között.
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Az evangélikus iskolák mindenfelé követték a soproni példát. 
Az önképzés nemes patinája meg is látszik ezen iskolákból kikerülő 
ifjúság műveltségén.

Ezért írta pár évvel később Kazinczy ezen szavakat: „Minden 
kétségen felül vagyon az, hogy a Lutheránusok oskoláiból jönnek ki 
azok az ifjak, akik Aesthezissel dicsekedhetnek.“ Ezeknek az ifjaknak 
első irói munkáit olvasgatva, a széphalmi remete nemzeti hevületében 
„istenfiak“-nak nevezte őket.

Azonban az irodalmi és nyelvmivelő célzaton felül ezen önképző
körök melegágyai lettek a nemzeti érzésnek is és itt fogant csírába sok 
nagy politikus lelkében a nemzeti ellenállás gondolala De istápolói 
voltak e körök a felekezetek testvéri megértésének is. Ki felejthetné 
el azt a fényszóró tényt, hogy az evangélikus Berzsenyi verseinek 
kiadására a pénzt a pesti katholikus növendékpapok önképzőkörében 
adják össze.

De a nemzetiségi besugásokra Becs is észrevette e társulások 
nemzetépítő erejét. Erre születtek meg a 40-es években a betiltó vég
zések, a felügyelet alá helyezések, a korlátozó rendelkezések. És 
mégis e fiatalos szövetkezések átütő ereje okozta azt, hogy a Kossuth 
lángszavára megszülető honvédség egyharmadrésze az iskolás vagy 
iskolát végzett ifjakból került ki, melyről méltón dalolta a költő:

„Csodálatos ifjú sereg,
Mely, nem tudni, hogyan támad,
Napok szülték s mégis mintha 
Szülte volna három század."

A világosi elborulás után pedig az önképzőkörök meghitt tűz
helyén parázslott hamu alatt a szikra. Itt szavalgatlák „a walesi bárdo- 
kat“, tudva hogy célzata hová vág; itt deklamálták a „Fogoly lengyelt“, 
értvén alatta a rab magyart.

Az alkotmányos élet visszatértével Eötvös József báró, az első 
közoktatásügyi miniszter, 1867 januárban kelt rendeletével mint hasz
nos intézményt ajánlotta az iskolák figyelmébe az önképzőköröket.

Azután is megvolt ezeknek a hivatásuk, s ha nem feleltek meg 
ennek helyesen, úgy nem a tapasztalatlan ifjúság volt a hibás, de a 
tévelygő vezetés. Tagadhatatlan, hogy ezután a pedagógusok nézete 
megoszlott az önképzőkörök létjogosultságáról. Lubrich Ágoston — 
a pesti egyetemen a pedagógia tanára — elitélte azokat; Szitnyay 
Elek, noha ő is vezetett ily kört, súlyos Ítéletet mondott felette. Nagy 
vita verte fel a 90-es években a tanári berkeket e kérdésben. Sem 
a hely, sem az idő nem alkalmas arra, hogy Minerva votumaként én 
itt adjam le a magam szavazatát.

Az állami Rendtartás az irodalmi, a történeti, a filozófiai ismeretek 
kibővítését tűzi ki ezen szerv feladatául. A mi Rendtartásunk szabad 
kezet engedve, az ősi hagyományokra hivatkozik. Ezért tiszteletben 
tartva a hagyományokat, jubiláns körünk előtt két újabb célgondolatot 
csillogtatok meg — a már említett szabadságnál fogva.

Foglalkozzék itt az ifjúság az újabb kor irodalmának termékeivel 
és értékelésével, a fellépő és egymást váltó újabb irodalmi irányzatok 
verdeső küzdelmeivel. Az iskolai irodalomtörténet csak befejezett
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értékeléseket közöl. A magtárba gyűjtött tiszta gabonaszemek garma
dáját mutatja meg a növendéknek. Mi azonban dalt akarunk a buza- 
virágos mezőkről. Azt akarjuk látni, hogy a magyar rög alól hogy 
zsendűl az új élet, a fejlődő irodalom zöld táblamezője hogy hullám
zik a kritika szélverésében. A zöld bársonyt mint szövi át a kóbor 
pipacs tűzpiros virága. Mint hoz meddő virágot csodás kék színben 
néhol a buzatő; mint búvik meg benne a harsogó haris, mint énekel 
felette a dalos pacsirta. így kell megismernünk a költészetben, az iro
dalomban az élő jelent, amelyből majd történeti múlt lesz. Nem kell 
félni az ifjú lelkek esetleges ízlésbeli eltévelygésétől se; mert ha bölcs 
vezető mutatja be nekik ezt az új világot, biztosabb lesz a mozgásuk 
a vitatkozó irányok labirintusában.

Meg kell ismerkedni az önképzőkörökben a megszállott ország
részek magyar irodalmával is. — Igen, kedves ifjúság, kigyúl a lelkek 
csillaga túl a Királyhágón, dalba kezd a megfakult kék madár az Erdős 
Kárpátokban, bimbó fakad a nótafán a komáromi és göinöri berkekben 
is, a Bánátban magyar bánat keserve sír az esti szellőben. Az elsza
kított magyarság lelkének is van virága, értékes irodalma, melyet 
ismernünk és értékelnünk kell, át kell éreznünk, összhangba kell hoz
nunk a csonka haza irodalmával, hogy a szivek rádióján megtaláljuk 
egymás lelkének hangját, vágyát, sóhaját, hördülését, gyakorta sírásását, 
gyérente ujongását. A Párizs környékén kötött békék kínpadjára vont 
magyarságnak csak ez az egybeolvadó hangja lesz elég erős arra, 
hogy felharsogjon a történelem anténáján s riadójával megállásra 
dermessze az ezeréves múlt hóhérait s az orkán dördülésével zúgja 
a nagy világ fülébe: „Hozzátok a revíziót, adjátok meg helyét Magyar- 
országnak a nap alatt.“

Ennek a testvér magyar irodalomnak megismerését és megismer
tetését tartom és hirdetem a középiskolai önképzőkörök egyik legelső 
és legfontosabb feladatának. így iett a magyar — ez a testvértelen 
ága nemének — testvérrel bíró három torzul született szomszéd or
szágban is. Ezek irodalmát azonban nemcsak olvasni, de szegénységünk 
mellett pártolni is kell.

Ám a múlt iránti hálás kegyeletet se hagyhatjuk el. Új munka
mezőt mutatott e tekintetben több helyt az ifjúság, mikor Bessenyeynek 
és másoknak eddig kiadatlan műveit sajtó alá viszik és nemes áldo
zással közkinccsé teszik.

Hát a mi ifjúságunk nem adhatná e ki Csengey Gusztáv utolsó 
elbeszélését, a Szulamitot, melynek kézirata iskolánk tulajdona. Új kér
dés ez is, melyre a méltó választ maga az ifjúság fogja megadni. 
Engem e kegyeletes megemlékezésre ezen ünnepélyes órában a költő 
szava ösztönzött:

„Csak törpe kor felejthet ősnagyságokat,
Csak elfajult kor hős elődöket,
H lelkes eljár ősei sírjához 
S gyújt régi lángnál új szövétneket.“

Mi az önképzőkörnek nem a sírjához, a bölcsőjéhez zarándokol
tunk el, ott gyújtottunk új szövétneket, melynek szétszóródó fényével 
a jövő célkitűzéseinek irdatlan ugarára igyekeztünk útmutató suga
rakat vetni. n r n  n
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Iskolánk rövid története.
Az irodalomtörténetben nemzetietlennek 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 investigatio 35 ág. hiv. 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. Ó 
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 répi épületet. Kádassy utódjáról Fabricius Jánosról pedig azt tudjuk, 
hogy 1784 tavaszán innen Hartára megy lelkésznek. Érdekes, hogy 
Kis János naplójában aszódi látogatása idejéből se az iskolát, se annak 
tanárait nem említi.

Az 1798. évi püspöki látogatás Kádassy József rektort 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 a vágy a 
színészet után. Ezért méltán mondhatta Gyulai Pál 1888-ban fel- 
köszöntőjében 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, míg végre a felsőelemiböl újra 
fejlődő gimnázium lesz 1863—64-ben.

Ebben az időben adományozza a második tanszék megszerve
zésére báró Podmaniczky Ármin az aszódi vásárjog 3A-részét. A pol-

II.
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gárság java évenkénti anyagi kötelezettséget vállal. Megalakul az első 
rendes iskolai tanács báró Podmaniczky Frigyes elnöklete alatt (1865). 
A földszintes, nádfedeles kis házat megbővítik s megnyílik a IV. osz
tály 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. Az 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 materünk. 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. E szerződés alapokmánya a régi fenntartóval szemben 
ma is vagyonjogi kérdésekben a gimnáziumnak. Ez év Bolla Lajos 
igazgatósága alatt arról is nevezetes, hogy végre felveszik a tanári kart 
az 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 
Gaál Mózes kir. főigazgató jóságos támogatásával 1920-ban az iskola 
elnyeri a végleges nyilvánossági és érettségi-tartás jogát.

A Petőfi-centennáriumot — a Petőfi-társaságtól támogatva — a 
lehetőség határain belül, fényesen megüljük, mikor is Dr Osváth Gedeon 
igazgató Petőfi aszódi életéről írt tanulmányával igyekszik széles 
körben érdeklődést kelteni ügyünk iránt. A szanálás fenyegető zátonyát 
elkerülve, az ősi Schola Latina francia nyelvet tanító reálgimnáziummá
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változik át 1924/25-ben. A földbirtok-reform kapcsán 4 72 hold építési 
telekhez jutunk.

Az aszódi 1200 lelket számláló ev. egyház belátva azt, hogy 
anyagilag képtelen új iskolai épület megteremtésére, 1926 szeptember 
havában az eddig oly sok szeretettel ápolt intézményét felajánlja a 
bányai ev. egyházkerületnek. D. Raffay Sándor püspök úr céltudatos 
iskolapolitikája a kérelmet elfogadhatóvá tette a kerület előtt. 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 1931. év október 11 -én felavathatta az iskola új 
épületét. Dr O. Ö.

III.

Rz  iskola főhatósága.
Iskolánk főhatósága a bányai ág. h. ev. egyházkerület, illetve 

ennek elnöksége: D. Raffay Sándor, a bányai ág. h. 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. p.) Elnöke: a kerületi elnökség. Tagjai: Dr Má- 
gócsy-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; Pékár Gyula ny. miniszter, 
a két iskola felügyelője; Dr Horváth Károly, a két iskola II felügyelője; 
Kolofont Erzsébet leánynevelő-intézeti igazgató; Dr Oravecz Ödön a 
a reálgimnázium igazgatója; Blatniczky Pál a felsőpesli egyházmegye 
főesperese; Chugyik Pál aszódi esperes-lelkész; Dr Szontágh Antal 
a felsőpesti egyházmegye II. felügyelője; Dr Mikler Károly, Mikolik 
Kálmán, Schulek János; a leánynevelő-intézet tantestületének képvise
letében: Kézmárszky Hermin; a Petőfi-reálgimnázium tanári karának 
képviseletében: Szever Pál.

A helyi bizottság tagjai: Pékár Gyula ny. miniszter, iskolai fel
ügyelő elnöklete alatt: Dr Horváth Károly, iskolai II. felügyelő és az 
aszódi iskolák ügyésze, Chugyik Pál mint aszódi esperes-lelkész, Bentsok 
János mint az aszódi egyház II. felügyelője, Sárkány Ernő ország
gyűlési képviselő, a két iskola igazgatója; a leánynevelő-intézet tan
testületének 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 reál- 
gimnázium internátusának vezetője.

A kerületi bizottság e tanévfolyamán 2 ülést tartott, még pedig: 
október 5-én és június 8-án, — a helyi bizottság hármat: október 1-én, 
március 25-én és június 7-én.
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i Dr O ravecz Ödön
r. t a n á r
( m a g y a r — la t in )

Bölcsészet VIII. 
Földrajz IV. 3 Á l l a n d ó  i g a z g a t ó .

111. 1- tő l  b e t e g s z a b a d s á g o n .

2
Szever Pál

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

Latin nyelv III 
Történet III. IV. V. 14

III. I ó t a  i g a z g a t ó - h e l y e t t e s  
A V I I .— Vili ,  ifj k ö n y v t á r  és 

a  t ö r t é n e t - p h i l o l .  gyűjt ,  
ő r e .

3 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 VI. VII. VIII. 
Földrajz II. III. VI. VII. 
(Ill 1. ó. Bölcsészet VIII.)

18
2

A VI. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a z  é r e m t á r  ő r e ,  
c s e r k é s z p a r a n c s n o k ,  
a  t a n á r i  é r t e k e z l .  j eg y z ő je .

4
Haberehrn Gusztáv

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

Természettan VIII. 
Mennyiségt. II. IV.VI.VI1I. 
Műének I II.

19
A Vili  o s z t á l y  fő 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  őre.  
a  s e g é l y k ö n y v t á r ,  a z  é n e k 

é s  z e n e k a r  v e z e tő j e .

5
Hamrák Béla

r . t a n á r  
( v a l l á s t a n )

Vallástan I—Vili. 
Egyházi ének I—IV. .8 I n t é z e t i  e x h o r t a t o r .  

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

6
Jancsik Mihály

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

Magyar nyelv I VII. 
Latin nyelv V. VII. 18

A Vll. 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 . ,  a z  1. 11. i íj .

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

7
Karádi János

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

Magyar nyelv II. III. 
Latin nyelv VI. 
Görög nyelv V—Vili.

14
A II. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a  111. IV. ifj. k ö n y v t á r  őre,  
a z  i n t e r n á t u s  v e z e t ő j e ,  
a  h e ly i  i s k .  b i z o t t s á g  jegyz .

8
Künsztler János

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

Torna 1 —VIII.
"

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  fe lügye lő je ,  
a  t o r n a s z e r t á r  ő r e .

9
Nagy Imre

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

Magyar nyelv IV. VI VIII. 
Latin nyelv IV. VIII. 18 A IV. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  

a  V -  Vl. o .  ifj k ö n y v t .  ő re.

10
Dr Beüss Pál

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

Német nyelvű. IV VI. VIII 
Francia nyelv VI. VIII. 23

11
Stibrángi Ggula

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

Német nyelv I. Ill, V. VII. 
Francia nyelv V. VII. 
Gyorsírás V.

22 A 111. o s z t á l y  f ő n ö k e ,  
a  t a n á r i  é s  a z  ifj. m o d e r n  
n y e l v i  k ö n y v t á r  ő re .

12
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 VII. III. 
Mennyiségtan III. V. VII. 16

13
Dr Varga Ferenc

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

Természetrajz I. 11. IV.
V. VI 

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

a  t e r m é s z e t r a j z i — fö ld ra jz i  
s z e r t á r  ő r e .

14
Velten Armand

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

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

15
Csizmadia Ggörgg

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

Magyar nyelv V. 3 I n t e r n á t u s i  n e v e l ő t a n á r

16
Zundel Frigges

oki .  k ö z é p is k .  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 )

Gyorsírás IV. 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 O svátb  
Gedeon.

A róm katholikus vallástant: Kausz József államilag kinevezett vallás- 
tanár, hévizgyörki expositus ; — az izraelita vallást: Steiner Jakab főrabbi tanította.

Az iskolaorvos teendőit Dr Gál Adolf vármegyei főorvos, közegészség- 
ügyi kir. tanácsos helyett e tanévben is 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 közöl|ük. Ugyanezt elrendelte Egye
temes Közgyűlésünk nyugdíjas kartársaink irodalmi munkásságára nézve 
is. Erről tehát a következőkben számolunk be:

Dr Oravecz Ödön hivatalból tagja a helyi egyházi tanácsnak, az 
esperesség iskolai bizottságának, az aszódi kerületi iskolák kis- és 
nagybizottságának, a bányai egyházkerület tanügyi bizottságának. Az 
Egyetemes Közgyűlés tanügyi bizottságának középiskolai választott 
referense és jegyzője. Aszód nagyközség képviselőtestületének és a 
Gyóni írod. Társaság választott rendes tagja, a Rozsnyói Öreg Diákok 
Szövetségének alelnöke s az Országos Evang. Tanáregyesület titkára. 
A Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztőségi tagja — az Ifjú Évek 
belső munkatársa.

E tanévben megírta az Orsz. Ev. Tanáregyesület negyedszázados 
történetét, mit a jubiláris közgyűlésen olvasott fel, az Egyetemes Tan
ügyi Bizottságnak pedig elkészítette a Magyarországi Évang. Közép
iskolákról szóló egyesített jelentést. — Az iskolában alkalmi beszédeket 
mondott a tanévi megnyitón, s az őszi deprecatio alkalmából.

Megjelent cikkei: a Luther Naptárban 1933.: „Az aszódi ág. hitv. 
ev. Petőfi-reálgimn. új otthona". — Az Ifjú Években: „Moravcsik Mi
hály emlékezete.“ (1932. szept.) „Visszaemlékezés az aszódi Pelőfi-ön- 
képzőkör 50 év előtti alapítására.“ (1932. nov.) „A sajógömöri kis is
kola nagy patrónusa.“ (1933. febr.) — A Rozsnyói Öreg Diákok Szö
vetségének Vili. sz. kiadványaképen: „Két neves rozsnyói hírlapíró 
emlékezete." — A Jöjjetek Én Hozzám c. lapban: „A negyedik
parancsolat." (1933. július.) A Lelkipásztor c. lapban „Az Úr szent 
vacsorája előtt." (1933. július.)

Szever Pál, az aszódi ev. egyház presbitere, a felsőpesti egyház
megye törvényszékének bírája, a kerületi középiskolai nagybizottság
nak, Aszód község Testnevelési Tanácsának tagja. Beszédet mondott 
a tanévvégi deprecatio alkalmával, az új cserkészek felavatásakor, az 
évzáró ünnepélyen és Domony község polgárságához a Nemzeti Egység 
zászlóbontásakor.

Dr Czirbusz Endre tagja a X. cserkészkerület intézőbizottságának 
és fegyelmi bíróságának, valamint Aszód Község Testnevelési Taná
csának. Ünnepi beszédet mondott a Leány nevelő-intézet és a Petőfi- 
reálgimn. vallásos estélyén a reformáció emlékünnepén. Az 1933. gödöl
lői Világjamboree X. altábora gazdasági csoportjának helyettes veze
tője. Két népművelési előadást tartott a tél folyamán Aszódon.
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Haberehrn Gusztáv az aszódi ev. egyház presbitere, pénzügyi 
bizottságának tagja, a kerület helyi középisk. bizottságának tagja, a 
felsőpestmegyei esperesség számvevője, az aszódi Luther szövetség 
pénztárosa, a budapesti földrengési Observatorium külső munkatársa. 
A késmárki ev. kerületi líceum 400 éves fennállása alkalmából kia
dandó emlékkönyvbe cikket írt: „Der dreizehnte Professor“ címmel. 
Előadást tartott a helybeli polgári leányiskola III. és IV. osztályának 
„Válogatott fejezetek az elektromos áramok köréből“ címmel. Dalaiból 
Budapesten és Makón adtak elő. — Az iskolai vonós-zenekar részére 
hangszerelte a Blaha-indulót és Pazeller: „Herkulesfürdői emlék“ című 
művét.

Hamrák Béla az aszódi ev. egyház presbitériumának tagja, a helyi 
középiskolai bizottság tagja, a gödöllői ev. fiókegyház lelki gondozója.

Karádi János a helyi középiskolai bizottság jegyzője, az aszódi 
ág. h. ev. egyháztanács tagja. Az aszódi Keresztény Polgári Kör elnöke.

Kiinsztler János leventefőoktató. Az Aszódi Polgári Lövészegye
sület ügyv. elnöke. Az Aszódi Hitelszövetkezet mint az 0. K. H. tagja, 
igazgatóságának h. elnöke.

Nagy Imre az aszódi ág. h. ev. egyháztanács tagja.
Dr Reuss Pál közreműködött hegedűszámmal az aszódi ev. Nő

egylet teaestélyén.
Stibrányi Gyula értekezést írt a május 6-án Aszódon megtartott 

Pestm. Általános Tanítóegyesület Gödöllő-aszódi Járáskor közgyűlése 
számára „Az elemi iskola és a középiskola viszonya egymáshoz“ címen.

Szabó Lajos az aszódi ág. h. ev. egyháztanács tagja, a gimnázium 
aszódi helyi bizottságának tagja.

Dr Varga Ferenc a Mezőgazdaság c. lap munkatársa.
Nyugalmazott kartársaink irodalmi működéséről a következő ada

taink vannak:
Dr Gréb Gyula megjelent cikkei: Zur Herkunftsfrage der Zipser 

Deutschen. (Karpathen-Post 1932. évf. 31. szám), Weiteres zur Her
kunftsfrage der Zipser Deutschen. (U. o. 37. 38. 39. szám.) Ein Brief 
über unsere Herkunftsfrage. (U. o. 44. szám.) Die deutschen Ortsnamen 
in der Zips. (U. o. 1933. évf. 5 szám.) Ober- und Niederland in der 
Zips. Ein volkstumgeschichtlicher Beitrag. (Karpathenland VI. [1933.] 
évf. 3—8 I.) Könyvismertetéseket és bírálatokat közölt a következő 
folyóiratokban: Karpathenland VI. (1932.) évf. 40—42. U. 74—76. I.; 
Sontagsblatt XII- (1932.) évf. 51. számában. Deutsch-Ungarische Hei
matsblätter 111. évf. 358. ski. V. (1933.) évf. 138. ski.
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R tanév története.
Ezen a helyen mindenekelőtt mélységes tisztelettel és hittestvéri 

hódolattal köszöntjük Radvánszky Albert báró egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő úr őnagyméltóságát abból az alkalomból, hogy ez év 
március havában töltötte be Isten kegyelméből áldásos működésének 
tizedik évfordulóját. Ebből az alkalomból azt kívánjuk Önagyméltósá- 
gának, hogy még sok-sok éven át vezethesse, kormányozhassa egyhá
zunk hajóját és azt őseitől örökölt hithűségével és erélyével a mai 
súlyos gazdasági és erkölcsi válságtól felkorbácsolt viszonyok között 
sikerrel vezethesse egy szebb, virágzóbb, vallási-erkölcsi szempontból' 
tisztultabb, egyházunknak anyagi szempontból is biztosabb jövőt ígérő 
kikötőbe. Isten bőséges áldása kövesse Önagyméltósága további mun
kálkodását.

Nagy és őszinte sajnálattal vettük tudomásul még e tanév elején, 
hogy Czitó Győző Öméltósága, iskolánk fáradhatatlan felügyelője, a 
középisk. helyi bizottság elnöke nyugalomba vonulása, illetve Gödöllő
ről való elköltözése miatt tisztségéről lemondott. Czitó Győző önzetlen 
és fáradhatatlan buzgalmát, mellyel szép tisztét ellátta, mindenkor meg 
fogjuk őrizni hálás emlékezetünkben.

A helyi középisk. bizottság elnöki széke azonban nem maradt 
sokáig üresen. A bányai ág h. ev. egyházkerület őszi közgyűlése 
Dr Pékár Gyula Őnagyméltóságát választotta meg egyhangú lelkese
déssel és bizalommal iskolánk felügyelőjévé, illetve a helyi középiskolai 
bizottság elnökévé. Az új felügyelő sokoldalú irodalmi és politikai 
tevékenysége mellett régi munkása a magyar közoktatás ügyének is. 
Mint iró mindenkor a megalkuvást nem ismerő nemzeti szellemnek 
volt hirdetője és építője. Ezért jutott és méltán a Petőfi-társaság elnöki 
székébe és most — a Petőfi nevét viselő iskola élére, annak az isko
lának az élére, amely „a haza Tyrteusának szellemi bölcsőjét“ ringatta 
s amely iskoláról Gyulai Pál azt mondotta, hogy „Petőfi az itt nyert 
alapon fejlődött tovább.“ Annak az iskolának lett lelki vezetője Pékár 
Gyula, melybe Petőfi Sándor ezekkel a szavakkal vezette be István 
öccsét: „Elhoztam ide öcsémet is, mert engem itt jól tanítottak.“ De 
Pékár Gyula sokoldalú munkálkodása mellett hosszabb időn át állam
titkára is volt a közoktatásügyi minisztériumnak, a középiskola tehát 
voltaképen régi szerelme. Az a lelkesedés, amellyel iskolai felügyelővé 
való választását fogadta, bizonyossá tesz bennünket afelől, hogy Isten 
áldása fogja kisérni e téren is nemzetépítő és egyházfejlesztő munkáját.

A folyó évi június hó 8-án megtartott kerületi nagybizottsági 
gyűlés, tekintettel Pékár Gyula Önagyméltósága nagymérvű közéleti 
elfoglaltságára, melléje az aszódi helyi bizottság élére alelnökről is 
gondoskodott. A kerületi bizottság ugyanis a helyi bizottság javaslata 
alapján Dr Horváth Károlyt, iskolánk buzgó ügyészét, megválasztotta 
a gimnázium másodfelügyelőjévé s egyúttal a kerületi nagybizottság 
tagjai sorába is felvette. Meg vagyunk róla győződve, hogy Dr Horváth 
Károly, iskolánk fáradhatatlan ügyésze, új tisztét is épen olyan fárad
hatatlan buzgalommal fogja betölteni, mint eddig az ügyészi tisztét.

V.
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A lefolyt tanévre az előzetes beírásokat június 14-én és 15-én 
tartottuk meg. Szeptember 1-én és 2-án 6 tanuló sikerrel tette le a 
felvételi különbözeti vizsgálatokat, 2 tanuló meg pótló magánvizsgála
tot telt, akik közül azonban egy osztályismétlésre utasíttatott. Ugyan
akkor tett javítóvizsgálatot a VIII. osztályból 6 tanuló. Szeptember 6-án 
voltak a többi osztálybeliek javítóvizsgálatai: 45 javító közül 43 elég
telenjét kijavította, 2 azonban osztályismétlésre utasíttatott.

Közben szeptember 5., 6. és 7. napján végeztük el a szabály- 
szerű beírásokat, mig szeptember 9-én ünnepélyesen megnyitottuk az 
új tanévet. A tanítás a hivatalos ünnepek betartása mellett — báf az 
igazgatón kívül a tanév vége felé egy kollega is súlyos beteg lett — 
mégis zavartalanul folyt le az egész tanévben. A karácsonyi szünet 
december 23-tól január 7-ig, a húsvéti szünet meg április 10-től 22-ig 
tartott bezárólag.

A tanítás munkáját a következő beosztás mellett fejeztük be: 
május 8—9-én voltak a Vili. o. magántanulók írásbeli vizsgái, május
11., 12., 13-án a Vili. o. rendes tanulók összefoglaló vizsgái és a be
járó magántanulók vizsgái, június 9—10-én az I.—VII. o. be nem járó 
magántanulók írásbeli és szóbeli vizsgái és a bejáró magántanulók 
írásbeli vizsgái, június 12., 13, 14-én voltak I.—— VII. o. tanulók össze
foglaló vizsgái és a bejáró magántanulók szóbeli vizsgái. A VKM-nek 
egyházi főhatóságunktól is elfogadott rendelkezése szerint a IV.—V. 
osztálynak úgynevezett rosta-vizsgái az idén már elmaradtak. A tan
évet június 17-én zártuk be ünnepélyesen. Az évzáró ünnepély után 
a kar megtartotta záró, illetve a jövő tanévet előkészítő értekezletét.

A tanári kar a lefolyt tanévben 19 értekezletet tartott, melyek 
közül kettő módszeres, kettő pedig ellenőrző értekezlet volt.

Ä tanítás a lefolyt tanévben is már egészen a reálgimnáziumi 
tanterv szerint történt minden osztályban. A latin nyelvet az idén 
kezdtük először a III. osztályban. Iskolánk főhatósága ragaszkodva 
iskolánk egykori humanisztikus jellegéhez, úgy rendelkezett, hogy a 
görög nyelvet ingyen tanulhassák az arra jelentkező tanulók.

A látogatások sorát az idén Radvánszky Albert báró, egyetemes 
felügyelő urunk nyitotta meg november 14-én, amikor is több tanár 
óráján meghallgatta a tanítást. Látogatása végén a felügyelő úr Őnagy- 
méltósága a látottak és hallottak felett teljes megelégedésének adott 
kifejezést.

A vallás- és közoktatásügyi kormány részéről mint miniszteri 
megbizott Dr Acsay István budapestvidéki tankerületi kir. főigazgató úr 
figyelte és vizsgálta meg nevelő és tanító munkánkat május 4., 5. és 
6-án megtartott látogatása alkalmával. Jól esett látnunk, hogy az ő 
megértő, szakavatott pedagógus lelke mily igaz örömmel látta, hogy 
új otthonunkban már teljesebb fegyverzettel és alkalmasabb viszonyok 
között végezhetjük a nevelés és tanítás nehéz, de magasztos feladatát. 
A tanári karral tartott értekezleten a főigazgató úr a következőképen 
összegezte megfigyeléseit és tapasztalatait: „Amint az elmondottakból 
látszik, a tanári testület munkálkodása az előírásoknak, utasításoknak, 
az újabb módszertani megállapodásoknak megfelelő. Mindnyájan át
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vannak hatva a kötelességérzettől és ennek hatása alatt eredményes, 
jó munkát végeznek.“ A főigazgató úrnak szakavatott bölcs tanácsait 
nemcsak meghallgattuk, hanem azokat a kar minden tagja tőle telhető- 
leg fel fogja használni iskolánknak és a magyar kultúrának felvirágoz
tatására, mert tudjuk, hogy egy fejlett magas kultúra a legbiztosabb 
záloga egy szebb magyar jövendőnek.

A testnevelés megfigyelésére a középiskolai törvény értelmében 
a közoktatásügyi miniszter úr e tanévben is Kócza Géza szakfelügyelő 
urat küldötte ki iskolánkhoz, aki megbízatásának folyó évi január 26-án 
tett eleget. Hivatalos jelentésében a szakfelügyelő úr megállapította, 
hogy a tornatanitás iskolánkban eredményes és jó.

Az ev. egyetemes tanügyi bizottság megbízásából május hó 18-án 
Dr Jánossy István, bpesti ev. főgimnáziumi tanár figyelte meg iskolánk
ban a történelem tanítását és hazafias nevelő munkánkat. Látogatásai 
végén a kolléga úr a történelem és magyar szakos kollégákkal tartott 
megbeszélésen mindkét irányban teljes megelégedésének adott ki
fejezést.

A tanári kar tagjai a lefolyt tanévben kevesebbet hospitálhattak 
egymás óráin, mert egyfelől a járványok miatt, másfelől az igazgató 
betegszabadsága és egy kolléga huzamosabb betegsége miatti sok 
helyettesítés sokat elvont az egymásnak látogatására fordítható időből.

Az első félévben az igazgató, a második félévben pedig az 
igazgatóhelyettes kéthavonkint átnézte az összes naplókat, valamint 
az összes dolgozatokat, több alkalommal hospitáltak, szükség esetén 
pedig helyettesítést is vállaltak. Végül hálával kell kiemelnem, hogy az 
internátus két nevelő tanára ismételten a legnagyobb készséggel 
vállalta egyes órák helyettesítését.

Nem zeti ünnepeink és a hazafias nevelés. A történelem 
az élet mestere. Ebből kiindulva a múlt emlékei és tanulságai alapján 
minden alkalommal arra törekedtünk, hogy ifjúságunk leikébe bele
plántáljuk az integer Nagy-Magyarország feltámadásának sziklaszilárd 
hitét, egy szebb magyar jövendő biztos reménységét. E cél elérésére 
a tanári kar minden tagja minden alkalmat felhasznált.

Október 6-án résztvettünk az aradi gyászos nap borús emlékeze
tére rendezett istentiszteleteken. — Hálás gyermeki és alattvalói szív
vel és hódolattal emlékeztünk Kormányzó Urunk Őfőméltóságáról név
napjának előestéjén egy nyilvános cserkészünnepély keretében. — A 
polgári jogegyenlőség és emberi szabadság felemelő eszméit, a modern 
Magyarország megszületését, 1848. március Idusának jelentőségét ifjú
ságunk március 15-én a Petőfi-önképzőkör keretében ünnepelte meg a 
következő műsor mellett:

1. Kölcsey : Hymnus. (Közének.)
2. Petőfi: Talpra magyar ! Szavalta : Szabó Gyula Vili. o. t.
3. Magyar indulók. Előadta: A gimnázium zenekara.
4. Váradi Antal K. Benedek Vilma: Rákóczi (melodráma). Előadta: 

Kovács Margit VIII. és Tiborc György VIII. o. t.
5. Ünnepi beszéd. Mondta : Moys Béla Vili, o t. Ifjúsági elnök.
6. Kossuth induló. Előadta : A gimnázium énekkara Haberehrn G. 

tanár vezetésével.
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7. Petőfi S. Ä magyarok Istene. Szavalta : Eötvös Károly I o. t.
8. Kozma A. Ivánka Z . : Karthágói harangok (melodráma). Előadta : 

Antal Lajos Vili. és Csapó Zoltán VII. o. t.
9. Magyar nóták. Előadta : A gimnázium zenekara.

' 10. Vörösmarty : Szózat. (Közének.)

Ezen a napon Aszód község ünnepén Petőfi Nemzeti dalát Regős 
Jenő Vili. o. tanulónk szavalta el.

A világháború magyar hősei emlékezetének szentelt utolsó májusi 
vasárnapon meg Tiborcz György VIII. o. tanulónk működött közre egy 
alkalmi költemény elszavalásával.

Itt említjük meg, hogy nemzetünk két nagy halottjáról a tanítás 
keretében méltóképpen emlékeztünk meg. Október 17-én gr. Klebels- 
berg Kunóról, február 16-án meg gr. Apponyi Albertról minden osztály
ban egy-egy tanár emlékezett meg, kiemelve a két nagy magyarnak 
különösen azon érdemeit, amelyeket a magyar közoktatásügy fejlesz
tése körül szereztek.

Ä vallás-erkölcsi nevelés. Nagy gondot fordítottunk tanulóink 
valamennyi felekezetének vallási életére, figyelemmel kisértük hitéletük 
minden mozzanatát.

Evangélikus tanulóink ősszel és tavasszal több tanár vezetése 
mellett mentek minden vasárnap a templomba. Amikor pedig tót nyelvű 
istentisztelet volt, avagy télen az internátus nagytermében Hamrák 
Béla vallástanár, akadályoztatása esetén az igazgató, vagy az internátus 
vezetője tartott ifjúsági istentiszteletet. A tanítást mindig imával kezd
jük és imával végezzük. A vallástani óra elején egy egyházi éneket is 
elénekelnek a tanulók. A lefolyt tanévben is kétszer járult az ifjúság 
a tanári karral az úr asztalához: október 29-én és május 25-én. Mind
két alkalommal a deprecatiót úgy tartottuk meg, mint azt a Püspök úr 
643. sz. rendeletében ajánlotta. Az előbbi alkalommal az igazgató, utóbbi 
alkalommal pedig az igazgató-helyettes tartott deprekációs beszédet, 
melyben méltatta a bűnbánat erejét, a megtérés lélekmentő s az 
embert a teremtés koronájává magasztositó óra jelentőségét. Hamrák 
Béla vallástanár könyörgést mondott az Egek Urához, míg az ifjúság 
részéről első ízben Margócsy Gy. és másodízben Kirchner Gy. VIII. o. 
tanulók tettek bűnbánó vallomást az ifjúság nevében.

Evangélikus tanulóink közül heten konfirmáltattak meg, illetve 
járultak először az Úr szent vacsorájához: Székely Tamás V. o., Zsem- 
berovszky Pál, Nagy István, Homolai Iván, Maródi Ferenc, Eszter- 
gály Gyula és Bayer Zoltán IV. o. tanulók.

A közös fölöttes hatóság alá tartozó leánynevelő-intézettel ez 
évben is együttesen két vallásos estét rendeztünk. Az elsőn, október 
31-én a reformáció jelentőségét ünnepeltük a következő műsorral:

1. Erős vár a mi Istenünk. . . (I. vers) Énekelte az egész közönség.
2. Sánta Károly : Hálaadás a reformációért. Szavalta : Komonyi M. 

II. o. int. növ.
3. Baumann : Szállj reánk . . . ,  Viktor : Csillag az égen . . . Előadta : A 

leánynevelő-intézet énekkara.
4. Ünnepi beszédet mondott: Dr Czirbusz Endre reálgimn. tanár.
5. Kirchner: A halál meggyőzőjének. . . Énekelte: A Petőfi-reálg. 

énekkara.
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6. Kozma Andor : Az ördögűző tinta. Szavalta : Mikes L. VI. o. rg. t.
7. Hymnus. Énekelte az egész közönség.

A második vallásos esténket november 6-án GusztávjAdolf emlé
kének szenteltük a következő programm mellett:

1. Közének. Ne csüggedj el kicsiny sereg.
2. Reinhard : Duó II Harmóniumon játszotta : Veljacsik Katalin IV. o. 

int. növ., zongorán kisérte Simon Irén IV. o. int. növ.
3. Lampérth Géza : Gusztáv Adolf emlékezete. Szavalta: Koczka Irén 

IV. o. int növ.
4. Ünnepi beszédet mondott: Hamrák Béla a két iskola vallástanára
5. Gusztáv Adolf csatadala. Énekelte: A reálgimn. énekkara.
6. Lampérth Géza: A gályarab. Szavalta: Antal L. Vili. o. rg. t.
7. Közének. Mindaz ki reményét. . .

Itt említjük meg, hogy D. Gaudy László, budapesti ev. vallás
oktatási igazgató a Püspök úr megbízásából március 30-án megláto
gatta iskolánkat és az ev. vallás tanítását több oszlályban végig hall
gatva, a vallástan tanitásával teljes mértékben meg volt elégedve.

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

A róni. kath. tanulók lelki gondozását Kausz József hévízgyörki 
expozilus, intézetünk államilag és egyházilag kinevezett róm. kath. 
vallástanára vezette. Gyónást tartottak október 5-én, december 22-én, 
április 8-án és június 10-én. Résztvettek gyászistentiszteleten novem
ber 2-án, március 1-én a hamvazáson és április 6 .-8 . napjain pedig 
három napi lelkigyakorlatot tartottak. Hittani vizsgáikon mint püspöki 
biztos Tatarek Béla aszódi esperes-plébános úr jelent meg.

Az izraelita tanulók hitéletének ápolása Steiner Jakab főrabbi 
kezében volt. Hivatalos helyiségében tartotta az izraelita tanulók hittani 
óráit. A tanulók pontos járását a hittanórára az igazgató ellenőrizte 
a naplónak havonkénti átnézésével. Az izraelita tanulók hittani vizsgája 
június 10-én volt az egyházi elöljáróság részvételével.

A tanári kar tagjai igyekeztek ev. egyházunk hivatalos közéleté
ben is részt venni. A Gödöllőn augusztus 4-én tartott esperességi 
gyűlésen Dr Oravecz Ödön igazgató, Hamrák Béla, Karádi János vettek 
részt. A Budapesten október 6-án megtartott kerületi közgyűlésen 
pedig az igazgatón kívül Szabó Lajos, Szever Pál, Hamrák Béla, 
Jancsik Mihály és Dr Czirbusz Endre kartársak vettek részt. Az Egye
temes Ev. Egyház november 18-án megtartott közgyűlésén tantestüle
tünket Dr Oravecz Ödön igazgatón kívül Szever Pál, Jancsik Mihály 
és Dr Czirbusz Endre képviselték.

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

Az igazgató tagja a Protestáns Tanügyi Szemle és az Ifjú Évek 
szerkesztőségének, sőt szorgalmas és ékes tollú Írója is.

Tanulóink magaviseleté ellen a lefolyt tanévben súlyosabb kifo
gást nem lehet emelni. Erősebb beszámítás alá eső bűnözés nem 
fordult elő.
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A  tanári kar köréből a következő eseményeket jegyezzük fel 
a tanév történetéből.

Őszinte kartársi fájdalommal már november vége felé észre 
vettük, hogy iskolánk fáradhatatlan igazgatója Dr Oravecz Ödön a sok 
munkától mégis csak elfáradt, kimerült, betegeskedni kezdett. Jellemző 
az ő munkaszeretetére, hogy a félév végéig, sőt még februárban is 
minden kérlelésünk dacára erőltette a munkát, sokszor lázas állapotban 
dolgozott az irodában; tanított, hospitált. Csak természetes, hogy ennek 
a túlzásba vitt önfeláldozó munkálkodásnak nem lehetett más vége, 
mint súlyos megbetegedés. Ekkor már maga is belátta, hogy hosszabb 
pihenésre lesz szüksége, hogy megrongált egészségét rendbehozhassa, 
meggyengült idegeit megerősíthesse, a bujkáló lázzal járó bronchitistől 
szabadulhasson. A Püspök úrtól 3 havi betegszabadságot kapott már
cius 1-től kezdődőleg. Ugyanettől az időtől kezdődőleg a Püspök úr 
e sorok íróját bízta meg az intézet vezetésével, illetve az igazgatói 
teendők ellátásával. Mivel azonban e három hónap alatt Dr Oravecz 
Ödön egészségi állapota nem állott helyre annyira, hogy munkába 
állhatott volna, a Püspök úr, illetve a kerületi iskolai nagybizottság 
június 8-iki gyűlése alkalmával a legnagyobb készséggel újabb 3 hó
nappal meghosszabbította Dr Oravecz Ödön betegszabadságát azzal 
a hő kívánsággal, hogy az intézet lelkes, kiváló igazgatója minél előbb 
teljes jó egészségben térjen vissza annak az iskolának az élére, 
amelyért ő annyit küzdött, annyit dolgozott és az iskola élén tevékeny 
áldásos munkáját tovább folytathassa. Addig pedig a Püspök úr, illetve 
a kerületi iskolai nagybizottság újból e sorok íróját bízta meg az inté
zet vezetésével. Az igazgató szakszerű helyettesítéséről a tanításban 
úgy gondoskodtunk, hogy a földrajz tanítását a IV. osztályban Dr Varga 
Ferenc kartárs, a filozófia tanítását pedig a VIII. osztályban Dr Czirbusz 
Endre kartárs vállalta.

Április 24-én Haberehrn Gusztáv kartárs lett súlyos beteg, aki 
ennek következtében egy havi betegszabadságot kapott a Püspök úrtól. 
Az ő helyettesítése annál nagyobb gondot okozott, mert ő a Vili. 
osztályban a fizikát és mennyiségtant tanította s így az ő helyettesíté
séről úgy kellett gondoskodnunk, hogy aki az ő tárgyait a VIII. osz
tályban átveszi, az esetleg az érettségi vizsgálatokon is helyettesíteni 
fogja Haberehrn Gusztáv kartársat. Erre való tekintettel Zundel Frigyes 
okleveles középiskolai tanár, internátusi nevelő tanár átvette a mennyi
ségtant a II., III., IV. és V. osztályokban és a fizikát a III. osztályban, 
Szabó Lajos kartárs pedig a mennyiségtant a VI., VII. és VIII. osztá
lyokban, a fizikát a VII. és VIII. osztályban. Ez a szakszerű helyet
tesítés azonban Istennek hála még sem tartott az év végéig. Haberehrn 
Gusztáv kartárs ugyanis Isten segedelmével egy hónap alatt felépült 
betegségéből és május 22-én újból átvette osztályait és tárgyait az őt 
oly önzetlenül helyettesítő kartársak kezéből.

Ä jótevők ünnepét e tanévben is a záróünnepéllyel kapcsolat
ban tartottuk meg. Hamrák Béla vallástanár lélekemelő imában adózott 
iskolánk jótevői emlékének, az igazgató-helyettes pedig évzáró beszéde 
elején rótta le a kegyelet adóját az iskola jótevőivel szemben.
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R tanulók létszám a a múlt tanévhez képest 3-mal gyarapodott. Ez 
a mostani rossz gazdasági viszonyok mellett annál örvendetesebb, mert 
a hatvani reáliskola is átalakult reálgimnáziummá, noha hivatalos szer
vek hivatalos ígéretet tettek arra nézve, hogy iskolánknak nem csinál
nak ugyanolyan típusú ellenintézményt Hatvanban. Vegyük még ehez, 
hogy a Túrán létesített magánpolgári iskola is elvon tőlünk bizonyos 
számú tanulót, azután meg, hogy mi a magántanulók felvételénél a 
legszigorúbban betartjuk azokat a földrajzi határokat, miket a V. K. M. 
80,824/1928. V. s?ámú rendelete előír, — ezek után nyugodt lélekkel 
megállapíthatjuk, hogy iskolánk létjogosultsága kétségtelen, mert hiszen 
ilyen nehéz viszonyok mellett is közel négyszáz tanulója volt iskolánk
nak, noha a felsőbb osztályokba csak kivételesen, alaposan megindo
kolt esetekben vettünk fel más intézetből jövő tanulót.

Tanulóink eg észség i állapota. Az iskola ifjúságának egész
ségi állapota általában jó. Es ez nem is csoda, hiszen új épületünk 
magaslati fekvésénél fogva, tiszta, pormentes levegővel látja el tanuló
inkat, a tágas és világos, huzatmentes folyosók, gyönyörű kilátás, verő
fény csak jó hatással lehetnek a tanulók testi és lelki fejlődésére. De 
meg a bejárás is feltétlenül edzi testüket, fokozza annak ellenálló 
képességét. A február hó első felében fellépett náthaláz azonban mégis 
próbára tette a tanárokat és tanulókat egyaránt. A tanuló ifjúság egy
két napon át már 20%-ban jelentett beteget, iskolánkat azonban a 
hatóság mégse kényszerítette hosszabb szünetelésre, mint a többi hely
beli intézetet, avagy a szomszédos középiskolákat. Közigazgatási intéz
kedésre csupán február 20. 21. és 22-én szünetelt a tanítás a tanter
mek fertőtlenítése miatt. Az iskolaorvosi teendőket a betegszabadságon 
levő Dr Gál Adolf vm. főorvos, közegészségügyi kir. tanácsos helyett 
Dr Liptai István körorvos látta el, aki a szegényebb tanulókat díjmen
tesen kezelte. — Itt említjük meg, hogy a felső osztályok tanulói októ
ber 20. 21. és 22-én mentő tanfolyamon is resztvettek. Ennek a tan
folyamnak a vezetője Dr Hunyadi Balázs a gödöllői mentőegyesület 
főorvosa volt, aki kívánatra azoknak, akik a tanultakról a vizsgát 
kiállották, a tanfolyam elvégzéséről bizonyítványt is kiállított.

A hivatalos szemvizsgálatot és a torna alóli felmentést Dr Gál 
Adolf helyett Dr Liptai István körorvos úr, az internátus orvosa végezte.

A könyörtelen halál szeptember elején elragadta szerető családi 
házból Katona Pál VII. o. tanulót. A bánatos szülők fájdalmát legalább 
némileg azzal iparkodtunk enyhíteni, hogy volt osztályfőnöke vezeté
sével osztálytársai résztvettek a temetésen.

Ä tanulók seg é ly ezése . Iskolánknak van egy társadalmilag 
megszervezett egyesülete, mely a szegény tanulókat felekezeti különb
ség nélkül első sorban tankönyvekkel segélyezi. Ebben a tanévben 
ezen egyesület könyvtárából kiselejteztek 37 müvet 74 16 P értékben, 
míg új beszerzés 332 mű 704'45 P értékben. E tanévben 122 tanuló 
kapott könyvsegélyt. Kiosztott az egyesület 857 darab tankönyvet 
3.496 P értékben.

Különösen az I. o.-ba jövő szülő első nagy anyagi gondján 
igyekszik az egyesület segíteni. Könyvtárának és pénztárának kezelője:

2*
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Haberehra G. tanár. Aki a jövő tanévre kér kölcsön könyvet, az egy 
az igazgatósághoz címzett levelezőlapon sorolja föl a kért könyveket. 
Csak szegény tanuló kap ilyen segélyt.

Tandíjelengedésben felekezeti különbség nélkül részesült a 1-ső 
félévben 64 tanuló 120375 P összegben; a 11-ik félévben 78 tanuló 
1.351 P összegben. — A tandíjelengedés tehát összesen 255475 P.

Az I. o. tanulók az első félévben, valamint a más iskolából jött 
felső osztályú tanulók is az első félévben nem folyamodhatnak tan- 
díjelengedésért. Az iskola e jótéteményben csak olyanokat részesít, 
akik itt tanulással és jóviselettel érdemeseknek mutatkoznak erre.

Szülői értekezletet az idén a sok betegeskedés, illetve helyet
tesítések miatt nem tartottunk. Különben is nálunk a szülőket értekez
letre összehozni igen nehéz, mivel a tanulóknak több mint a fele 
vidékről jár be, az internátus növendékeinek szülei is vidékiek és így 
ezeket a mai nehéz gazdasági viszonyok között értekezletre megkapni 
nehéz probléma. A helybeli tanulók szülei pedig a tanárokkal úgyis 
állandó érintkezésben vannak.

Adakozások. Dr Oravecz Ödön igazgató még a múlt esztendő 
májusában gyűjtést indított meg az iskolának az építkezésből eredő 
terheinek csökkentésére. Ez a gyűjtés 1932. május 19-től a mai napig, 
1933. július 5-ig 4071 70 P-őt eredményezett. A nemes lelkű adako
zók fogadják ez úton az iskola hálás köszönetét nemes adományukért.

Tanulmányi kirándulások és nyilvános előadások. Tudjuk, 
hogy a tapasztalást felhasználni a tanulók ismereteinek bővítésére 
rendkívül fontos. Azonban az idén az ismeretek öregbítésének ezt a 
módját nem igen vehettük igénybe. Nagyobb tanulmányi kirándulásokat 
már csak a szülői házak nagyobb anyagi leromlása miatt sem rendez
hettünk. Dr Varga Ferenc kartárs az V. o. tanulóival az ősz folyamán 
félnapi növénygyűjtő kirándulást tartott Aszód határában. Ugyancsak 
ő rendezett osztályával (V. o ) egynapos kirándulást a Szanda hegy 
tanulmányozása céljából geológiai és botanikai szempontból június 5-én. 
De megtekintették a nógrádkövesdi kőbányát is. A leánytanulókat ezen 
a kiránduláson Szever Joli oki. tanítónő kisérte.

Az iskola ifjúsága Jancsik Mihály kartárs vezetése mellett június 
16-án, tehát már a vizsgák után, igen sikerült juniálist rendezett a kis- 
bagi erdőben. A tanulók kivonulása és este a hazavonulása még a 
sötétség beállta előtt a legpéldásabb rendben történt. De példásan visel
kedtek a tanulók odakint is egész napon át. Ez elsősorban Jancsik kar
társ érdeme, aki az ő közismert kiváló rendezői rátermettségével a 
tanulók hozzátartozóinak ki- és beszállítását is a legnagyobb rendben 
bonyolította le, amiért mindazok, akik ezen a szép mulatságon részt 
vettek Jancsik tanár úrnak csak elismeréssel tartoznak. Az idő szinte 
szokatlanul szép volt, úgy hogy tanulók és hozzátartozóik egyaránt 
szinte fokozott mértékben élvezhették a gyönyörű lombos erdőben a 
természet szépségeit. Ez a nyári mulatság 112 42 P-őt jövedelmezett 
a cserkészeknek. Az Erdőgondnokság és a fuvart adók fogadják ez 
úton is az iskola hálás köszönetét.
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Május 30-án a felső osztályok tanulói előtt egy órában György 
Dénes erdélyi menekült tanár valóban megkapó és tanulságos előadás
ban ismertette a legújabb erdélyi magyar költőket. Előadását költemé
nyek igen hatásos elszavalásával illusztrálta.

Ä vasúton bejáró tanulók Aszódra való érkezésüktől kezdve 
egész a visszautazásig tanári felügyelet alatt vannak. Az állomásra való 
indulásig 3 napközi helyiség szolgál az iskolában a tanulók befogadá
sára, ahol nemcsak étkezésüket végezhetik el, hanem leckéiket is tanul
hatják, vagy megírhatják. Amig az iskolában kell tartózkodniok, azalatt 
a tanuló az intézetet csak a felügyelő tanár engedélyével hagyhatja el. 
Utazás közben pedig felsőbb osztályú tanulók őrködnek a rendre, akik 
a felügyelő tanárnak naponta jelentést tesznek. Bejáró van Hatvan felől 
90, a balassagyarmati vonalon 54, a gödöllőin 30, gyalog vagy kerék
páron pedig 33.

Ä leány-magántanulók száma a múlt évi 18-al szemben 24 
volt. Valamennyi sikerrel tett vizsgálatot. Ezek közül bejáró magán
tanuló volt 14. Nem járt be az iskolába, hanem a szülői háznál tanult 
2 II. oszt. és 1 I. oszt. leány-magántanuló. A bejáró leány-magántanulók 
rendelkezésére egy minden tekintetben felszerelt leányszoba állott a 
tanári szobával szemben, az igazgatói iroda mellett és így közvetlen 
tanári felügyelet alatt is állottak, az állandó női felügyelet mellett. 
Megoszlásuk osztályonként ez volt: I. 7, II. 2, III. —, IV. 1, V. 4, VI. 
—, VII. 8, VIII. 2 24; vallás szerint: evang. 4, ref. 4, unit. 1, rk. 12,
g. kel. 1, izr. 2. A felügyelőnői teendőket Tompa Adolfné úrnő látta el.

A jövő tanévben is felveszünk bejáró leány-magántanulókat a 
Püspök úr engedélye alapján, mivel községünkben egyenrangú állami 
leányiskola nincs. Figyelmeztetjük azonban ismételten e kedvezménnyel 
élni kívánókat, hogy csak valóban kiváló előmenetelű leányok folya
modjanak e célból egyházi főhatóságunkhoz. A magántanulók összes 
száma a múlt évi 28-al szemben 42, akik közül 6 vizsgálatlan maradt, 
2 pedig kimaradt.

Äz énekes madarak és a fák védelm ének megszívlelését 
a tanulókban ebben a tanévben is igyekeztünk felkelteni. Első sorban 
a szaktanárok, de a megfelelő magyar olvasmányokkal kapcsolatban a 
többi tanárok is azon voltak, hogy a tanulók pontosan tudják, hogy 
melyek a hasznos és melyek a káros madarak és hogy miért haszno
sak, illetve károsak.

Jutalmat nyert tanulók. Gróf Telekyné Róth Johanna országos 
alapítványából a bíráló bizottság Margócsy Gyula Vili. o. és Bobor 
János VIÍ. o. tanulót tüntette ki.

A felső-pestmegyei ev. esperesség jótéteményéből Hlavács Gyula
I., Kapuszta József IU., Varga József IV. és Mikes László VI. o. tanulók 
5—5 P stipendiumot kaptak. Az állami ösztöndíjban, melyet a köz- 
szolgálati alkalmazottak gyermekei élvezhetnek, a V. K. M. úr Margócsy 
Gyula VIII. o. tanulót részesítette évi 200 P-ben.
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Méltóságos és főtisztelendő D. Raffay Sándor Püspök úr szíves 
adományából Szilasi Zoltán V. o. és Esztergályi Gyula IV. o. tanulók 
10—10 pengő jutalomban részesültek.

A Rozsnyói Öreg Diákok 25 P adományát Lórencz András VII. 
o. tanuló kapta.

Egy pestmegyei ev. lelkész úr 20 P adományából 5—5 P-t kap
tak Karádi István III., Szilasi József II., Jakus Pál és Kaján József I. 
o. tanulók.

Künsztler János tanár úr 50 P adományából: Schulmeister József 
VIII. o. tanuló 20 P, Havasi Kálmán VII. o. tanuló 20 P és Szaniszló 
Ferenc VIII. o. tanuló 10 P jutalomban részesültek.

Mint az egyházi énekben buzgó tanulók Haberehrn Gusztáv tanár 
úr adományából az ő Kis Korái könyvének 1 — 1 példányát kapták 
Jakus Pál és Róka Jószef I. o. tanulók.

Több alapítvány kamatait az Aszódi Takarékpénztár válsága miatt 
nem tudtuk kiosztani.

Singer és Wolfner könyvkereskedő cég adományából könyvju
talmat kaptak: Mikes László VI., Engel Pál VIII. és Mester István VIII., 
André László VII. és Kecskés László VII. o. tanulók.

Lőwy Andor helybeli könyv- és papírkeréskedő adományából: 
Varga József IV., Kapuszta József III., Mrkva Mihály III. o. tanulók 
kaptak könyvjutalmat.

Dr Reuss Pál tanár úr adományából egy német könyvet kapott 
jutalmul Boda Mihály IV. o. tanuló.

Dr Czirbusz Endre tanár úr adományából könyvjutalomban részesült 
Varga István III. o. tanuló.

Az Egyetemi Nyomda és az Adorján Testvérek könyvadományai 
későn érkeztek be s így azokat csak jövőre oszthatjuk ki.

Az intézet szépen sikerült tornaversenyén érmet kaptak a követ
kezők : Schulmeister József Vili (kettőt), Moys Béla VIII. (kettőt), Dúzs 
Gedeon VII., Sperlágh József VII., Piry Endre VII., Chugyik József VI., 
Kroner József IV., Morhardt Károly III, Spisák Líszló II., Steier 
György I. o. tanulók.

Sz. P.

VI.

A tanulók névsora.
I. osztály.

Angyal Sándor rk. 
Aparvári László rk. 
Balogh Zsigmond ref. 
Bánki Zoltán ev. 
Bányai István rk. isin. 
Bernhardt Lajos ev. 
Biliinger László rk.

Böszörményi Attila ref. Kaján József ev. 
Darnyik Vendel rk. Kalocsai Mihály rk 
Eötvös Károly ref. Kapufa János rk.
Genersich János ev. Klenovszky Pál ev. 
Henczély Tibor ev. Koncz Miklós rk. 
Hlavács Gyula ev. Kovács Ferenc ref. 
Jakus Pál ev. Kovács István rk.



Králik Jenő ev.
Ladányi Gyula ref. ism. 
László Lajos rk. 
Negyela Albert rk. 
Oravecz Sándor ev. 
Orovecz Sándor rk. 
Papp Barna rk.

Áts Irén rk.
Bálint Irén rk. 
Gabrovitz Emma ref.

Petrás László rk. 
Rákosi Gusztáv rk. 
Reisinger Pál rk. 
Róka József ev. 
Rosinger László ev. 
Rozs László izr. 
Sárosdi László rk.

Magántanulók : 
Kneffel Mária ev. 
László Kálmán rk. 
Lehr Ilona rk.
Stern Gabriella izr.

Sídó László ref. 
Stefanik Pál ev.
Steier György izr. 
Szlobodnyik Árpád ev. 
Szappanos István rk. 
Zilai István rk.

Tarjáni Gyula ev. 
Tóth Jolán ref. 
Vajda Zoltán izr.

Kimaradt:
Karácsondi András rk. Menczelesz Ferenc izr.

Összesen 53 tanuló.

Alaxai Mihály rk. 
Aranyi Pál ev.
Baky Nándor rk. 
Balogh István ev. 
Baum Mihály ev. 
Borbély Alajos rk. 
Bubencsok István rk. 
Bubencsok Pál rk. 
Czifiia József rk. 
Csobán Mátyás ev. 
Deák Sándor rk. 
Federer Ferenc izr. 
Fiedler János rk. 
Fruttiger Frigyes ev. 
Groh Gyula rk 
Gyémánt József izr. 
Homok Pál rk.

II. osztály.
Kakó Mihály ev. 
Katona János rk. 
Kosztolányi Tibor rk.
G. Kovács István rk.
H. Kovács István rk. 
Kovalik Miklós rk. 
Lezsák István ref. ism. 
Löwi István izr.
Lugosi Gedeon ev. 
Medve Ferenc ref. 
Mészáros István rk. 
Németh János rk. 
Ondrik Márton ev. 
Palya Mihály rk.
Pap Géza rk.
Penák Béla rk.
Pesti István rk.
Pintér András ev.

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

Magántanulók :
Haszman Eszter rk. Bánszky Mária ev. Bontus Gyula ev.

Benedicty Gyógy ev.

Vizsgálation maradt: Cornides Donát György ev. 

Kimaradt: Bellái Pál ev.

Összesen 59 tanuló.
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Aranyi Sándor ev. 
Babay József ev. 
Balog Pál rk. 
Balthazár József rk. 
Bálint Sándor rk. 
Berze István rk.
Biró Márton rk. 
Dohányos István rk. 
Dudás Mihály ev. 
Fekete Kálmán rk. 
Fentős Kálmán ref. 
Fischer Zoltán izr. 
Gajdosi Jenő rk. 
Harach Géza rk. 
Haszman Mihály rk. 
Heiszler Bálint ev. 
Hídvégi István rk. 
Iszlay Miklós rk. 
Jakab József rk.

Vizsgálatlan maradt:

Jurassza Béla rk. 
Kapuszta József rk.
Kapula Ferenc rk. 
Karádi István ev.
Kemény Kornél ev. 
Kiss Lászió ev.
Kollár Sándor rk. 
Kvasz Gyula rk. 
Lórencz Sámuel ev. 
Lőrincz Mihály rk. 
Lővey István rk.
Mrkva Gábor ev. 
MrUva Mihály bapt. 
Morhardt Károly rk. ism. 
Nagy Lajos rk.
Patay Béla gk.
Petrik János ev.
Péter Géza ev.
Puskás János rk.

Magántanulók : 
Offner József rk.

III. o sz tá ly .
Rakssányi János ev. 
Sárosi József rk. 
Schréter Lajos ev. 
Schwank Ervin rk. 
Sinka János rk.
Smelkó Tibor rk. 
Steinberger Pál ev. 
Szlanka Géza rk. 
Tasnádi Gábor ref. 
Teller Miklós rk.
Tóth István rk.
Tóth Lajos rk.
Varga István rk. 
Vándor Imre izr.
Willin Lajos ev. 
Zechner József rk. 
Zólomy Ferenc rk. 
Zsemberovszky János 

[ev.

Paulovits Béla rk.

Kimaradt: Erdős Lajos rk. 
Nagy Dalma ev.

Összesen 60 tanuló.

IV. osztály.

Aszódi Sándor rk.
Áts Kálmán rk.
Bartha János ev.
Bátyi Pál rk.
Bayer Zoltán ev. 
Benke János rk, ism. 
Blaskó Sándor rk. 
Boda Mihály rk. 
Dobronyovszki János 

[rk.
Esztergály Gyula ev.
Gutman Iván rk. 
Gyurtsák Béla ev.

Homolay Iván ev. 
Kamodi Miklós rk. 
Katona Márton rk. 
Kovács Ferenc rk. 
Könczöl Ferenc rk. 
Kőrös Gyula rk. 
Kroner József rk. 
László Rezső rk. 
Libertiny Levente ev. 
Maródi Ferenc ev. 
Mrkva Lajos bapt. 
Nagy István ev. 
Puskely Pál ev.

Rákos Pál rk.
Regős Pál ev.
Sidó Lajos ref.
Solnay Dénes rk. 
Székely Géza izr. 
Takáts István rk. 
Tárnok János ref. 
Varga József rk. 
Weisz József rk. 
Zsemberovszky Pál ev 
Zsuchva Gyula rk. 
Xántus Zoltán rk.

Magántanuló: Förhéncz Magda rk. 

Összesen 38 tanuló.
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Aridó László rk.
Boda János rk.
Csere Zollán ev. 
Dafcsinszki Viktor rk. 
Drabos István rk. isin. 
Farkas Géza rk. 
Fonyad Károly ref.
Fii lep Lajos rk.
Gál János rk. ism. 
Gergely János rk. 
Haász Dániel ev. ism.

Hoffer Frigyes rk. 
Katona László rk. 
Kedvesi László rk. 
Késmárki László ev. 
Korcsek János rk. ism. 
Kosztolányi László rk. 
Lux Károly ev. 
Magyari Dezső ref. 
Nagy Győző ev.
Nagy Mihály rk.
Nagy Zoltán rk.
Novák Béla rk.

V. osztály .
Novák Sándor rk. ism. 
Piatrik Sándor ev. 
Pólyák Pál ev.
Rákosi József rk. 
Székely Tamás ev. 
Szilasi Zoltán ev. 
Szűcs András bapt. 
Támpa László gk. ism. 
Tóth László ref 
Velsinszky László rk. 
Zambo József rk. ism.

Magántanulók:
Förhéncz Éva rk. Komáromy Katalin rk. Gubcsó Pál ev.
Karvász Ilona rk. Libucz Eleonora gk.

Kimaradt: Cseszkó Károly rk. 

Összesen 40 tanuló.

Ambrus Jenő rk. 
Bágyoni Lajos rk. 
Bálint László rk. 
Bayer Endre ev. 
Berecz József rk. 
Bolgár Pál ízr. 
Chugyik József ev 
Cseh Béla rk. ism. 
Dönsz László ev. 
Erdélyi Endre ref. 
Faska Ödön ev.

VI. osztály.
Fazekas László rk. 
Fentős Tibor ref. 
Glávits László rk. 
Hermann Gyula rk. 
Homolay Tibor ev. 
Kvasz Márton ev. 
László Kálmán ref. 
Mikes László ref. 
Molnár András ref. 
Palya Vendel rk. 
Papp János rk. 
Petrás János rk.

Platthy Győző ev. 
Puskely Béla ev. 
Szalay János ev.
Szoó István rk. 
Sztrisko Pál ev. 
Topperczer Rezső ev. 
Vaigel András ev. 
Vázsonyi Vilmos rk. 
Weiner László izr. 
Zajácz Zollán rk. 
Zsákovits Endre rk.

Magántanulók :
Bagossy Péter rk. Császár Árpád rk.

Vizsgálation maradt: 
Bencsik István ref. Fényes Pál rk.

Kimaradt: Steiner Lili izr.

Összesen 39 tanuló.
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Adametz József rk. 
André László ev. 
Antal Qyula rk.
Balás 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. 
Czireizer Leó rk. 
Dafcsinszky Emil rk. 
Demeter Vilmos unit. 
Dolinszky Gyula ev. 
Duzs Gedeon ref.

Ferjancsik Lajos rk. 
Fuchs Zoltán rk. 
Hartyánszky Kázmér rk. 
Havassy Kálmán rk. 
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. 
Lórencz András ev. 
Magyar István rk. 
Maszlag János rk. 
Máriás Sándor ev. 
Misinszky István rk.

VII. o sz tá ly .

Magántanulók:
Balogh Jolán ref Pál Ilona rk.
Dénes Klára izr. Szilágyi Ilona ref.
Mogyorós Mária rk. Tóth Györgyi unit.

Tóth Zsiga Ilona rk.

Kimaradt: Takács István r

Meghalt: Katona Pál isin.

Antal Lajos ref. 
Becska Lajos rk. 
Dezső László ref. 
Engel Pál izr.
Fekete József rk.
Frey Tibor ev.
Fíilöp István rk.
Gara László izr. 
Gerstenbrand György 

[rk
Grózsmik József rk.

Összesen 66 tanuló.

VIII. osztály.

Grúsz András rk. 
Hajdú Zoltán ref. 
Huszárik Pál ev. 
Kirchner Gyula ev. 
Kovács Dénes unit. 
Margócsy Gyula ev. 
Mester István izr. 
Molcsán János ev. 
Moys Béla rk.
Papp János rk.
Regős Jenő ev.
Rétsey Ferenc rk.

Nagy József rk. 
Patay Pál ev.
Piry Endre ev. 
Raffay György ev. 
Rózner Elemér rk. 
Rusznyák Jenő rk. 
Sperlágh József rk. 
Szlovák András ev. 
Tatár Árpád rk. 
Teknős öyula rk. 
Terplán Dezső ev. 
Teszák Endre ev. 
Tóth János rk. 
Tusor Mihály rk. 
Üsztöke Illés rk. 
Viliin Gyula rk. 
Virág Béla rk. 
Vitézy László rk.

Záborszky Zsuzsanna 
Pelok Imre rk. [ev. 
Székely Mihály ev.

rk.

Richter Géza rk. 
Schulmeister József rk. 
Schulmeister Károly rk. 
Storcz István rk.
Szabó Gyula ref. 
Szaniszló Ferenc ref. 
Szoyka László ev. 
Szűcs János rk.
Teliér Sándor rk. 
Tiborcz György rk. 
Vasas Béla rk'
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Magántanulók:
Kovács Margit rk. Tóth Julianna ev. 

Vizsgálatlan maradt: Fekete Gergely rk. 

Kimaradt: Feuchtmann Zsigmond rk. 

Összesen 37 tanuló.

VII.

Az érettségi vizsgálatok.
Ebben a tanévben három ízben is tartottunk érettségi vizsgálatot. 

A szeptember havi pótló- és javító-érettségi vizsgálatokon nemcsak 
a saját tanulóink, hanem a békéscsabai ev. reálgimnázium tanulói is 
részt vettek. Még pedig 11-en teljes érettségi vizsgálatot tettek, 12-en 
pedig egy tárgyból javitóvizsgálatot. Az érettségi írásbeliek szeptember
3., 5. és 6-án, a szóbeliek meg 8. és 9-én voltak. A magyar nyelv és 
irodalomból a tétel ez volt: A két Kisfaludy. Eredmény: 2 jó, 8 elég
séges, 1 elégtelen. A latin nyelv és irodalomból: Ovidius Fasti II. 
813—837. Eredmény: 10 elégséges, 1 elégtelen. Német nyelv és iro
dalomból: Lenau és a magyarok. Eredmény: 11 elégséges. A szóbeli 
vizsgálatokon a Püspök úr képviseletében nagytiszteletű Bezegh Sámuel 
püspöki titkár úr elnökölt, inig a Közoktatásügyi Minisztériumot nagy
tiszteletű Szlávik Mátyás ny. theológiai dékán úr képviselte. A 11 
teljes vizsgálatot tevő közül 9 egyszerűen megfelelvén, érett lett, 2 
azonban a decemberi javító-érettségi vizsgálatra utasíttatott. A 12 ja
vító közül 11 javított, egyet azonban a bizottság a decemberben tar
tandó javítóvizsgálatra utasított. Ez a három tanuló azután a decemberi 
javító vizsgálaton egy-egy elégtelenjét kijavítván, szintén érettnek nyil
váníttatott. Az elnök úr és a kormányképviselő úr fogadják szives és 
megértő munkájukért a tanári kar hálás köszönetét.

A rendes évvégi érettségi vizsgálatokra 35 tanuló jelentkezett. 
Az írásbeli vizsgálatok május 15., 16. és 17. napjain voltak. A magyar 
nyelv és irodalomból a tétel ez volt: Mire tanít bennünket Madách 
„Az ember tragédiájáéban? Eredmény: jeles 6, jó 12, elégséges 15, 
elégtelen 2. A latin nyelv és irodalomból ezt a szöveget kellett le
fordítani: Cicero: Oratio in Catilinam IV. 9., 10. c. Eredmény: jeles 5, 
jó 9, elégséges 19, elégtelen 2. A német nyelv és irodalomból a tétel 
ez volt: Goethe és az olaszországi út. Eredmény: jeles 4, jó 7, elég
séges 22, elégtelen 2. A szóbeli vizsgálatokat június 19., 20., 21. és 
22-én tartottuk meg, melyeken az egyházi főhatóságot nagytiszteletű 
Kemény Lajos esperes lelkész úr, a m. kir. kormányt pedig Dr Moór 
Elemér szegedi polg. isk. tanárképző főiskolai tanár úr képviselte. Fá
radságos és tapintatos munkájukért őszinte köszönettel adózunk nekik.
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A vizsgálatot tett 35 tanuló közül kitüntetéssel érett 1, jelesen érett 3, 
jól érett 4, egyszerűen érett 21. Négy tanuló egy tárgyból a Békés
csabán szeptember hóban tartandó javító-vizsgálatra utasíttalolt, két 
tanuló pedig több tárgyból meg nem felelvén, egy év múlva az érett
ségi vizsgálat teljes megismétlésére utasíttatott.

Äz érettségiző neve Eredmény Pályaválasztás

Antal Lajos érett orvosi
Becska Lajos érett jog*
Dezső László érett jogi
Engel Pál jelesen érett gépészmérnöki
Fekete József jól érett jegyzői
Frey Tibor érett tornatanári
Fiilöp István érett gazdasági
Qara László jól érett jogi
Grózsmik József jól érett jegyzői
Hajdú Zoltán érett jogi
Huszárik Pál érett jegyzői
Kirchner Gyula jól érett tanári
Kovács Dénes érett vasúti
Margócsy Gyula jelesen érett tanári
Mester István jelesen érett gépészmérnöki
Moys Béla érett gyógyszerészi
Pap János érett orvosi
Regős Jenő érett postás
Rétsey Ferenc érett gazdászati
Richter Géza érett erdőmérnöki
Schulmeister József érett tornatanári
Szabó Gyula érett lelkészi
Szaniszló Ferenc érett jegyzői
Szoyka László érett íratonai
Teliér Sándor érett vasúti
Tiborcz György érett állatorvosi
Vasas Béla érett vasúti
Kovács Margit kitüntetéssel érett orvosi
Tóth Julia érett rajztanári
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Ä végzett tananyag.
Uj Rendtartásunk az Értesítő szerkesztéséről szóló részében h) 

pont alatt megkívánja a végzett tananyag rövid jelölését. Mint az 
államsegélyt igénybevevő nem állami középiskola, az 1883. évi tö r' 
vény szerint kötelezve vagyunk az állami tantervet, mint legkevesebbet 
elfogadni tanításunk anyagának alapmértékéül. így csupán az V.—VW- 
osztályok magyar dolgozatainak tételeit, valamint a latin Írókból olva
sott szöveg megjelölését közöljük.

VIII.

írásbeli dolgozatok tételei a magyar nyelv és irodalomból.

V. osztály.
1. Milyen volt a magyarság sorsa az elnyomatás alatt? Tompa: 

A gólyához c. költeménye alapján (isk.). 2. Lajos király és az ősz Toldi. 
3. Kossuth beszédének gondolatmenete (isk.). 4.  Hogyan lett az idegen 
Ankerschmidt lovagból jó magyar? 5. Beszéd a trianoni békeszerződés 
revíziója mellett (isk.). 6. Ünnepi beszéd a hősök emlékünnepén. 7. Elmél
kedés a magyar ifjúság feladatairól (isk.). 8. Egy délutáni sétám.

VI. osztály.
1. Nyári emlékeim (isk.). 2. A magyar népdal sajátságai. 3. Az 

emberi szellem átalakulása az újkor küszöbén. 4. A szigetvári hős alakja 
a Zrinyiászban (isk.). 5. A madarak a természet háztartásában. 6. Arany 
„A walesi bárdok“ c. balladájának fejtegetése (isk). 7. Egy regényalak 
jellemzése. 8. Hősi halottaink emléktáblája előtt.

VII. osztály.
1. „A nagy világon e kívül nincsen számodra hely“ (isk). 2. Miről 

zengett líránk a keresztyén középkorban. 3. Gyöngyössi költészete és 
jellemzése. 4. Párhuzam Zrínyi és Gyöngyössi között (isk.) 5. Bessenyei 
szerepe a magyar irodalomban. 6. Csokonai lírája. 7. Nyelvészek a ma
gyar irodalomban. 8. Legkedvesebb költőm (isk,).

VIII. osztály.
l.A  romanticizmus Kisfaludy Károly költészetében. 2. Vörösmarty 

hazafias lírája (isk.). 3. Párhuzam Horatius „Ad Romanos“ és Berzsenyi 
„A magyarokhoz“ c. ódája között. 4. A gőzgép gyakorlati alkalmazása. 
5. Arany János érdemei (isk). 6. A magyar katona a világháborúban. 
(Hősi halottaink emlékére.) 7. Pályaválasztás előtt.



Olvasod részek a latin irodalomból.

V. osztály.

T. Livius: Ab űrbe condita: XXI. K. 1., 2, 4, 7, 8., 9 , 18., 32.’
33., 34., 35., 36., 37. c. XXII. K. 1„ 2., 3., 4., 5., 6„ 7. c. A XXI. és 
XXII. könyvekből több helyen rögtönzött fordítás.

T. Maccius Plautus: Captivi: Argumentum. Prológus, Actus primus, 
Actus secundus. 1—460 sor. A hátralévő részekből rögtönzött fordítás.

VI. osztály.

C. Sallustius Crispus: De bello Jug. V—XIV., XX—XXII, XXV— 
XXVIII., XXIX., XXXII-XXXIV., XLIII. caput. A mű hátralévő részéből 
szemelvények. M. Tullius Cicero: In Catilinam oralio I., teljes egészé
ben. P. Vergilius Maró: Aeneis I. 1—156, 198—209. II. 1—56, 199 
—233, ugyanezen énekből vett szemelvények rögtönzött fordítása.

VII. osztály.

P. Vergilius Maró: Aeneis. VI. ének 43—139., 264—330., 384—
476., 548—565., 679—901. IX. ének 367—450. A többi énekből több 
helyen ex abrupto fordítás. M. Tullius Cicero: In Verrem 1., 2., 3, 4,
5., 6., 7., 27., 28, 29, 30, 31 , 32, 52, 53, 54, 55, 56. c. C. Plinius 
Caecilius Secundus: szemelvények: I. 1, 6. VI. 16, 20.

Vili. osztály.

Latin lírai szemelvények: Catullus 1—5, 7, 9, 14, 21, 24—25. 
Tibullus: 2, Propertius: 2. verse. Ovidius: Trist. IV. 10. Martialis epi
grammáiból: 6 —8, 14—30, 33—35, 38. Horatius: Satira II. 6 , Satira I. 
6.-ból részletek, Carrn. II. 7, III 6 , I. 3, I. 22, I. 1, III. 30. Epod. 
2, Epistola: I. 10, Epistola II. 3. (Ars poeticából részletek.) Tacitus: 
Annales I. 1 —10, XV. 38—44.
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Rz  internátus.
Iskolánknak ezen intézménye az előző évben megállapított kere

tek között folytatta második tanévi működését. Régi gimnáziumunk 
korlátolt befogadó képessége miatt több felvételi kérelmet nem intéz
hettünk el kedvezően. Felvettünk 45 növendéket (tavalyi létszám 38), 
ezek közül kimaradt 5, létszám a tanév végén 40. A teljes ellátás évi 
dija 600 pengő volt és félévenként 20—20 P mellékdíj. A bútorzatot 
és felszerelést a szükségletnek megfelelően kiegészítettük.

A felvett növendékek osztályonként: I. oszt. Bánki Zoltán, Bern
hard Lajos, Henzély Tibor, Králik Jenő, Rosinger László; II. oszt. 
Fruttiger Frigyes, Lugosi Gedeon, Richter Béla, Schvank Endre, Spi- 
sák László, Zsilák Lajos; III. oszt. Babay József, Balthazár József, 
Heiszler Ágoston, Kemény Kornél, Lövey István, Patay Béla, Rakssá- 
nyi János, Schwank Ervin, Steinberger Pál, Zólomy Ferenc; IV. oszt. 
Gutman Iván, Homolay Iván, Libertiny Levente, Székely Géza; V. oszt. 
Csere Zoltán, Késmárki László, Nagy Győző, Nagy Mihály, Székely 
Tamás, Velsinszky László; VI, oszt. Homolay Tibor, Topperczer Rezső, 
Zajácz Zoltán; VII. oszt. Patay Pál, Teknős Gyula, Teszák Endre; 
Vili. oszt. Kirchner Gyula, Moys Béla és Richter Géza. Kimaradtak: 
Erdős Lajos III., Tóth Lajos HÍ., Bentsik István VI, Fényes Pál VI. és 
Székely Mihály VII. oszt. tanulók.

A felvett növendékek megoszlása vallás szerint: ág. h. ev. 25, 
ref. 1, róm. kath. 17, g. kath. i, izr. 1.

A növendékeket 6 családba (kamara) osztottuk be. Mindegyik 
kamara élén egy-egy „főnök“ állt. Sajnos e megbízatásokat elég gyak
ran változtatni kellett, mert nem mindegyik növendék volt alkalmas 
erre a munkára. Dicsérettel emlékszünk meg e helyen is Topperczer 
Rezső, Székely Tamás és Csere Zoltán kamarafőnökségéről.

A növendékek munkájukat az alábbi napirend szerint végezték :
6 óra 15 perckor (tavasszal 6 órakor) felkelés, 7 óra 15 perckor reg
geli, 7 óra 40 perckor indulás csoportban a reálgimnáziumba. 1 órakor 
ugyancsak csoportban visszatérés az internátusba. 1 óra 30 perckor 
ebéd, 2—3-ig szabad idő. 3—4 óra 30 percig csendes foglalkozás 
tanári ellenőrzés mellett, 4 óra 30 perctől 5 óra 30 percig uzsonna, 
játék, séta. 5 óra 30 perctől 7 óráig osztályonként leckefelmondás.
7 órakor vacsora, utána szabad foglalkozás (játék, olvasás) 8 óra 45 
perckor közös áhitat. 9 órakor lefekvés.

A tanulók munkáját Karádi János ephorus, Csizmadia György és Zun
del Frigyes internátusbán lakó okleveles középiskolai tanárok irányí
tották és ellenőrizték. E helyen említjük meg, hogy Wiesinger László 
internátusi nevelő-tanár az előző tanév végén a szeghalmi ref. reál- 
gimnáziumhoz történt megválasztása folytán távozott körünkből s az ö 
munkakörét látta el felettes egyházi hatóságunk megbízása alapján 
Zundel Frigyes kartársunk.

Gondosan őrködtünk a felett, hogy növendékeink minden tekin
tetben készséggel tegyenek eleget vallási kötelességeiknek. A német

IX.
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társalgási órákat e tanévben is bevezettük. A növendékek három cso
portba osztva heti 1 — 1 órában nyertek Csizmadia György nevelőtanár 
vezetése mellett gyakorlati oktatást. Zenét e tanévben 2 növendékünk 
tanult. Örömmel említjük meg, hogy a növendékek saját elhatározásukból 
művelődési kör alakítására kértek engedélyt. Több vidám estet rendez
tek, de nem feledkeztek meg a komoly alkalmakról sem. Március 15-ét 
szép műsor keretében ünnepelték meg. E napon, valamint a hősök 
emlékvasárnapján megkoszorúzták a Petőfi-ernléktáblát. A kör ifjúsági 
elnöke Teszák Endre VII., jegyzője Topperczer Rezső VI. oszt. tanuló 
volt. Az önművelés céljait szolgálta a növendékek rendelkezésére álló 
internátusi ifjúsági könyvtár is.

A növendékek megfelelő szórakozásáról is gondoskodtunk. Ked
velt játékuk asztali tenisz volt, a szabadban pedig a különféle labda
játékok. Igen szépen folytak le a rendelkezésünkre álló őszi és tava
szi vasárnapok délutánjain Aszód környékén tett kirándulások. E kirán
dulások keretében igyekeztünk a növendékek sportoló kedvét kielégí
teni. Ezen kívül télen korcsolyázni, a tanév végén szabadfürdőbe vittük 
növendékeinket. A jelenlegi gazdasági viszonyok meggátoltak bennün
ket a régen tervbe vett nagyobb tanulmányi kirándulás megszervezésében.

A tanulók egészségi állapota a múlt tanévhez képest valamivel 
kedvezőtlenebbül alakult. A sok mulasztás a tanulmányi eredményt 
hátrányosan befolyásolta. A járványszerűen fellépett influenza ez idén 
sem került el bennünket. Hála Istennek, a súlyosabb esetek is teljes 
gyógyulással végződtek. Az internátusi orvosi teendőket Dr Liptai 
István községi orvos úr látta el, aki munkáját e tanévben is nagy ügy
buzgalommal végezte.

Az élelmezést e tanévben is Burró Imréné tanítóözvegy intézte.
Az ellátást igyekeztünk változatossá tenni, s a vacsorákat a lehe

tőséghez képest javítani. Nem válogatós növendékeink örvendetes 
testi gyarapodást mutattak. Reggelire tej vagy kávé volt 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 egy
szer főzelék, kétszer főzelék feltéttel, háromszor friss vacsora, vasár
nap többnyire felvágott, téli időszakban teával.

Hivatalos látogatásokról e tanévben nem számolhatunk be. Öröm
mel említjük meg, hogy a Bányakerületi ev. tanítóegyesület és a Pest
megyei általános tanítóegyesületnek gödöllői-aszódi járási köre szep
tember, illetve május havában Aszódon tartott gyűlése alkalmából meg
tekintette intézményünket, s a Petőfi-emléktábla előtt lefolyt szép 
ünnepély keretében hódolt a nagy költő szellemének.

Az érdekelt szülők a múlt tanévhez képest szórványosabban láto
gatták gyermekeiket. Midőn ennek okát kutattuk, érdeklődésünkre több 
szülő azt a választ adta, hogy feleslegesnek tartják gyermekeik nagyon 
gyakori meglátogatását, mert tudják, hogy fiaik jó helyen vannak.

Végül hálás köszönettel emlékezünk meg Lugosi József gyárigaz
gató úr adományáról, aki összes internátusi helyiségeink számára 
díszes feliratú és tartós kivitelű táblákat készíttetett és Homolay Lajos 
g. felügyelő úrnak 8 db nyúl természetbeni adományáról.
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Tájékoztató az 1933—34. tanévre.

Az internátusba való felvételre július hó 1-ig kell jelentkezni. A 
jelentkezés az intermilus vezetőségéhez címzett levélben történik. Uj növen
dékeknél a születési anyakönyvi kivonat és az eddigi iskolai bizonyít
ványok melléklendők. A vezetőség az érdekelt szülőket az elintézés 
módjáról július 10-ig értesíti.

Fizetendő díjak. A teljes ellátás (napi négyszeri étkezés: reg
geli, ebéd, uzsonna, vacsora, lakás, fűtés, világítás, mosás, tanulmányi 
felügyelet) díja egy tanévre 600 pengő, mely összeg havi részletekben 
is fizethető s minden hó 5-ig 10 fillér kiváltási költséggel az interná- 
tusi vezetőség címére megküldendő. Ezen kívül minden növendék 
mellékdíj (orvosi díj, 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 dijat és a 20 P 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 dijak vissza nem 
adatnak.

Ruházati felszerelés. 1. Felsőruha tekintetében külön kiköté
sünk nincs. Lábbeliből 2 pár cipő és 1 pár papucs szükséges.

2. Fehérnemű: 6 drb nappali ing, 3 drb hálóing, 6 drb alsónad
rág, 12 zsebkendő, 6 pár harisnya, 4 drb törülköző.

3. Ágynemű: 1 paplan gombokkal, 2 huzattal, 1 nagy párna 2 
huzattal, 2 ágylepedő, 1 takaró (pokróc) s lepedő a fürdéshez.

4. Evőeszköz: kanál, kés, villa, 3 drb asztalkendő.
5. Ruhakefe, fésű, fogkefe, fogpor vagy fogkrém, pohár, mosdó

szappan.
6. Sárkefe, bekenő és fényesítő kefe, cipőkrém.
7. Zsák szennyesruha számára.
A ruhaneműek minden darabjába az internátus vezetősége által 

megállapított szám jól mosható piros pamuttal bevarrandó, illetve a 
többi felszerelési tárgyakba bevésendő. A tanév elején a megérkezés
kor 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 (kamarákba) osztva 
élnek, de ezenkívül van közös foglalkozó, illetve társalgó termük. 
Gondosan őrködünk a felett, hogy a növendékek vallási kötelességeik
nek pontosan tegyenek eleget. Gondoskodás történik a tanulók meg
felelő időben való fürdéséről és sportolásáról. A német társalgási órán 
(2 csoportba osztva heti 1 — 1 óra) való részvétel díja 8 pengő. Szülők
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kérelmére a növendékek zenében is nyerhetnek oktatást külön díjazás 
mellett. A gyengélkedők számára külön szobáról gondoskodtunk. A 
növendékeket megérkezésük alkalmával az internálusi orvos meg
vizsgálja.

Az I—III. osztályba járó növendékek maguknál zsebpénzt nem 
tarthatnak. A IV—VIII. osztályú növendékeknek adott zsebpénz összege 
bejelentendő. Az internátusi vezető a kisebb kiadások fedezésére befi
zetett összeg felhasználásáról időnként elszámolást ad. A küldött cso
magokat 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 vezetősége címére 
küldendők.

X.

Ä Z  ifjúsági egyesületek működése 
és a rendkívüli tárgyak tanítása.

Ä Petőfi-önképzőkör.

Az önképzőkör 1932. szeptember 24-én alakult meg. Ifjúsági 
elnök lett: Moys Béla VIII. o. t., titkár: Antal Lajos VIII. b. t., fő
jegyző: Grózsmik József VIII. o. t., aljegyző: Kecskés László VII. o.t., 
pénztáros: Margócsy Gyula VIII. o. t., főkönyvtáros: Kirchner Gyula
VIII. o. t., alkönyvtáros: Knoska János VII. o. t.

Az önképzőkör tartott az év folyamán: 1 alakuló, 3 dísz-, 8 ren
des és 1 záró ülést. A tagok száma 160.

A kör — mint az előző években is — igen komoly munkát 
végzett. Különösen dicséretesen működött a kör kebelén belül működő 
zenekar, amely egyes üléseken, de a díszüléseken is legtöbbször sze
repelt. A kör ülésein elhangzott: több érdekes felolvasás, szavalat, 
monológ, fordítás s mindezekhez igen beható kritika. Tartottunk egy 
ülést a világháború költészetének, egyet a megszállott területek irodal
mának ismertetése céljából.

A kör iránya: vallásos, hazafias. Legtöbbször irodalmi, de igen 
sokszor praktikus célú munkákat is hoztak a kör elé az egyes szerep
lők. A kör megünnepelte október 6-át, a Kormányzó úr névnapját és 
március Idusát. A kör bevétele: 240'92 P, kiadása 235 66 P volt.

A kör tanár-elnöke: Jancsik Mihály r. tanár.
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Az ifjúsági evangélikus ggámintézet.

Célja egyrészt az, hogy az ifjúság vallásos önképzés által meg
szokja a ráváró egyházi munkát, másrészt pedig az, hogy a fiatal 
szivekben már korán felébredjen az egyházépítő áldozatkészség. A 
munka Hamrák Béla vallástanár irányítása mellett folyt. Az egyesület 
tisztikara a következő volt: elnök: Antal Lajos Vili. o. t., főjegyző: 
Margócsy Gyula Vili. o. t., aljegyző: Piry Endre VII. o. t., főpénztáros: 
Regős Jenő Vili. o. t., ellenőr: Kirchner Gyula VIII. o. t., könyvtáros: 
Szoyka László VIII. o. t., osztálypénztárosok: André László VII. o. t., 
Mikes László VI. o. t., Székely Tamás V. o. t., Lórencz András VII. 
o. t., Teszák Endre VII. o. t., Platthy Győző VI. o. t. és Késmárki 
László V. o. t.

A havi gyűléseken felolvasással vagy szavalattal a következők 
szerepeltek: Teszák Endre, Regős Jenő, Antal Lajos, Sztriskó Pál, 
Kirchner Gyula, Tárnok János, Lórencz András, Vereczky Jenő, Mol- 
csán János, Margócsy Gyula, Molnár Andor, Piry Endre, Patai Pál, 
Rakssányi János, László Kálmán, Bayer Endre. A filléres adományok
ból begyűlt 11110 P, ebből ki nem vehető betét 27'60 P, rendelkezésre 
maradt 83'50 P. Ebből az összegből 2026 P a könyvtár gyarapítására 
fordittatott, amely Piry Endre VII. o. t. adományából külön is még 13 
drb füzetkével és könyvvel gyarapodott; a cserkész-jamboree evan
gélium-szolgálatának a céljára 62 65 P, vegyes kiadásra pedig 59 fillér. 
A tagok száma 130 volt.

Cserkészet.

Intézetünk 296. számú Petöfi-cserkészcsapata az 1924. évben 
kezdte meg működését. Szervezőtestülete a reálgimnázium tanári kara. 
A csapatnak 54 tagja van, akik 6 őrsben végezték munkájukat.

A csapat évi munkája nagyrészt a IV. világjamboreera való elő
készületek jegyében folyt le. E cél érdekében a lehetőség szerint be
állítottuk a reálgimnázium tanári kara és az iskola egyházi főhatósága 
támogatásával az idegen nyelvi tanfolyamokat mindjárt a tanév elején. 
E téren Stibrányi Gyula tanár munkáját kell kiemelnünk, aki 17 cser
készt ingyen oktatott a német nyelvre a német társalgási órák kere
tében. A francia nyelvet Dr Reuss Pál tanár tanította a társalgási órák 
keretében, amelyen 8 cserkész vett részt, közülük többeket ingyen 
tanított. Csizmadia György tanár, cserkésztiszt, 11 internátusi cserkészt ok
tatott a német nyelvre. A parancsnokság és 1 cserkész: összesen 4 fő 
angol nyelvet tanultak.

Az őrsök hetenkint egyszer tartották meg délután 2—4-ig össze
jöveteleiket, télen az otthonban, nyáron a szabadban.

Szövetségi és kerületi mozgalmakban a Jamboree évében fokozott 
mértékben igyekeztünk résztvenni. Résztvettünk október 23-án a gö
döllői kér. tiszligyűlésen, a január 12-iki kér. gyűlésen, az április 3-iki 
országos közgyűlésen. Paraszkay Ernő tiszt november 20-án a kér. 
wickend megbeszélésen vett részt. Dr Czirbusz Endre résztvett a Jam
boree gazdasági csoportjának március 14-én tartott megbeszélésén.

3 *
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Kivonulások és nagyobb tiszteletadások a következők:
Március 15-én felkérésre megkoszorúztuk a Kossuth Lajos utcá

ban levő, valamint a reálgimnázium régi épületének falán álló Petőfi- 
emléktáblákat. Május 28-án, a Hősök Napján kivonult a csapat az Or
szágos Frontharcos Szövetség motorkerékpár versenyére, ahol az 
útvonalat jelezte. Június 11-én kivonult a csapat felkérésre teljes 
sátorkészletével az aszódi járási leventeversenyre, ahol sátrai a ver
senyző leventék öltözőiül szolgáltak, a fiuk pedig kordonszolgáiatot 
végeztek. Június 16-án kivonult a csapat a gimnázium júniálisára a kis- 
bagi erdőbe, ahol sátrait felverte. November 1-én kivonultunk az aszódi 
temetőbe, ahol rendbehoztuk a reálgimnázium egykori tanárainak sírját. 
Rendeztünk december 17-én házi karácsonyfa ünnepélyt is, amikor is 
a begyült holmiból egy szegény családot segélyeztünk.

Három alkalommal tartottunk egésznapos (bagi erdő, Breda, Kis- 
bag—Monostorliget—Hévízgyörk) és egy alkalommal egy félnapos 
kirándulást (Öreghegy-tető—Csordakút) a cserkészismeretek gyarapí
tására. Szeptember 11-én őrsi kirándulást rendeztünk négy különböző 
irányba. (Domony—Zsidó—Galgamácsa, Kartal—Emse, Kisbag—Do- 
monyvölgy—Domony, Bag—Hévizgyörk—Galgahévíz—Aszód.)

Hagyományos két ünnepélyét az idén is megrendezte a csapat. 
Äz egyik a december 5-i műsoros cserkészünnepély volt Horthy Miklós 
Kormányzó Úr Őfőméltósága nevenapján, amelyen is Dr Major Dezső 
orsz. ügyvezető főtitkár tartott közvetlen, szép és kedves ünnepi 
megemlékezést, a parancsnok pedig tábori beszámolót tartott. Ezen 
az ünnepélyen 130'28 P tiszta bevételünk volt a táborozási alap javára. 
Ezen az ünnepélyen hálás köszönetünk szava mellett felülfizettek: 
Dr Králik Jenő 4 P; Jancsik Mihály, Mateides István 2—2 P; Glávits 
István Csővár, Reiner József, Segesváry Ödön Domony 1 '90—190 P; 
Hamrák Béla, Liptai János, Nagy Imre, Stibrányi Gyula, Szever Pál 
F50—1'50 P; Faska Lajos, Fehér István, Karádi János, özv. Krayzell 
Kálmánné, Kliszák János, Péter Géza 1 — 1 P; Beke Gyula 60 f; Dr 
Czirbusz Endréné, Gergely Ida, Kolofont Erzsébet, Dr Major Dezső, 
Medve Ferenc, Moys Gyula, özv. Stuller Lajosné, Csizmadia György, 
Turcsányi Lajos 50—50 f; Walla Lajos, N. N. 30—30 f; Hotzmann 
Imre, Tóth Lajosné 20—20 f.

Másik ünnepélye volt a csapatnak a június 17-iki fogadalomtételi 
és tábortűzi ünnepély, amelyen az ünnepi beszédet Szever Pál reálgimn. 
igazgatóhelyettes, a szervezőtestület h. elnöke tartotta a cserkészet 
jelentőségéről és a magyar fiú feladatairól. Ezen az ünnepélyen 14 je
löltet avattunk cserkésszé. Tiszta bevételünk ezen az ünnepen 53'30 P 
volt. Hálás köszönet hangján emlékezünk meg azokról, akik felül
fizettek: Förhéncz Sándor 2'50 P; Sárkány Ernő, Szever Pál, Jancsik 
Mihály 2—2 P; Hamrák Béla, Nagy Imre 1’50—1'50 P; Turcsányi 
Lajos, Toperczer Róbert, Dr Reuss Pál, Molnár Lajos 1 — 1 P; Dr 
Perczel Miklós, Spisák Lászlóné 50—50 f.

Hálás szívvel mondunk köszönetét a következő adományokért: 
Az idei gimn. júniális tiszta jövedelméből 112'42 P jutott a csapatnak 
a Jamboree költségeire. A köszönet hangján emlékezünk meg az aszódi 
járás nagyérdemű jegyzői karáról, élükön bonyhádi Perczel Miklós dr.
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főszolgabíró úrról, akik a Jamboreen való részvételre községenkint 
segély folyósítását eszközölték ki a községi házi pénztárakból. E se
gélyek folyósítása még folyamatban van.

Gyűjtést indítottunk meg a Jamboreeban résztvevő szegényebb 
cserkészek segélyezésére. Helyszűke miatt csak a nagyobb adományo
kat közöljük. Ezek a következők: Báró Prónay Dezső Ácsa 20 P; 
Cukorgyári tisztviselők Selyp 8 P; Liptai János, Kausz József 5—5 P; 
Gróf Széchényi Gyula 4 P; Toperczer Róbert, Neszveda Antal Mária
besnyő, N. N. Iklad, Dr Csengey Gyula Galgaguta, N. N. Selyp, „Hangya" 
Aszód, Sárkány Ernő, Antal Lajos 3—3 P; Hermann Gyuiáné Mária- 
besnyő, Domony Miksa Domony, Fischer Ede Domony, Bartha Károly 
Domony, Dayka Béla, Tillinger Antal, özv. Kálmán Bertalanné, Zundel 
Frigyes, Burger Zoltán, Klopfer István Túra, Tóth Sándor, Dr Liptai 
István, Áts Kálmán, Dr Králik Jenő Ácsa, Margócsy István Ácsa, Dr 
Fazekas István Ácsa, Dr Madarassy István Bag, Förhéncz Sándor 2—2 
P; Kovács Sándor 1'20 P; Aparvári Márton, Kovács József, Tompa 
Adolf, Hartyánszky Vilmos, Meskó Károly Galgaguta, Péter János Galga
guta, Dr Rendes Dezső, Dr Varga Ferenc, Nigrinyi Ernő, Stoy Nándor, 
Radics István, Rosner Lajos, Libucz József, Molnár Sándor, Thiringer 
László, Dr Weisz Aladár, Dr Katona Henrik, Dr Faludi Sándor, Töp
fer Béla, Zderka Gyula, Krenkó Gyula, Kaufmann Imre, Tomka And
rás, N. N. Selyp, Körmendy Józsefné Túra, Hannofer Istvánné Túra, 
Dr Heilig Aladár Túra, Csorba Albert Túra, Ferentzy Johanna, Micsinay 
Péter, Szever János, Dr Bentsik Géza, Vas Mór, Walla Lajos, Dr Far
kas Andor, Lőwy Andor, özv. Suba Istvánné, Búzás Béla, Schaff Géza, 
Cserháti János Bag, Honig Antal Bag, Brezovszky József Hévízgyörk, 
Schlesinger Salamon Hévízgyörk, Székely Ödön Hévízgyörk, Györky 
Béla Hévízgyörk, Szabó Kálmán Hévízgyörk, Kamodi Gáspár Hévíz
györk, Földes István Hévízgyörk, N. N., N. N., N. N. Ácsa, Derczó 
László Ácsa, Hidassy Aladár Máriabesnyő, N. N. Máriabesnyö, Gábor 
Mátyás Máriabesnyő, Solnay Dénes Máriabesnyő, „Hangya“ Mária
besnyő, Tremmel Lajos Iklad, Uher Ágoston Iklad, özv. báró Marschal 
Gyuiáné, özv. Kállay Béniné, Fogyasztási Szövetkezet Nógrádbercel 
1—1 P. Az egész gyűjtés eredménye június 22-én 201 '70 P. A gyűjtés 
egyes helyeken a Jamboree költségeire még folyik.

Az adakozók fogadják nemes gondolkodásukért és segítségükért 
hálás köszönetünket.

Itt köszönjük meg Perin Béla és Burger Zoltán gyógyszerész 
uraknak segítségét, akik a csapat mentőládáját évről-évre ingyenesen 
felszerelik.

Felszerelésünk az idén 23 tételszám alatt 58'68 pengő értékben 
gyarapodott, 42 darabbal.

Tavalyi évi munkánk koronája az 1932. évi acsai nagytábor volt, 
amelyet báró Prónay Dezső földbirtokos, tb. egyetemes evang. egy
házi felügyelő úr birtokán június 24-től július 9-ig tartottunk meg. A 
táborban a közelgő Jamboreera előkészületül a csapat zöme, 34 fő 
vett részt, a fogadalmat tett fiúk 90 %-a. A nehéz gazdasági helyzet 
miatt a táborban a fiúk között 162'30 P táborozási segélyt osztottunk 
ki, amely összegben benne van a Cserkész-szövetség 47'40 P-ős
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segélye is. Miután a tábor ajamboreera való szigorú előkészület volt, 
arra törekedtünk, hogu az úgy fegyelem, mint cszerkészszerűség és 
táborozási készség szempontjából kifogástalan legyen. A táborhely 
környéke, erdő közelsége miatt kiválóan alkalmas volt a természetis
meret (állat-, növény- és madárvilág) tanulmányozására. A csapat meg 
is értette a parancsnokság minden felhívását és elgondolását: a tábor 
a fegyelem és cserkészszerűség szempontjából igen sikerült volt, méltó 
előkészület a nagy világtalálkozóra. E helyen mondunk köszönetét 
báró Prónay Dezső egyet, felügyelő úrnak, aki a tábor kiváló alkal
matosságait számunkra lehetővé tette és bennünket támogatott.

Ez év folyamán május hó 1-én Paraszkay Ernő és Csizmadia 
György tettek Budapesten jó sikerrel cserkésztiszti vizsgát.

A csapat parancsnoka Dr Czirbusz Endre tanár, a X. cserkész- 
ker. intézőbizottságának tagja. Cserkésztisztek: Csizmadia György interná- 
tusi nevelőtanár és Paraszkay Ernő m. kir. javító-nevelőintézeti tiszt
viselő. Segédtiszt: Molnár Zoltán joghallgató; próbaidös-segédvezető: 
Kalmár Aladár joghallgató, akik régi cserkészeink és volt tanítványaink.

A társadalom nagy segítsége, támogatása bizonnyal arra fogja 
késztetni fiainkat, hogy a nagy világtalálkozáson a vendéglátó magyar fiú 
tűnjék ki nemcsak jellemével, de ügyességével is oly sokat csalódott 
nemzetünk dicsőségére!

Petőfi-Sportkör.

Beszámoló az ifjúsági sportkör 1932/33. évi működéséről.

A sportkör neve: Az aszódi ág. h. ev. Petőfi-reálgimnázium „Petőfi“ 
sportköre. Kerület: Budapestvidéki. Csoport: Újpesti csoport. A sportkör 
igazolási száma: 391. A megalakulás ideje: 1925. szeptember 12. A 
sportkör tiszteletbeli elnöke: Dr Oravecz Ödön igazgató. A sportkör 
vezető tanára : Künsztler János testnevelési tanár. Az intézet tanulóinak 
a teljes létszáma: 392. A magántanulók, illetve magánvizsgázók szánta: 
35. Felmentettek száma : 16. A testnevelési alapra fizető tagok száma 
összesen: 389. A sportkör ben működő tagok száma korosztályonként: 
I. korosztály (10—12 évesek): 40. II. korosztály (12—14 évesek): 24.
III. korosztály (14—16 évesek): 33. IV. korosztály (16 éven felül): 57. 
Összesen 154. A korosztályok sportköri foglalkozásának heti óraszáma: 
4x 2 =  8. Működő szakosztályok : Játék. Torna. Atlétika. Úszás. Télisport. 
Tennis. Az intézet saját tornatermét használja. Alapteriilete : 120 m2 az 
öltözővel együtt. Padozata: Deszkapadló. A játékra alkalmas udvar van. 
A tagok Aszód község sportpályáján gyakorolnak hetenként 4-szer d. u. 
2—4 óráig. Az úszást a Lőwy-féle magánuszodában gyakorolják. Télen 
a levente-egyesületi korcsolyapályán korcsolyáznak.

A „Kisok“ országos atlétikai bajnoki versenyén Kunszentmiklóson 
a sportkör 17 tanulóval vett részt. Elért eredmények: Svédstaféta: első
hely. Bajnok: Aszódi ev. reálgimnázium 2 p. 124 mp. Diszkoszvetés 
ötös csapatverseny: elsőhely. Bajnok: Aszódi ev. reálgimnázium 32.93 m. 
átlageredmény. 5x100 m. staféta: második hely: Aszódi ev. reálgimná-
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zium 591 mp. Szent Imre vándordíj: második hely: Aszódi ev. reál- 
gimnázium: 365006 pont. Az egyéni versenyszámokban: Rúdugrás: 
5-ik hely: Regős Jenő Vili. o. I. 2’80 m. Diszkoszvetés: 5-ik hely:
Sperlágh József VII. o. t. 3428 m. Pentatlon: 4-ik hely: Sperlágh Jó
zsef VII. o. t.

Az elmúlt esztendőben társadalmi egyesületekhez a sporkör tagot
nem adott ki.

A sportkör vagyonának múlt évi maradványa ... ... ... 504 38 P
A jelen tanévben testnev. járulékból befolyt 40°/o részesedés 373 44 P
Befolyt egyéb bevételek összege ... ... ............ . ... ... 4046 P

összesen 918'28 P
A sportkör jelen tanévi összes kiadása ... ... .................. . 418 01 P

Maradvány 50027 P
A sportkör működésére vonatkozó egyéb feljegyzések: Intézetközi 

atlétikai verseny volt 1933. május 28-án Gödöllőn. A versenyt a gödöllői 
premontrei reálgimnázium rendezte intézeti tornavizsgájával kapcsola
tosan. A versenyen Gödöllő 38 pont és Aszód 32 pont eredményt ért el.

1933. március 25-én és április 12-én a sportkör football csapata 
mérkőzött a gödöllői premontrei reálgimnázium football csapatával. Ered
mény : 2 :0  és 2:1 Aszód javára.

1932. december 17-én Schulmeister József VIII. o. t., Cliugyik Jó
zsef VI. o. t. és Libertiny Levente IV. o. t. resztvettek a Motesz jelvény- 
szerző versenyén Hatvanban. Eredmény: Schulmeister József első hely: 
ezüst jelvény. Chugyik József második hely: ezüst jelvény. Libertiny 
Levente ötödik hely: bronz jelvény.

1933. április 12-én ugyancsak 3 tanuló résztvett a Kisok orszá
gos bajnoki tornaversenyén. Helyezést ez alkalommal nem értek el.

1933. május 25-én volt az évzáró tornavizsga. Az egyes verseny
számokban a következő tanulók tűntek ki: Nyújtógyakorlatok: 1. Schul
meister József, 2. Chugyik József, 3. Libertiny Levente. Korlátgyakor
latok: 1. Chugyik József, 2. Schulmeister József. Plintgyakorlatok: 1. 
Schulmeister József, 2. Chugyik József. Talajtorna: 1. Chugyik József. 
60 m. síkfutás. I. osztályrészére: 1. Steyer György 9’2 mp. 60 ni. sík
futás. II. osztály részére: 1. Spisák László 8 7 mp. 80 ni. síkfutás. III.
IV. osztály részére: 1. Kroner József IV. o. t. 11 mp. 100 ni. síkfutás. 
V—Vili. osztály részére: 1. Schulmeister József Vili. o. t. 12 mp. 4x100  
ni. staféta: 1. VII. osztály. Súlylökés: 1. Dúzs Gedeon 10 91 ni. Disz
koszvetés: 1. Sperlágh József 35 02 m. Gerelyhajítás: 1. Moys Béla 
43 73 m. Magasugrás: 1. Piry Endre VII. o. t. 160 cm. Távolugrás: 
V—VIII. osztály részére 1. Moys Béla 6 07 m. Távolugrás: III. IV. osz
tály részére 1. Morhardt Károly III. o. t. 5.30.

*

Ä rendkívüli tárgyak tanításáról szóló alábbi jelentésünket 
a V. K. M. 540—09/580—1931. sz. körrendeleté alapján egyházi főható
ságunk 18/1932. sz. rendelkezése értelmében szerkesztettük meg.



Ä görög ngclvet, mint rendkívüli tantárgyat felettes egyházi 
hatóságunk jóváhagyásával e tanévben is tanítottuk. E tanfolyamra 10 
tanuló jelentkezett, akik közül 6 növendék az alsó tagozatban vett részt, 
4 pedig a haladók csoportjában s heti 1 — 1 órai oktatásban részesült. 
Az órákat a vidékről bejáró tanulók miatt a rendes tantárgyak órái után 
1—2-ig tartottuk. Tankönyvek: Maywald—Vajer: Görög nyelvtan, Gö
rög olvasókönyv I. rész. Geréb : Szemelvények Herodotos Xenophon és 
Platon irataiból. Elvégzett tananyag az alsó tagozatban a declináliók 
ismétlése, az omega végű igék ragozása a megfelelő szemelvények for
dításával, a haladók csoportjában az u n mi végű igék coniugatiója, 
Fordítás: Kroisos és Solon, Polykrates gyűrűje, Kyros beszéde halálos 
ágyán (szemelv). Az alsó tagozatban részt vettek: Fentős Tibor VI . 
Dúzs Gedeon VII, Lorenz András VII., Üsztöke Illés VII., Záborszky 
Zsuzsanna VII. Kirchner Gyula VIII. o t. A haladók csoportjában Papp 
János VI., Bobor János VII., Balogh Jolán VII. és Szabó Gyula VIII. o. 
tan. A megosztályzott 8 rendes tanuló közűi 4 tanuló jó, 4 tanuló elég
séges érdemjegyet nyert. A két leány-magántanuló a püspök úr külön 
engedélye alapján vett részt a tanfolyamon. A tanfolyam ingyenes volt, 
vezetője Karádi János szaktanár.

Ném et társalgási gyakorlatok. A heti egy órás gyakorlatokon 
résztvett egész éven át 30 tanuló, akik közűi 17 cserkész volt. A tan
folyam évi díja 8 P, e díj alól a cserkészek fel voltak mentve. A gya
korlatok tárgya a következő volt: Bevezető Gouin-sorok, képleírások, 
cserkészláborozás, kérdősorok, levélszerkesztés és Weber képeskönyvének 
olvasása: Hans und Fritz. Szótárnak használtuk K. Molnár Frigyes Jam- 
boree-zsebszótárát. A tanfolyam vezetője: Stibrányi Gyula.

«

Ä francia társalgást ez évben is heti 1 órában tartottuk meg. 
A tanfolyam vezetője: Dr Reuss Pál. A társalgás anyagának megválasz
tásánál különös tekintettel voltunk a cserkészekre, akik részt vesznek a 
gödöllői világjamboreen. L’équipement de l’éclaireur. Entretiens avec 
Mussolini. La premiere épreuve de Chariot. Anecdotes. A résztvevők 
száma: 12. Névsoruk: Bayer Endre, Bolgár Pál, Faska Ödön, Fazekas 
László, László Kálmán, Molnár Andor, Zsákovils Endre VI. oszt., André 
László, Adamecz József, Lórencz András VII. oszt , Margócsy Gyula és 
Regős Jenő VIII. osztályosok. Jeles : 6, jó : 6.

Ä műének tanítása. Mint kötelező rendkívüli tárgy szerepelt az 
ének az I. és II. osztályban heti 1 — 1 órában. Tananyagként szerepelt 
az első 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 4 kereszt és 4 béig. Melódia és harmónia. A 
legismertebb hármas hangzatok. Egyszerű egyházi énekek, kánonok és 
népdalok éneklése és gyakorlása. A protestáns tanulók köréből volt 
egyházi énekkar is, melyben 11 szoprán, 10 alt, 11 tenor és 14 basszus 
működött közre. E tanévben a következő dalokat tanulták be. Szabados: 
Hiszek egy. . . Erkel : Hymnus. Egressy: Szózat. Kirchner: A halál meg
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győzőjének. Krííger: Jer dicsérjük Istent. Gusztáv Adolf csatadala. Deák : 
Kossuth-induló. Lányi: Magyar nóták. A műéneket és az egyházi ének
kart Haberehrn Gusztáv tanította.

flz  egyházi énektanítás az I—IV. o. evang. tanulóival történt, 
akik 2 csoportba voltak osztva: I. csoport az I. és II. osztályok tanulói,
II. csoport a III. IV. osztályok tanulói. Minden csoport heti 1 órában 
volt elfoglalva. Az első csoport 30 éneket gyakorolt be, a második cso
port a régebben tanult énekek átismétlése mellett 20 új éneket tanult 
meg. Az I. osztályban: 6 jeles, 9 jó, 5 elégséges volt; a II osztályban: 
7 jeles, 6 jó, 4 elégséges; a III. osztályban: 9 jeles, 3 jó, 7 elégséges; 
a IV. osztályban: 8 jeles, 3 jó, 4 elégséges. Használt segédkönyv: 
Haberehrn : Kis Korálkönyv. Az egyházi éneket Hamrák Béla tanította.

XI.

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

kodnak :
1. A tanári könyvtár ez évi gyarapodása 341 mű 407 kötetben és 

18 k. folyóirat. A könyvtár címére jár 36 folyóirat. Köszönettel tartozunk 
intézetünk azon barátainak és volt tanítványaihak, akik a mai nehéz 
anyagi viszonyok közt is hozzájárultak könyvtárunk állományának gyara
podásához. Külön hála illeti Francsek Pál new-yorki mérnök urat, aki 
egymaga saját költségén 168 művet 177 kötetben és 18 kötet folyóiratot 
küldött könyvtárunknak Amerikából. Hozzájárultak még könyvtárunk 
gyarapításához: özv. Bolla Lajosné 133, Schulek János 15, Dr Schulek 
Alfréd 19, Rosner Lajos 24, Xantus János 9, Dr Varga Ferenc 1, Steiner 
László 1, Budapest Székesfőváros 6, a Pesti Hírlap 2 és a Budapesti 
Francia Követség 6 kötettel. E nemeslelkü adakozók találjanak minél 
több követőre. A könyvtár őre: Stibrányi Gyula.

2. Az ifjúsági könyvtár e tanévi gyarapodását az alábbi táblázat 
mutatja :

I.- II. 0. 4 mű 2 - P értékben.
III.-IV . 0. 10 mű 25 — P .
V.—VI. o. 10 mű 24-40 P „

VII.—VIII. o. 16 mű 31 40 P „
Önképzőkör 7 mű 15 16 P „

Összesen: 47 mű 9796 P értékben.
A könyvosztás hetenként történik, a tanulók érdeklődése elég jó. 

A tanári kar részéről a könyvtárcsoportokat következők vezetik: I. II. o. 
Jancsik Mihály, 111.—IV. o. Karádi János, V.—VI. o. Nagy Imre, VII.— 
VIII. o. Szever Pál.
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3. Modern nyelvi ifjúsági könyviár. Állománya 245 német és francia 
ifjúsági mű. Idei gyarapodása 4 mű. Felső osztályú tanulóink hetenként 
egyszer vehettek ki könyvet. Őre: Stibrányi Gyula.

4. A fizikai szertárban pénzhiány miatt e tanévben gyarapodás nem 
történt. Őre: Haberehrn Gusztáv.

5. Természetrajz-földrajzi szertárban beszereztetett 10 db próbacső 
80 f értékben. Ajándék útján: 2 db bíborcsigaház, 1 db szarvasagancs, 
1 üveg benzin, 1 db cukorkristály és 1 doboz gépkenőcs. Záborszky 
Zsuzsanna VII. o. t ajándéka 1 db csonttollú madár (1 P értékben) és 
kannagumók, Blaskó Sándor IV. o. t. szintén 1 db csonttollú madár (1 
P értékben.) Kezelője: Dr Varga Ferenc.

6. A történet-philológiai szertár gyarapodása 18 db falikép felhú
zása 1280 P és 7 db történeti olvasókönyv kötése 4 20 P. Á szertár 
őre: Szever Pál.

7. A tornaszertárban gyarapodás nincs. Őre: Kiinsztler János.
8. A rajzszertárban rajzszerek vétettek 691 P értékben. Őre: 

Velten Armand.
9. A zeneszertárban gyarapodás nincs. Őre: Jancsik Mihály.

10. A pénz- és éremgyííjtemény szakszerű rendezése tovább folyik, 
de újabb gyarapodás nincs. Kezelője: Dr Czirbusz Endre.
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A tanulók statisztikája az 1932—33. 
tanévben.

XII.

I 1' II. III. 117. 17. ül. üli. um.1l-ÜIII.

Felvétetett összesen . 53 59 60 38 40 39 66 37 392
„ nyilvános tanuló ... ... 43 54 57 37 35 34 56 34 350
„ magántanuló fiú ... ... 3 3 2 — 1 4 2 1 16
. leány ... 7 2 1 1 4 1 8 2 26

Vizsgát tett nyilvános tanuló 41 53 56 37 34 34 54 33 342
„ „ magántanuló fiú 3 2 — — 1 2 2 — 10
. » „ leány... 7 2 — 1 4 — 8 2 24

Jeles osztályzatot kapott.............. 5 1 4 2 1 1 2 4 20
Jó osztályzatot kapott ... ... ... 16 11 10 5 3 3 16 5 69
Elégséges osztályzatot kapott ... 25 31 32 23 25 23 40 26 225
Egy tárgyból elégtelen ... ... ... 5 11 9 6 10 9 5 — 55
Két tárgyból elégtelen ... ... ... —
Több tárgyból elégtelen........... . — 3 1 2 — — 1 — 7
Magaviseletből példás ... ... . 38 28 37 17 19 22 43 32 236

» jó --------------- 3 25 19 19 13 11 11 1 102
„ szabályszerű — — — 1 2 1 — — 4
„ kevésbbé szab.sz.

Ágostai hitvallású evangélikus ... 16 17 16 1 1 10 12 15 8 105
Református vallási! 7 4 2 2 3 5 3 4 30
Római kalholikus vallású ... ... 24 33 34 23 23 17 42 18 214
Unitárius vallású 2 1 3
Görög katholikus vallású ... ... — — 1 — 2 — — — 3
Baptista vallású — — 1 1 1 — — — 3
Izraelita vallású .... ... ... ... ... 4 3 2 1 — 2 2 4 18
Magyar anyanyelvű .. ............... 49 54 56 38 38 36 64 35 370
Német anyanyelvű ... ... ... ... — 1 — — 1 — — — 2
Tót anyanyelvű . .. .. 2 2 — — — — — — 4
Ismétlő volt ... 2 2 1 1 7 1 1 — 15

Kimaradt évközben ... __ ... ... 2 1 2 _ 1 ___ 1 1 8
Vizsgálatlan maradt ... ... ... — 1 2 — — 3 — 1 7
Tanács folytán távozott...............
Meghalt ... ._ ... ... ... ... . _ 1 1

(Az adatok a vizsgázott tanulókra vonatkoznak, az utolsó négy sor
kivételével.)
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Tudnivalók az 1933—34. tanévre.
X I I I .

Az aszódi ág. h. ev. Petőfi-reálgimnázium az 1933/34. tanévben 
az I—VIII. osztályában a reálgimnázium tantervét követi, az előírt modern 
nyelvek közül az V—VIII osztályban a francia nyelvet tanítja.

A tanévkezdet munkarendje a következő:
Ä különbözeti, pótló és m agánvizsgák írásbeli része szeplem- 

ber 4-én r. 8 Va órakor lesz. Ugyanezen a napon lesznek a javítóvizs
gák is, még pedig d. e. 8 órakor.

Ä különbözeti, pótló és magánvizsgák szóbeli része szep
tember 5-én lesz. A vizsgák díja, tárgyanként és évfolyamonként 10 P; 
a javítóvizsgák után 5 P fizetendő a tanári könyvtár javára.

A magánvizsgálatra, vagy különbözeti vizsgálatra jelentkezők 
augusztus 20-ig, a tanév végén vizsgázók június 1-ig küldjék be otthon 
végzett írásbeli dolgozataikat, rajzaikat, az olvasmányok, fordítások és 
emlékezetből tanult prózai, vagy verses anyag jegyzékét, hogy a tanárok 
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 magántanulók fizetik a beíratási díjat, a tandíjat, azonkívül 
tárgyanként és évfolyamonként 10 P vizsgadíjat.

A szeptember havi végső behatásokat szeptember 6. 7. és 8-án 
tartjuk meg d. e. 8—12-ig és d. u. 3—5-ig. Szeptember hóban máskor 
beiratkozás nem lesz.

Äz iskolai díjakat a fenntartó testület nem változtatta meg:
1. Beíratási díj 25 P, melynek lefizetése alól senki sem menthető 

fel. Indokolt kérésre szeptember 1-ig két részletben fizethető le.
2. Tandíj minden tanulóra nézve vallásfelekezeti különbség nélkül 

90 P, mely összeg negyedévi részletekben előre fizetendő. Fizetési negye
dek: I. szeptember 30-ig; II. november 30-ig; III. február 28-ig: IV. 
április 30-ig. Indokolt kérelemre megengedjük a havonkinti fizetést is.

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

Vidékről vonaton bejáró tanulók havi 70 fillért fizetnek felügyeleti 
díj címén. — Befizetett díjak többé vissza nem adatnak.

Ä javító vizsgák, újból hangsúlyozzuk, szeptember 4-én lesznek, 
még pedig d. e. 8 órakor.
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Ä tanév megnyitása. A tanév ünnepélyes megnyitása szeptem
ber 9-én lesz d. e. 9 órakor az új épület rajztermében. A tanítást pedig 
szeptember 11-én d. e. 8 órakor fogjuk megkezdeni.

Ä torna alól felm entést kérő tanulók szeptember 14-én 12 
órakor tartoznak az igazgatóságnál jelentkezni. Házi orvosától senki se 
hozzon bizonyítványt. Az iskola orvosa vizsgálja meg a kérelmezőt és 
az javasolja az esetleges felmentést. Minden tornára kötelezett tanuló 
köteles tornacipőt hozni az előírás szerint, mit az iskola szekrényében 
kell majd elhelyezni.

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

Hivatalos órákat az igazgató, vagy helyettese a nyári szünet 
alatt minden hétfőn és csütörtökön tart d. e. 8—10-ig.

Ä tanulók elszállásolása csak az igazgatóság, illetőleg a tanári
kar hozzájáiutasával történik. — Ha a tanuló és a nevelés-ügy érdeke 
úgy kívánja, a tanuló hivatalos felszólításra köteles lakást változtatni. A 
szállásadók augusztus 1-ig írásban jelentsék be a tanulók részére kiadni 
szándékolt szoba méretnagyágát s a szállásadásra vonatkozó feltételeket is.

Az igazgató vagy helyettese évközben csak a délelőtti órákban és 
csak a gimnázium hivatalos helyiségeiben kereshető fel. Kérjük a szülő
ket arra is, hogy június hóban már ne tegyenek érdeklődő látogatást.

Leány-bejáró magántanulókat az idén is felveszünk az 
I—IV. o.-ba is. Akik ilyen felvételt kívánnak, azoknak, ha polgári isko
lából jönnek, különbözeti vizsgát kell tenniük, az elemiből jövőknek 
nem. Az I—IV. osztályba beiratkozni óhajtó leányok írjanak egy rövid 
kérvényt Méltóságos és Főtiszteletű D. Raffay Sándor Püspök úrhoz és 
azt aug. 20-ig adják be az iskola igazgatójánál. — Későbbi kérvények 
figyelembe nem vétetnek. Előre is megjegyezzük, hogy csak azoknak a 
kérvényeket fogjuk pártolóan felterjeszteni, akiknek előmenetele legalább 
is jó rendű. — A Leánynevelő-intézet intérnátusába olyan növendékeket 
is felvesznek, akik mint leány-magántanulók a gimnáziumba akarnak 
járni. Az ellátási díj évi 600 P és 10 P gyógydíj.

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

Ä szülők figyelm ét ismételten felhívjuk arra, hogy az Interná- 
tusi díjat az intenuitus vezetőségének, a tandíjat meg a reálgimnázium 
tandijpénztárának címezve küldjék postai úton és mindenkor 10 fillérrel 
többet, mert a helybeli posta ennyit von le kézbesítés fejében. A reál- 
gimnázium igazgatóságának díjakat nem lehet beküldeni, az nem fog
lalkozik azok kezelésével. A beírási díjat is postai úton a reálgimnázium 
tandíjpénztárának kell címezni. qz p



46

XIV.

Rz 1933—34. tanévre használatra előírt 
tankönyvek jegyzéke.

I. osztály.
Bereczky : Ószövetségi élet- és jellem képek. — Szinnyei: Magyar 

nyelvtan I. r. — Dr Kovács: Magyar olvasókönyv I. k. — Miklós—Kaib- 
linger—Koszó: Német nyelvkönyv I. r. — Dr Szilády: Kis természetrajz
I. k. — Lakos—Német: Magyarország és Kárpáti medence földrajza. — 
Lévay—Kronberger: Mennyiségtan.

II. osztály.
Bereczky: Jézus élete és tanítása. — Szinnyei: Magyar nyelvtan

II. r. — Dr Kovács: Magyar olvasókönyv II k. — Miklós—Kaiblinger 
—Koszó: Német nyelvkönyv I. r. mint az I. oszt. — Dr Szilády : Kis 
természetrajz II. k. — Lakos—Német: Földrajz II. r. — Lévay—Kron
berger: Számtan. — Lévay—Kronberger: Geometria.

III. osztály.
Bereczky: A keresztyén egyház rövid története. — Szinnyei: Rend

szeres magyar nyelvtan. — Dr Kovács: Magyar olvasókönyv III. k. — 
Dr Reibner: Latin nyelvtan. — Dr Reibner: Vita Romana. Miklós— 
Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv II. r. — Szabó: Magyarország 
története. — Bartos—Kurucz: Történelmi atlasz. — Frölich: Fizika. — 
Lakos—Németh: Földrajz III. r. — Lévay—Kronberger: Számtan és 
Geometria mint a II. oszt.

IV. osztály.
Bereczky: Keresztyén hittan és erkölcstan. — Zlinszky—Pintér: 

Stilisztika. — Arany: Toldi (Lehr). — Dr Reibner: Latin nyelvtan mint 
a III. o. — Dr Reibner: Latin olvasókönyv (Új kiadás). — Miklós—Kaib
linger—Koszó : Német nyelvkönyv. II. r. mint a III. oszt. — Mika— 
Szabó: Világtörténet I. r. — Bartos—Kurucz: Történelmi atlasz. — 
Haltenberger—Krikler: Ásványtan és Kémia. — Lakos—Németh: Föld
rajz IV. r. — Veress : Elemi mennyiségtan I. r.

V. osztály.
Bereczky : A keresztyénség megalapításának története. — Riedl— 

Pintér: Retorika. — Kalmár—Édes: Livius. — Édes: Plautus Captivi. — 
Hittrich: Római régiségtan. — Hittrich: Latin nyelvtan. — Miklós— 
Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv III. r. — Birkás: Francia nyelv
könyv. — Mika—Szabó: Világtörténet II r. — Bartos—Kurucz: Törté
nelmi atlasz. — Dr Szilády: Növénytan. — Veress: Elemi mennyiség
tan I. r. mint a IV. o.
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VI. osztály.
Bereczky: A keresztyén egyház története I. r. — RiedI—Pintér: 

Poétika. — Hittrich: Latin nyelvtan mint az V. oszt. — Édes: Szemel
vények SalIustius műveiből. — Édes: Szemelvények Ciceró műveiből. — 
Wirth: Szemelvények Vergilius Áeneiséből. — Hittrich: Római régiség
tan mint az V. oszt. — Miklós—Kaiblinger —Koszó: Német nyelvkönyv
III. r. mint az V. oszt. — Birkás: Francia nyelvkönyv mint az V. oszt. — 
Mika—Szabó: Világtörténet III. r. Bartos—Kurucz: Történelmi atlasz.— 
Hézser: Földrajz. — Dr Szilády: Állattan. — Veress: Elemi mennyi
ségtan II. r. — Lóky : Négyjegyű logaritmus-kön) v.

VII. osztály.
Bereczky: A keresztyén egyház története II. r. — Beöthy—Kéky : A 

magyar irodalom történeti ismertetése I. r. — Szinnyei: A magyar nyelv. — 
Hittrich: Latin nyelvtan mint az V. oszt. — Édes: Szemelvények Pli- 
nius leveleiből. — Láng—Szőke: Cicero De signis. — Wirth: Szemel
vények Vergilius Áeneiséből, mint a VI. oszt. — Hittrich: Római régi
ségtan, mint az V. oszt. — Bárczi: Francia irodalmi olvasókönyv. — Mik
lós—Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv IV. r. — Schiller: Wilhelm 
Teil (Heinrich). — Mika—Szabó: Világtörténet IV. r. — Bartós—Kurucz: 
Történelmi atlasz mint a VI. oszt. — Hézser: Földrajz. — Kovács— 
Frölich: Fizika. — Veress: Elemi mennyiségtan 111. r. — Lóky: Négy
jegyű logaritmuskönyv, mint a VI. oszt.

VIII. osztály.
Zsilinszky: Evangéliomi keresztyén életfelfogás. — Beöthy—Kéky: 

A magyar irodalom történeti ismertetése II. r. — Szinnyei : A magyar nyelv, 
mint a VII. oszt. — Hittrich: Latin nyelvtan, mint az V. oszt.— Wirth: 
Szemelvények Horatius műveiből. — Wirth: Latin Urai szemelvények. — 
Schmidt: Szemelvények Tacitus müveiből. — Hittrich: Római régiség
tan, mint az V. oszt. — Miklós—Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv
V. r. — Megyeri—Theisz: Francia nyelvkönyv. — Marcinké—Pálfi: 
Magyarország története. — Bartos—Kurucz: Történelmi atlasz, mint a
III. oszt. — Kovács—Frölich: Fizika, mint a VII. oszt — Veress: Elemi 
mennyiségtan IV. r. — Lóky : Négyjegyű logaritmuskönyv, mint a VI. 
oszt. — Böhm—Tankó: Lélektan és logika.

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

M. T. A. Helyesírási szabályok. — Albrecht: Kis német nyelvtan. — 
Réger: Irodalmunk tart. ismertetése. — Kovács—Kozák : Könyv nélkül 
tanulandó olvasmányok gyűjteménye. — Haberehrn : Kis korálkönyv. — 
Hittrich: Lalin szókönyv (az V. oszf.-nak). — Schmidt: Latin—magyar 
és magyar—latin szótár. — Kelemen: Német—magyar és magyar— 
német szótár. — Újváry : Francia—magyar és magyar—francia szótár.
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