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Dr Oravecz Ödön.
(1881 — 1934 )
(flz igazgató tanévnyitó beszéde.)

Mélyen tisztelt ünneplő közönség! Szeretve tisztelt kartársaim!
Kedves tanuló ifjúság!
A Gondviselés útjai és céljai véges emberi értelmünkkel kifiirkészhetetlenek. A rnult tanév végén, 1934. június 18-án Dr Oravecz
Ödön, intézetünk érdemdús igazgatója ezen a helyen olvasta fel magasan
szárnyaló gondolatokban gazdag tanévzáro értekezését Bél Mátyásról.
Nem egészen egy hónapra rá július 16-án már a koporsója állott
ugyanezen a helyen annak a tanférfiúnak, kinek nemcsak ez az iskola
s annak ifjúsága, hanem általában a magyar középoktatás és nevelés
ügy oly sokat köszönhet. — Igen, kedves tanuló ifjúság, Dr Oravecz
Ödön, iskolánk kiváló igazgatója, nagytudományú és ékestollú tanára,
1934. július 14-én este 8 órakor megszűnt élni Meleg szive kihűlt,
nemesen gondolkodó s mindig alkotni vágyó lelke elhagyta porsátorát,
hogy visszatérjen Teremtőjéhez.— Oly hirtelen bekövetkezett távozása
gyászba borította nemcsak közvetlen hozzátartozóit, hanem gyászba
borította ennek az iskolának felettes hatóságát, tanári testületét, ifjú
ságát, sőt gyászbaborította mindazokat e község falain belül és kívül,
akik csak egyszer is közelebbi érintkezésbe léptek a megboldogult
rendkívüli és vonzó egyéniségével.
Kedves tanuló ifjúság! Ma, az 1934/35. iskolai év ünnepélyes
megnyitása alkalmával vájjon kiről beszélhetnék nektek alkalomszerűbben,
mint épen Dr Oravecz Ödönről, iskolánk egyik legnagyobb jótevőjéről.
Hiszen közületek alig 50-en vehettetek részt a megboldogult igazgató
úr temetésén. Megkísérlem hát előttetek legalább nagy vonásokban
vázolni azt a 30 esztendőre terjedő odaadó és önzetlen munkásságot,
amelyet a megboldogult a magyar nemzeti kultúrának szentelt, mint
annak egyik buzgó apostola. Idézzük hát fel az ő küzdelmes életének
főbb mozzanatait okulás céljából. Figyeljetek!
Dr Oravecz Ödön a lankás és dombos Rozsnyón született 1881 •
március 12-én. Apja a rozsnyói ev. gimnáziumnak igazgató-tanára voltTehát már a származása is szinte predestinálta őt arra, hogy a magyar
kultúrának előharcosa legyen ő is ott a végeken. Elemi iskoláit és
gimnáziumi tanulmányait szülővárosában apja mellett végezte, aki korán
észrevette fia kiváló szellemi képességeit, főleg szinte korlátlan emlé
kező képességét. Már édesapja mellett látta, hogy az ev. iskoláknak
mennyit kell küzdeniük a puszta létért, de épen e küzdelmes életnek
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a dicsősége vezette őt a tanári pálgára. A kolozsvári tudomány
egyetem bölcsészeti karán 1905 május havában szerezte meg az okle
velet a magyar s latin nyelv és irodalomból, miután 2 évvel előbb
summa cum laude megszerezte a doktorátust. 1904. szeptember 1-től
már a besztercebányai ev. algimnázium helyettes tanára, maid a követ
kező tavasszal megszerezvén az oklevelet, ugyanannak az intézetnek
rendes tanára, 1916. június hava óta pedig az időközben teljes
főgimnáziummá kifejlesztett intézet igazgatója lett. — Igen, Dr Oravecz
Ödön 23 éves korában tanár, 35 éves korában már igazgató. (Istenem,
hol van ettől a lendülettől a mai ifjúság nagy része!) Emellett 1903-ban
jelent meg első irodalmi műve János vitéz címmel (irodalmi tanulmány
Petőfi Sándor költeményéhez), 1908-ban pedig 1 kötet verse Költe
mények címen. — E költeményei közűi hadd idézzem legalább azt az
egyet, amelyben örök emléket állít hőnszeretett édes anyjának. Ez a
rövid vers hű tükre az ő nemesen érző lelkének és egyéniségének is :
ÖRÖKSÉGEM.
Mikor sötét, gyászos ágyán
Feküdt drága, édes Anyám,
Mikor áldott, nemes lelke
Végóráját m eg sejtette;
Nem hagyhatva vagyont, kincset,

Csak egyre kért, egyre i n t e t t ;
Három szó volt az egész csak,
Mit kitűzött elém c é ln a k ;
Csak azt súgta halón nekem :
„Becsületes légy gyermekem !“

Becsületes! Mily egyszerű szó, de milyen nehéz ezt az egyszerű
szót egész életre jelszóul választani s azt soha el nem téveszteni szem
elől egy pillanatra sem egy életen keresztül. Dr Oravecz Ödön meg
mutatta, hogy ezt igenis meg lehet tenni. Meg lehet tenni, el lehet
érni a becsületességet s ennek révén a közbecsülést ernyedetlen, soha
nem lankadó és mindig önzetlen kötelességtudással és munkaszeretettel.
Abban az elhanyagolt besztercebányai algimnáziumban éppen akkor
ilyen férfiúra volt szükség, hogy a besztercebányai ev. egyház meg
menthesse régi, évszázados középiskoláját. És Dr Oravecz Ödön dol
gozott éjjel-nappal. Ő maga szervezte meg az intézet történelmi, filo
lógiai, földrajzi, rajz- és geometriai, fizikai szertárait, pénz- és érem
gyűjteményét, a felsőbb osztályok ifjúsági könyvtárait és a Bél Mátyás
önképzőkört. Ezt a kitartó, soha nem lankadó és céltudatos fejlesztő
munkát az állam azzal honorálta, hogy hozzájárult az algimnáziumnak
főgimnáziummá való kifejlesztéséhez, — kartársai és az iskola fenn
tartó hatósága pedig azzal, hogy 1916-ban a legnehezebb időben, a
világháború kellős közepén őt választották meg az intézet igazgatójává.
De Dr Oravecz Ödön emellett a felfokozott tevékenysége mellett
tudott időt szakítani magának arra is, hogy figyelje a felvidéki közélet
s a besztercebányai evangélikusok életének minden mozzanatát. És
mikor látta a kormánypárt mindenhatóságát, az ellenzék szavaló tehe
tetlenségét, a kívülről pénzelt pánszláv izgatás erősödését, ráeszmélt
arra, — és ezt szóban és írásban hirdette — hogy ott Besztercebányán,
a pánszlávizmustól fenyegetett magyar kultúra gócpontjában az önző
és pártoskodó kisvárosi életben az ev. egyházért és az édes magyar
hazáért élő kultúrembernek csak egy hivatása lehet — a magyar kul
túra fölényének fokozása és terjesztése nemcsak az iskolában, hanem
az iskolán kivül szépirodalmi és tudományos folyóiratok, népszerű elő
adások tartásában való minél intenzívebb részvétel által.

\
5

Ezt a magasztos célt szolgálta akkor, amikor nemcsak a Felvidék
legkülönbözőbb politikai, tudományos és szépirodalmi lapjaiba, hanem
a budapesti napilapokba és folyóiratokba a tárcáknak, cikkeknek, ver
seknek, kisebb irodalmi értekezéseknek egész sorát írta. Ezért lett
Besztercebánya sz. kir. város képviselőtestületének, Zólyom vm. tör
vényhatósági bizottságának egyik legszorgalmasabb tagja és legszí
vesebben hallgatott szónoka, ki felszólalásaiban mindig a közélet tisz
taságát követelte. Ezért volt a besztercebányai Ev. Egyletnek 10 éven
át titkára; ezért szerkesztette 10 éven át a Besztercebányai Figyelő c.
hetilapot; ezért tartott a különböző egyesületekben, a szabad líceumban,
a munkásgimnáziumban, a 16. honvédgyalogezred altiszti körében és
más különböző estélyeken több mint 100 népszerű előadást.
De aztán bekövetkezett a világháborúnak ránk nézve oly szomorú
vége, — s a csúfos pesti őszirózsás forradalom. Az Oravecz Ödönök
emberfeletti magyar kulturális munkálkodása a Felvidéken véget ért.
— 1918. őszén D. Raffay Sándor püspök úr megkísérelte még a
cseh agitátorok izgatásait feltartóztatni, de ez már késő volt. A cseh
zsebrákok 1918. december végén kardcsapás nélkül bevonúltak Besz
tercebányára is. 1919. január 27-én a cseh tanügyi referens az ev.
főgimnáziumot bezáratta, annak igazgatóját és tanárait hontalanokká
tette. Felettes egyházi hatósága ugyan részére nyugdíjat kért az úgy
nevezett cseh-szlovák kormánytól, de ő azt nem fogadta el. Négy
kartársával együtt — úgy, mint a Selmecbányái ev. líceum tanárai, —
inkább a vándorbotot vette a kezébe, mert szivet cseréljen az, aki hazát
akar cserélni — főleg ha az illető pedagógus. A bányakerületi ev. püs
pök úr intézkedésére iskolánkhoz nyert beosztást, hová besztercebányai
tanítványai közül mintegy 25-en követték, köztük a Vili. o. magyar
érzelmű 11 tanulója. Ezek iskolánkban május hó derekán külön érett
ségit tettek. Ez volt az egyetlen rendes érettségi vizsgálat az ú. n
proletárdiktatúra idején csonka hazánkban. 1919. szeptember havában
iskolánk akkori fenntartó hatósága kiválóan eredményes munkálkodása
jutalmául véglegesítette öt állásában.
Ezzel megkezdődött Dr Oravecz Ödön 30 éves tanári pályájának
második fele. Ezalatt a második 15 esztendő alatt itt Aszódon az ő
küldetése az volt, hogy Petőfi Sándor 150 éves iskolájának fennmara
dását biztosítsa a minisztérium által sürgetett új iskolaépület felállítása
által, hogy aztán ez legyen a Felvidék felé lakó evangélikusoknak és
a magyar kultúrának új végvára. Ez az elhatározás érlelődött meg
Dr Oravecz Ödön lelkében akkor, mikor itt már sokan meghúzták isko
lánk felett a lélekharangot. És mi adott neki erőt ahhoz, hogy ez
elhatározása mellett a sok nehézség és akadály láttára is kitartson?
Carlyle mondja valahol, hogy csak az alkothat nagyot, aki hisz vala
miben. Ö hitt Petőfi Sándor iskolájának jövőjében, kulturális hivatá
sában és mert ebben hitt, azért sikerűit neki ezt az iskolát, ha sok
küzdelem árán is, nemcsak megmentenie, hanem felvirágoztatnia is De
micsoda sisyphosi munka volt ez. A folyton meg-megújuló, újabb és
újabb nehézségeket gördítő ellentétek érzékeny lelkét bántották. És
méltán, mert még ott is, ahol a szent cél érdekében feltétlen támo
gatást remélt, ehelyett csak gáncsvetésekkel találkozott. Nem csoda,
ha ilyen körülmények között korán betegeskedni kezdett. De ő mégsem
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csüggedett. Sziklaszilárdan hitt terve sikerében, mert tisztán látta maga
előtt a nemes célt, amely felé haladnia kell és az utat, amely őt előbbutóbb, bármilyen akadályok is gördüljenek közben útjába, a magasztos
célhoz fogja juttatni. Tisztán látta, hogy a kicsiny aszódi ev. egyház
képtelen saját erejéből új iskolaépületet emeltetni. Már pedig ezt rövid
idő alatt meg kellett valósítani, mert attól lehetett tartani, hogy az
állam az annyiszor kifogásolt régi, rozoga és szűk épület miatt megvonja
iskolánktól a nyilvánossági jogot. Ekkor 1926-ban, valóban a legkriti
kusabb pillanatban ő lett a Petőfi-reálgimnázium igazgatója.
Mint igazgató azonnal hozzáfogott nagy tervének keresztülvitelé
hez, hogy az aszódi ev. egyház adja át Petőfi Sándor iskoláját a bányai
ev. egyházkerületnek. De milyen körültekintéssel kellett eljárnia, hogy
e tervének a helybeli ev. egyház közgyűlését egyhangúlag megnyerje.
Mert felfelé nem akadt nehézségre, sót a bányai ev. egyházkerület nagy
nevű püspöke D. Raffay Sándor rögtön észrevette Oravecz Ödön ter
vének nemes intencióit s azt teljes mértékben azonnal magáévá tette.
És ime megtörtént az itt helyben sok gáncsoskodó által utolsó pillanatig
kétségbe vont csoda: 1931. október 11-én itt tündöklőit Pelőfi Sándor
iskolájának új, modern épülete Aszód község legszebb dombján, hogy
onnan mintegy „erős vár“-ból annál könnyebben árassza magából a
szellemi és vallás-erkölcsi evangéliomi világosságot a Galga völgyében.
A csoda tehát megtörtént. A csoda előkészítése elsősorban Dr Ora
vecz Ötjön érdeme, a csoda megtörténte pedig a mi hőnszeretett s a
magyar kultúráért s annak terjesztőiért, az iskolákért minden áldozatra
kész főpásztorunké, D. Raffay Sándor püspök úré, illetve a mi fő
pásztorunkban is munkálkodó ama evangéliomi léleké, amelyről D.
Raffay Sándor püspök úr 1931. október 11-én az új épületet felavató
beszédében oly fölemelően elmélkedett. Hadd idézzünk ebből a magas
szárnyalású beszédből néhány gondolatot:
„Az evangéliomi lélek Isten legdrágább ajándéka, amelyből hit,
bizalom, lemondás és szolgálat ösvényein indul el az új életet terem
teni kívánó akarat. Az evangéliomi lélek emeli ki az embert az önzés
ösztönös nyűgéből és emeli fel a másokért élnitudó szolgálat méltó
ságára. Az evangéliomi lélek az erkölcsi felelősség súlyával terhelten
is szabadságra képesíti az emberi lelket. Ebben a szabadságban benne
van a bajok, gondok, csalódások és kishitűség fölé való emelkedés
szárnyalása is, amely nem ismer csüggedést, lemondást és megállást
akkor, midőn akadályok állják útját alkotni kívánó, céltűző vágyának.
Az evangéliomi lélek akkor boldog igazán, ha áldozatokat osztogathat.
Az evangéliomi lélek akkor fürdik a benső öröm láthatatlan könnyének
árjában, mikor másoknak örömet szerezhet. Az evangéliomi lélek a
jelenvaló világban él ugyan, de mindig boldogabb jövendő alapjait
rakosgatja le. Az evangéliomi lélek emeli az embert önálló, büszke,
teljes és egész jellemmé, viharálló szabad egyéniséggé, amelyben mun
káló és alkotó erő él. Ez az evangéliomi lélek rakta le alapját ennek
a mi intézetünknek is“, mondja a mi főpásztorunk az új épületet fel
avató beszédében.
Kedves tanuló ifjúság! Ez a mindig a jövendőért munkálkodó evlélek dolgozott Dr Oravecz Ödönben aszódi működésének egész 15
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esztendején át. Mert ő az új épülettel sem elégedett meg. Hogy
még jobban biztosítsa iskolánk jövőjét és kidomborítsa evangélikus
jellegét, a régi iskola épületeiben egy virágzó internátust rendezett be
jóformán a semmiből és ezzel évenként közel 50 középosztálybeli
szülőnek lehetővé tette, hogy gyermekeiknek neveltetéséről és tanítta
tásáról megbízható és olcsó helyen gondoskodhassanak. Majd, hogy a
Podmaniczkyak által az iskolának adományozott vásártéri jog minél jö
vedelmezőbb legyen, sok utánjárással szaporíttatta az aszódi vásárok
számát és ott a Horthy M.-út végén a Galga mellett egy 4 holdas és
jól berendezett új vásárteret szerzett a venni és eladni akaró gazdák
és iparosok számára.
Kedves tanuló ifjúság! És emellett az iskola jövendőjét munkáló
tevékenység mellett Dr Oravecz Ödön akkor is a mi iskolánkért dol
gozott, amikor még sokszor az éjszakát is nappallá téve egymás után
írta szebbnél-szebb cikkeit összes egyházi lapjainkba, ifjúsági és tudo
mányos folyóiratokba, amikor mint a Protestáns Tanügyi Szemle szer
kesztő bizottságának tagja, mint a Rozsnyói Öreg Diákok Szövetsé
gének alelnöke, mint az Ev. Tanáregyesületnek titkára megírván ékes
tollával ennek az Egyesületnek 25 éves történetét, mint a kerületi és
egyetemes iskolai bizottságok referense és jegyzője valóban emberfeletti
munkát végzett. Mikor néha figyelmeztetni próbáltuk, hogy a munkát
sem szabad túlzásba vinni, Vergilius eme szavaival felelt: „Tantae
tnolis erat Románam condere gentern 1“ Munka, küzdés, fáradság nélkül
nem lehet alkotni semmit.
Csoda-e, ha ennyi munka idő előtt összeroppantotfa testi erejét.
Csoda-e, hogy főleg az utolsó 3 tanévben egyre sűrűbben beteges
kedett. De még ekkor is, legnagyobb testi fájdalmai közepette is állan
dóan érdeklődött az iskola legaprólékosabb dolgai után is. Hogy milyen
türelemmel, zúgolódás nélkül viselte testi szenvedéseit, annak jellem
zésére hadd álljon itt a Jöjjetek énhozzám c. ev. hetilapban halála előtt
pár nappal megjelent következő verse:
LEGYEN MEG A TE AKARATOD.
Vétkeznék, ha átkozódnám,
Ha szitokra nyílana szám,
Sors sújtotta, hogy mért vagyok ?
Sőt elcsittul végül lelkem . . .
Legyen meg az akaratod,
Úgy a földön, mint a mennyben.

Az Úr keze sújt és emel,
Akkor is áld, hogyha le v e r ;
Ha szenvedett már annyi jobb.
M é rt kímélne épen engem ?
Legyen meg az akaratod,
Úgy a földön, mint a mennyben.

M ert vigasztal az a tudat,
Mit az Írás lapja m u t a t :
Ide lenn az szenvedni fog,
Kit kegyébe az úr vészén . . .
Legyen meg az akaratod,
Úgy a földön, mint a mennyben.

Ilyen lélekkel viselni a testi szenvedéseket és várni az íróasztal
mellett a közeledő véget, csak olyan lélek képes, mint amilyen a meg
boldogulté volt. Dr Oravecz Ödön utolsó perceiben elmondhatta volna
magáról, ha szerénysége engedte volna, az ő kedves Horatiusával:
„Non omnis moriar!“ „Nem halok meg egészen; egyéniségemnek jobbik
fele túl fogja élni földi testemet és fel fog maradni alkotásaimban —
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időtlen időkig.“ — Avagy 1934. július 14-én este 8 órakor, mielőtt
nemes szive utolsót dobbant, Pál apostollal együtt elrebeghette ezeket
a nemesen egyszerű, de önérzetes szavakat: „Ama nemes harcot meg
harcoltam, a hitemet megtartottam, végezetül eltétetett nékem az örök
élet koronája.“ — mert:
„Nem hal meg az, ki milliókra költé
Dús élte kincsét, ám bár napja m ú l;
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomúl “

íme kedves tanuló ifjúság! Előttetek a nemes példa, Dr Oravecz
Ödön földi pályája Kövessétek azt! Tanuljatok, dolgozzatok oly kitar
tással, hűséggel és buzgalommal, ahogy ő dolgozott és meglássátok,
hogy munkálkodásokat jó Istenünk gazdag áldása fogja követni. Úgy
legyen! Áldott legyen nagynevű igazgatónk emlékezete — időtlen
időkig!
Sz. P.

II.

Ä bányai ág. hitv. ev. egyházkerület
aszódi Petőfi-reálgimnáziumának rövid
története.
Petőfi iskolájának alapítási éve még mindig bizonytalan. Ennek
okát Fináczy Ernő szerint abban kell keresnünk, hogy a XVIII század
első felében, amikor Petőfi iskolája keletkezhetett, a protestánsok isko
láiban az elemi és középfokú oktatás intézményesen nem volt mindenütt
elkülönítve. így volt ez az aszódi evangélikus egyház iskolájában is
már 1742-ben. Ebben az évben u. i. a helytartótanács kebelében fel
állított tanulmányi bizottságnak beküldött évi jelentésben az aszódi
iskola már úgy szerepelt, mint „schola Latina usgue Sintaxim inclusive“.
1770-ben Szontágh Sámuel, a Podmaniczky-család nevelője, később a
tiszai kerület kiváló püspöke, jutott arra a gondolatra, hogy az elemi
iskolát elválasztja a latin iskolától. Megvette — bizonyára a Podmaniczkyak anyagi támogatásával — a Petőfi iskolája feletli házat (a
mai evangélikus elemi iskola telkét) kizárólag az elemi oktatás cél
jaira és így a régi szalmafedeles ház megmaradt latin iskolának. Ennek
a latin iskolának talán a legelső rektora Fabricius János, a későbbi
hartai lelkész. Őt követték a rektorságban Kádassy József, a szelidlelkű és a munkában türelmes férfiú, majd a földrajzban tudós Chovan
Sámuel. A negyedik rektor Scholtz József már a professor címet
viseli. A professorok sorában a tizedik Koren István, akinek 23 évi
működése maradandó nyomokat hagyott az iskola fejlődésében. Az ő
idejében diákoskodott iskolánkban 3 éven át (1835/36—1837/38.)
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nemzetünk büszkesége Petőfi Sándor. A magyar Tyrteus maga írja az
„Úti Jegyzetekben“, hogy „Aszódon írt először verset, itt lobbant elő
ször lángra szive, itt fogta meg először lelkét az olthatatlan vágy a
színészet után.“ Ezért 1888-ban, az iskola százados ünnepén Gyulai
Pál találóan mondotta : „Áldás az aszódi algimnáziumra, mely Petőfinek
megadta az alapot, áldás ama derék és buzgó hazafiak porára, akik
ezelőtt 100 évvel ez iskolát alapították és ezzel a vidéknek egy művelt
ségi központot teremtettek.“
Az iskola ma is kegyelettel őrzi azt a vezérkönyvet, amelyből
Koren a legnagyobb magyar lírikust oktatta, — az érdemjegyeket tartal
mazó anyakönyvet, melynek tanúsága szerint Petrovics Sándor szín
emines tanuló volt. Az iskolának akkor 3 osztálya volt 5 évfolyammal.
Korea professor távozása Szarvasra és a Bach-korszak válságos
helyzetbe sodorta iskolánkat. Egyelőre elveszti gimnáziumi jellegét, de
1863/64-ben a felső elemiből ismét gimnáziummá lett. Ekkor adomá
nyozza a második tanszék megszervezésére Podmaniczky Armin báró
az iskolának az aszódi vásárjog háromnegyed részét. Ezen a biztató bázison
vetette meg lábát iskolánk a bizonytalan jövővel szemben. Megalakul
az első rendes iskolai tanács (1865.). A földszintes nádfedeles házat
megbővitik és 1865/66-ban megnyílik a IV. osztály is.
Podmaniczky Ármin mecénási szerepét a nemeslelkű család többi
tagjai: Géza és Levente bárók, majd később Gyula báró veszi át. De
az iskola nemesszívű támogatói sorában ott szerepelnek Prónay Dezső
és Gábor bárók, Ráday Gedeon gróf, a Dégenfeld grófok, Radvánszky
Antal báró, Fáy Béla, Földváry Mihály, Tahi) István és ott találjuk
Breznyik János, a Selmecbányái evangélikus lyceum nagynevű igazga
tójának nevét is. Az aszódi evangélikus egyház részéről pedig Moravcsik Mihály, az érdemes lelkész tesz meg mindent az iskola fenn
maradása érdekében. Az ő fáradságot nem ismerő buzgóságának köszön
hető, hogy 1872-ben a régi vályogfalakon felépült az emeleti rész.
1875-ben lélekemelő ünnepség keretében leplezik le a Petőfi-emléktáblát, amelyen Csengey Gusztávnak az iskola kiváló tanárának szinte
klasszikus pár verse hirdeti, hogy
Itt lobbant fel a láng, itt nyerte olympi tüzet a
Legszeretöbb költő, a haza Tyrteusa.
Szelleme bölcsőjét itt hű anya őrzi; szegény bár,
Kincse, e iángernlék, átragyog ifjaira.

1888-ban megünneplik — bár hibás dátummal — iskolánk szá
zados ünnepét. Alma materünknek azonban még sok válságos évet
kellett átélnie, mig végül az 1907. márciusában szerződésileg biztosított
államsegély biztosítani látszik iskolánk jövőjét. Ugyanebben az évben
Bolla Lajos igazgatósága alatt a tanári kart felveszik az országos ta
nári nyugdíjintézetbe.
1912-ben Micsinay Ernő felügyelősége és Szabó Lajos igazgatósága
idejében sikerült az ősi algimnáziumot teljes főgimnáziummá fejleszteni.
Az első rendes érettségit 1916. június havában tartják meg, míg
1920-ban Gaál Mózes kir. főigazgató buzgó támogatásával az iskola
mint főgimnázium elnyeri a végleges nyilvánossági és érettségi tartás
jogát.
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Dr Osváth Gedeon igazgatósága alatt a Petőfi-társasággal kar
öltve megünnepeltük a Petőfi-centennáriumot, amikor az igazgató
Petőfi aszódi életéről írt tanulmángával s a Petöfi-gyüjtemény kifej
lesztésével igyekszik minél szélesebb körben érdeklődést kelteni isko
lánk iránt. Erre azért volt szükségünk, mert a világháborút követő
pénzügyi és gazdasági pangás okozta szanálás fenyegető zátonyát el
kerülte ugyan iskolánk s 1924/25-ben francia nyelvet tanító reálgim
náziummá változott át, azonban a régi 120 tanuló befogadására való
helyiségekben 400 tanulót tanítani szinte a lehetetlenséggel volt határos.
A földreform kapcsán sikerült négy és fél hold építési telket szerez
nünk Aszód legszebb pontján, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az egész
Galgavölgyre.
Iskolánknak tehát égető szüksége volt új modern épületre. Azon
ban a szegény, alig 1200 lelket számláló aszódi evangélikus egyház
érezve azt, hogy anyagilag nem képes egy új iskolai épület fel
állítására, 1926 végén Petőfi Sándor iskoláját átadta a bányai ág. h.
ev. egyházkerületnek. Az átvételt Dr Raffay Sándor püspök céltudatos
iskolapolitikája tette lehetővé a kerület előtt, az átadást pedig Dr
Oravecz Ödön igazgató körültekintő ügyessége az aszódi evangélikus
egyház közgyűlése előtt Kerületünk lelkes föpásztora az építkezés
céljaira kieszközölt évi 12 000 pengőt kitevő állami segítséget, azután
bátran hozzálátott a még mindig szinte lehetetlennek látszó feladathoz,
az új épület megépítéséhez. És a csoda, — hála érette az evangélikus
iskolákért minden áldozatra kész főpásztorunknak, D. Raffay Sándor
nak és az ö hűséges munkatársának Dr Oravecz Ödön igazgatónak
— mégis megtörtént. 1931 október 11-én szeretett főpásztorunk lélek
emelő ünnepség keretében avatta fel az iskola új, modern, gyönyörű
fekvésű épületét. Hogy az iskola jövőjét még jobban biztosítsuk, s
evangélikus jellegét minél inkább kidomboríthassuk, a régi iskola épü
leteiben virágzó internátust rendeztünk be körülbelül 50 tanuló részére.
Az új kétemeletes, központi fűtéssel ellátott iskolaépület a vasúti
állomástól alig három percnyire Aszód legszebb dombján épült, ahon
nan szemet-lelket gyönyörködtető kilátás nyílik a szép Galgavölgyre.
A régi épületben levő internátus is Aszód pormentes részén terül el.
Ebben a fiatal, de máris virágzó intézményünkben, melynek hivatása
jobban kidomborítani iskolánk ev. jellegét, — a vezető tanár mellett
2 rendes nevelőtanár neveli, tanulmányaiban irányítja a 42 bentlakó
tanulót. A két nevelőtanárnak még két a tanári karból bejáró tanár
segít a szakszerű korrepetálásban.
Mi, az ág. h. ev. Petőfi-reálgimnázium tanárai hisszük, hogy az
új, modern, napsütötte épületben és a 4 tanár vezető munkájával alá
támasztott internátusbán mélyebben sikerül beleplántálnunk tanulóinkba
a mi két vezető csillagunk lelkét : az evangélium lelkének felemelő és
megszentelő tanításait és Petőfi Sándor lelkének izzó, cselekvésre kész fajés hazaszeretetét.
Az iskola tanárai közűi irodalmilag is kitűntek: Csengey Guszláv
„A fogoly lengyel“ költője, Gyöngyösy László Arany, Mikszáth és Gyöngyösy István életrajzírója; a tankönyv-irodalom terén Haits Samu és
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Zalányi János, továbbá Petry Gyula az iskola első történetírója, az is
kola második történetírója az újabb generációból Dr Oravecz Ödön
igazgató, aki amellett, hogy elévülhetetlen érdemeket szerzett az is
kolának az egyházkerület számára való átadása és az új épület meg
teremtése körül, finomlelkű költő és ékestollú író is volt. Különösen
az egyházi és ifjúsági lapokba írott cikkeivel épitő'eg hatott az ifjúság
lelkivilágára.
Sz. P.

III.

A z iskola főhatósága.
Iskolánk főhatósága a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület, illetve
ennek elnöksége: D. Raffay Sándor, a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke és Dr Pesthy Pál, ny. miniszter, kerületi felügyelő.
Az 1927. év szeptember 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 jelen
leg : Dr Mágócsy-Dietz Sándor, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke,
Sárkány Béla és Dr Scholtz Oszkár kér. főjegyzők; Dr Mészáros Gyula
kér. ügyész; Dr Rell Lajos kér. középisk. tanfelügyelő; Pékár Gyula
ny. miniszter, a két iskola felügyelője; Dr Horváth Károly, a két
iskola II. felügyelője; Sárkány Ernő az aszódi kerület országgyűlési
képviselője; Dr H. Gaudy László kér. vallástanítási középiskolai fel
ügyelő; Kolofont Erzsébet leánynevelő-intézeti igazgató; Szever Pál
a reálgimnázium igazgatója; Chugyik Pál aszódi esperes-lelkész;
Dr Szontágh Antal a felsőpesti egyházmegye tiszt, felügyelője; Dr
Mikler Károly; Mikolik Ká'mán; Schulek János; a leánynevelő-intézet
tantestületének képviseletében Kézmárszky Hermin; a Petőfi-reálgimnázium tanári karának képviseletében Hamrák Béla. Mint jegyzők:
Dr Scholtz Oszkár és Magócs Károly kér. lelkész.
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; a két
iskola igazgatója; Sárkány Ernő országgyűlési képviselő; a leánynevelőintézet tantestülete részéről Kézmárszky Hermin és Gergely Ida;
a Petőfi-reálgimnázium tanári kara részéről Haberehrn Gusztáv, Hamrák
Béla a két iskola vallástanára és Karádi János a reálgimnázium internátusának vezetője.
A kerületi bizottság e tanév folyamán két ülést tartott, még pedig
október 3-án és június 21-én, — a helyi bizottság szintén kettőt;
szeptember 28-án és március 18-án.
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Nyugalomban vannak iskolánk kötelékéből: Dr Gréb Gyula, Dr
Osváth Gedeon, Szabó Lajos és Künsztler János.
A róm. kath. vallástant Kausz József hévízgyörkí expositus lelkész,
az izr. hittannt Dr Berg József főrabbi tanította. A leány-magántanulók
testnevelését Droppa Irén okleveles testnevelési tanárnő vezette. Az
iskola orvosa Dr Liptai István köroros volt. A bejáró leány-magán
tanulók felügyeletét Tompa Adolfné látta el.
Iskolaszolgák: Sávéi Lajos és Szénási József.
A tanári kar irodalm i és társadalm i munkássága.
1. Szever Pál, az aszódi ev. egyház tanácsának, a bányai egyházkerület kis és nagy bizottságának, Aszód község testnevelési és nép
művelési bizottsága választmányának, a Nemzeti Egység pestmegyei
szervezeti választmányának, az Országos Evangélikus Tanáregyesület
választmányának tagja, a felsőpestmegyei ev. esperesség törvényszéki
bírája. Előadást tartott az aszódi leventéknek „A 14-es honvédek a
világháborúban“ címmel, az aszódi Nemzeti Egység ifjúsági tagozatában
„Történelmi tanulságok“ címen, Aszód község Rákóczi-ünnepén pedig
„II. Rákóczi Ferenc emlékezete“ címmel ünnepi beszédet mondott. A
Harangszóban és az idei Értesítőben megjelent „Az aszódi Petőtireálgimnázium története“ című cikke, a szülői értekezleten „A magya
ros ruházkodásról“ címen értekezett.
2. Hannák Béla tagja az aszódi egyháztanácsnak, a felső pest
megyei esperesség ellenőre.
3. Karádi János tagja az aszódi ev. egyház presbitériumának, az
aszódi iparostanonc-iskola felügyelő bizottságának. A helyi középiskolai
bizottság jegyzője. Az aszódi Kér. Polgári Kör és aszódi „Hangya“
Szövetkezet felügyelő bizottságának elnöke. Ünnepi beszédet mondott
a Polgári Körben 1934. december 6-án és 1935. március 15-én.
4. Nagy Imre tagja az aszódi ág. h. ev. egyház presbitériumának,
az Örsz. Ev. Tanáregyesület választmányi tagja. Az 1935. március 31-én
tartott országgyűlési képviselőválasztáson az aszódi választókerületben
h. elnök volt. Előadást tartott az Aszódi Levente Egyesületben Petőfi
Sándorról. A cserkészek tábortűzi estéjén 1935. június 15-én alkalmi
beszédet mondott.
5. Haberehrn Gusztáv az aszódi ev. egyház presbitériumának és
pénzügyi bizottságának tagja, a kerület helyi középiskolai bizottságának
tagja, a felső pestmegyei esperesség számvevője, az aszódi LutherSzövetség pénztárosa, az Orsz. Ev. Tanáregyesület számvevőségének
tagja, a budapesti földrengési obszervatórium külső munkatársa. Elő
adást tartott a helybeli polgári leányiskola III—IV. osztályának „Az
elektromos hullámok, különös tekintettel a drótnélküli távbeszélés ki
alakulására“ címmel.
6. Stibrányi Gyula megemlékezést írt Dr Oravecz Ödönről az idei
Luther-naptárba.
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7. Jancsik Mihály az aszódi ev. egyháztanács tagja.
8. Dr Varsa Ferenc. Az Imperial Bureau of Plant Geneties
Cambridge közleményeiben ismertetése jelent meg gyümölcsfa vizs
gálatairól.
9. Dr Czirbusz Endre tagja a Magyar Cserkészszövetség X. kér.
intéző bizottságának és fegyelmi bíróságának, az aszódi testnevelési
tanácsnak, a helyi ovoda felügyelő bizottságának. A Nemzeti Egység
helyi szervezetének elnöke. A Levente-Egyesületben előadást tartott
az önművelődésről, a Nemzeti Egység ifjúsági szervezetében március
15-én nz 1848. korabeli társadalomról és egy alkalommal II. Rákóczi
Ferencről. A Protestáns Tanügyi Szemlében cikket írt „A földrajzi
gondolkodásra való nevelés“ címen.
10. Dr Reuss Pál 1934. júliusában résztvett a Deutsche Akademie
által Münchenben rendezett továbbképző tanfolyamon középiskolai ta
nárok részére, állami ösztöndíjjal. A Magyar Néprajzi Társaság tagja.
Az Aszódi Protestáns Nőegylet kulturestjén olaszországi útjáról tartott
vetítettképes előadást.
11. Zalán Frigyes az Aszódi Protestáns Nőegylet megbízott tit
kára, a cserkészcsapat december 5-i ünnepélyén ismertette a csapat
tízéves történetét.
12. Csizmadia György a Nemzeti Egység ifjúsági szervezetének
vezetője. Előadást tartott a Levente-Egyesületben „A magyar ifjú
készülése az életre“ címen, valamint a Nemzeti Egység ifjúsági szer
vezetének gyűlésein az önművelésről, társadalmi s gazdasági kérdések
ről, a kuruc költészetről. Ünnepi beszédet tartott március 15-én
a községi emlékünnepen.
13. Nyíry Sándor a Nemzeti Egység aszódi csoportjának sport
szakosztály vezetője és Aszód község testnevelési bizottságának
tagja.
14. Inokai Béla a Budapesti Philologiai Társaság rendkívüli tagja.
15. Káply Elemér az American Radio Relay Ligue, az International
Amateur Radio Union W. A. C clubjának, a Deutsche Amateur Sende
Dienst, a Magyar Rövidhullámú Amatőrök Országos Egyesületének
tagja, a Radio E. D. Espanola díszoklevéllel kitüntetett t b. tagja. Elő
adást tartott a Nemzeti Egység Pártjában „Korszakalkotó találmányok“,
a Magyar Rövidhullámú Amatőrök Egyesületében „Rezgőkör“, ugyanott
más alkalommal „Rezgéskeltés“, legutóbb „A quarckristályok vágása
és piezoelektromos célokra való feldolgozása“ címen.
*
Dr Gréb Gyula megjelent cikkei: Maklar, Matlaren in der Zips
Karpathenland VII. [1934] évf. 3—5. és 39—45. I); Zu einigen Be
hauptungen eines neuen Buchs über die Zips (U. o. 65—74. I.); Noch
einiges zu dem Namen „Wagendrüssel“ (U. o. 78—81. 1.); Die Wagen
drüssel in Olmütz und Brüx (U. o. VIII. [1935.] évf. 12—14. I ); Der
Ortsname „Hundertmark“ (U. o. 15. I); Salvaquardi (Zipser Heimat, a
„Karpathen-Post“ honismertető havi melléklete, 1932. évf. 1. sz.);
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Der Verfasser des Gedichtes „An der Göllnitz“ (U. o. 1933. évf. 1. sz.);
Fundorte zweier Mitteilungen der „Zipser Heimat“ (U. o.); Gründler
Brocken (U. o. 1934. évf. 1. sz); De Halbhund (U. o. 1935. évf. 1. sz);
Eine eilige Aufgabe der Gemeindechronisten (U. o. 1935. évf. 1. és 2.
s z ). Könyvismertetések és bírálatok: Karpathenland VII. évf. 92—94.1.
Dr Fekete Nagy A. „A Szepesség területi és társadalmi kialakulása“
c. műről: U. o. 123. I. Dr Réz H. „Bibliographie der deutschen Volks
kunde in den Karpathenländern“-röl; U. o. 123—125. 1. Th. Frings
„Sprache und Siedlung im mitteldeutschen Osten“-ről; U. o. VIII. évf.
27—28. I. Dr J. Lipták „Die Germanenzeit in der Slovakei und in der
Zips“-röl; Deutsch-Ungarische Heimatblätter VII. [1935] évf. 85—86. I.
a „Karpathenland“ VII. évfolyamáról.

V.

A tanév története.
Ä tanév lefolyása. Az 1934—35. tanévet már valamivel koráb
ban kezdtük meg, mint a megelőző tanévet. Augusztus 31-én tartottuk
meg a javító vizsgákat. Szeptember 1. és 3-án voltak a beiratkozások.
Szeptember 4—5-én folytak le a javító-, pótló- és magánvizsgák;
szeptember 4. 5. 6-án voltak a pótló érettségi írásbeliek, 8-án pedig
a javító és pótló szóbeli érettségi vizsgálatok. Szeptember 10-én nyi
tottuk meg ünnepélyesen a tanévet, míg a rendes tanítás szeptember
11-én vette kezdetét.
Iskolai szünnapok voltak: október 4-én a kerületi gyűlés napján,
október 6-án a nemzeti gyász jeléül, október 31-én a reformáció emlé
kezetére; november 1-én a kegyelet lerovására; az első deprecatiós
napon október 28-án; Kormányzó Urunk nevenapján december 6-án;
Kormányzó Urunk Budapestre való bevonulásának 15. évfordulóján
november 16-án; március 15-én; április 8-án II. Rákóczi Ferenc halá
lának 200 éves évfordulóján; a második deprecatio alkalmával május
11-én. A karácsonyi szünet december 23-tól január 6-ig tartott; félévi
szünet volt február 1. 2. napján; a húsvéti vakáció április 14-től
28- ig terjedt.
A tanévet a következő programm alapján fejeztük be. A Vili. o.
magántanulók írásbeli vizsgálata május 9. 10-én, szóbeli vizsgálata má
jus 13-án, a VIII. osztály összefoglaló vizsgái meg május 11. 13. 14-én
voltak. Május 16. 17. 18-án voltak az érettségi írásbeli vizsgák, május
29- én a majálist, 30-án meg az ünnepélyes tornavizsgát tartottuk meg
szép közönség részvétele mellett, június 6. 7. 8-án voltak a nem bejáró
magántanulók írásbeli, illetve szóbeli vizsgái és a bejáró magántanulók
írásbeli vizsgái, június 11. 12. 13-án az I.—VII. osztályok összefoglaló
vizsgái, délután meg a bejáró magántanulók szóbeli vizsgái. A tanévet
ünnepélyesen június 17-én zártuk be; 17. 18-án voltak az előzetes
beiratkozások, mig június 19—22-ig a szóbeli érettségi vizsgálatok foly
tak le. A jövő évre szóló felvételi különbözeti vizsgákat június 24-én
tartottuk meg.
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A tanári kar évközben 25 értekezletet tartott, ebből 2 értekezle
ten módszeres pedagógiai kérdésekkel foglalkoztunk.
Ä tanítás munkájáról szóló beszámolónkban mindenekelőtt arról
kell megemlékeznünk, hogy tankerületünk főigazgatója, Dr Kemenes
Illés főigazgató úr nevelő és tanító munkánk megfigyelése céljából
május 9-én és 27-én látogatta meg iskolánkat. Nekünk ünnep minden
nap valahányszor közöttünk megjelenik, mert közvetlensége, a nevelés
ügye iránt lényéből kisugárzó szeretete lehetővé teszi a pedagógiai
kérdések fesztelen megbeszélését. Iskolánkban folyó munkánkról ítéle
tét a következő szavakban foglalta össze: „összefoglalva mélyen tisz
telt értekezlet, röviden néhány mondatban tapasztalataimat, méltóztassanak azt az örvendetes megállapítást szívesen fogadni, hogy az aszódi
ev. Petőfi-reálgimnáziumban szép, céltudatos és komoly nevelő és
oktató munka folyik. Méltóztassanak elfogadni azt a kívánságomat, hogy
sok-sok siker kísérje a jövőben is munkásságukat és adassék meg ked
ves mindnyájunknak a pedagógusok öröme, amelyet más nem tud
megérteni.“
Hálás szívvel és örömmel fogadtuk a főigazgató úr Öméltóságá
nak elismerő és buzdító szavait s legyen meggyőződve Öméltósága,
hogy ez az elismerés csak ösztönözni fog bennünket arra, hogy taná
csait megszívleljük és célkitűzéseit még fokozottabb erővel szolgáljuk.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a főigazgató urat hivatalos látogatása
kor az egyes órákra elkísérte Dr Horváth Károly úr, iskolánk szeretett
másodfelügyelője is.
A testnevelés ellenőrzését ebben a tanévben is Kócza Géza szakfelügyelő úr végezte. Iskolánkat az ősz folyamán két ízben is meglá
togatta. Gazdag tapasztalatokon alapuló tanácsait mindig hálásan fogad
juk s azokból megvalósítani is iparkodunk mindazt, amit a mi körül
ményeink között megvalósítani képesek vagyunk.
Az igazgató a tanév folyamán 48 órában hospitált. A Rendtartás
utasításai értelmében kétszer is felülvizsgálta a tanulók iskolai és házi
dolgozatait, valamint a rajzokat is. Örömmel állapítom meg, hogy e
tanévben a kartársak is fokozottabb mértékben végeztek kölcsönös
hospitálást, ami természetesen elősegítette a tanulók minél több oldalú
megismerését.
Felsőbb hatóságunk rendelkezése értelmében tartottunk az órákon
közös megemlékezéseket is. így a szaktanárok október 5-én megem
lékeztek a mi nagy filozófus-költőnkről, Madách Imréről, a PetőfiÖnképzőkör pedig január 2í-én Madách-diszülést tartott; november
16-nak, Horthy Miklós kormányzó urunknak a nemzeti hadsereg élén
Budapestre való bevonulása 15. évfordulójának jelentőségét az igazgató
megelőző napon körözvényben méltatta.
A tanári kar 2 értekezleten foglalkozott módszeres kérdésekkel.
Az első módszeres értekezleten az igazgató a rávezető és az előadó
módszerekről, a másikon meg „A magyar helyesírás begyakorlásának
módjáról“ címen értekezett.
Ellenőrző értekezleteket a tanári kar november 29-én és április
12-én tartott.
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Ä hazafias és vallás-erk ölcsi n e v e lés. A hazafias és vallás
erkölcsi alapon álló gondolkozás megalapozására s az ifjúság leikébe
való átplántálására és erősítésére mint mindig, úgy ebben a tanévben is
különös gondot fordítottunk, mert tudva-tudjuk, hogy ez az a két meg
dönthetetlen fundamentum, amelyen egyesegyedül épülhet fel és állhat
meg sziklaszilárdan a szebb, a boldogabb magyar jövendő. Az ifjúság
a Petőfi-Önképzőkör keretében hazafias felbuzdulással áldozott a hazaszeretet oltárán, valahányszor arra alkalma nyílt. A magyar szabadság
áldott emlékű vértanúinak október 6-án Petőfi-Önképzőkörünk a követ
kező műsorral tartott emlékünnepet:
1. Himnusz. Közének.
2. Vietórisz József: Vértanuk ünnepén. Szavalta: Molnár Andor
Vili. o. tanuló.
3 Fr. Schubert: Sonatine Op. 137. No. 1. Előadták: hegedűn Bayer
Endre és zongorán Faska Ödön VIII. o. tanulók.
4. „Új október 6.“ Emlékbeszéd. Tartotta: Mikes László ifj. elnök.
5. Kacsóh: „Késő ősz van“ és Lavotta: „Szerenád a Tiszaház
előtt“. Gordonkán előadta Bagossy Péter, cimbalmon kisérte:
Szalay János Vili o. tanulók.
6. Krüger Aladár: „Mozdonyok beszélgetnek Aradon.“ Szavalta:
Katona László VII. o. tanuló.
7. Szózat. Közének.
Főmagasságú Kormányzó Urunk szívünkbe zárt névnapjának
estéjét iskolánk hagyományosan cserkész-ünnepély keretében ülte meg.
A márciusi ifjak, a márciusi eszmék emlékezetének Önképző
körünk a következő programmal adózott szép közönség előtt:
1. Homolay Tibor önképzőköri titkár megnyitó beszéde.
2. Komzák: „Éljen a haza“ című indulóját előadta az önképző
kör vonós zenekara.
3. Petőfi: Nemzeti dal. Előadta: Molnár Andor VIII. o. tanuló a
szavalókórus kíséretében.
4. 1935. március 15. Ünnepi beszéd, elmondta: Mikes László
önképzőköri ifj. elnök.
5. Farkas J.—Farkas L.: A vén cigány, melodráma. Előadta: Göm
bös Endre VIII. o. t., zongorán kisérte: Faska Ödön VIII. o. t.
6. Aletter: „Rococo“ gavott. Előadta: a vonós zenekar. Vezényelt:
Haberehrn Gusztáv tanár.
7. Régi magyar dalok. Előadta: a gimnázium énekkara Haberehrn
Gusztáv tanár vezetésével.
8. Bura: Induló, szabadságharci és irredenta dalok. Bagossy Péter
VIII o. t. (tárogató) és a cigányzenekar szereplése.
9. Szózat. Előadta az énekkar.
Ezen a napon ifjúságunk Aszód község március 15-iki ünnepén
is kivette a maga részét azzal, hogy cserkészcsapatunk Petőfi egykori
lakóházára emlékkoszorút helyezett el.
Április 8-án, II. Rákóczi Ferenc halálának 200-ik évfordulóját
iskolánk szépszámú közönség jelenlétében a következő műsorral ünne
pelte meg:
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1. „Rákóczi imádsága.“ Előadta: a gimnázium énekkara. Vezényelt:
Haberehrn Gusztáv tanár.
2. „Kurucz dalok.“ Tárogatón előadta: Bagossy Péter Vili. o. t.
Zongorán kisérte: Faska Ödön VIII. o. t.
3. Ünnepi beszéd. Elmondta: Dr Czirbusz Endre tanár úr.
4. Melodráma. Váradi A.—Ábrányi K.: „Rákóczi Ferenc Rodos
tón.“ Szavalta: Tátrai Rezső VIII. o. t. Zongorán kisérte Faska
Ödön VIII. o. t.
5. Jelenet Szigligeti Ede: „II. Rákóczi Ferenc fogsága“ c törté
nelmi színművéből. Előadták: Molnár Andor Vili. o. t. (Rákóczi.)
Kedvessy László VII. o. t. (Kollonics). Bayer Endre Vili. o. t.
(Buccellini). Szilasi Zoltán VII. o. t. (Traun). Rákosi József VII.
o. t. (Longuevall). Tartalmát ismertette: Mikes László Vili o. t.
6. „Kuruc nóták“ és „Eredeti Rákóczi nóták“ Rosner Lajos átirat
gyűjteményéből. Előadta: az önképzőkör vonósötöse. Tagjai:
Bayer Endre Vili. o. t. (I. hegedű). Mikes László VIII o. t. (II.
hegedű). Áts Kálmán VI. o. t. (brácsa). Bagossy Péter VIII. o.
m. t. (gordonka). Chugyik József Vili. o. t. (bőgő).
7. „Rákóczi búcsúja“. Kuruc vers. Szavalta: Fülep Lajos VII. o. t.
8. „Szózat.“ Előadta: a gimnázium énekkara. Vezényelt: Haberehrn
Gusztáv tanár.
A Hősök emlékünnepét Aszód község május 26-án rendezte meg,
amely alkalommal Fülep Lajos VII. o. tanulónk is szavalt.
Az illetékes körök mindinkább belátják, hogy a középiskolának
nem lehet egyedüli célja az ismereteknek minél nagyobb mennyiség
ben való közlése, de époly kevéssé lehet célja sportrekorderek neve
lése. Itt valahogy meg kell állapodnunk a középúton, viszont fokozot
tabban mint eddig előtérbe kell nyomulnia a jellemfejlesztés gondola
tának, még pedig a vallás-erkölcsi nevelés fokozottabb célkitűzésével.
Ezért kisértük mindenkor különösen éber figyelemmel tanulóink hitéle
tét. Ezért helyez a tanári kar igen nagy súlyt már az iskola jellegénél
fogva is az evangélium egyedül üdvözítő igazságainak hirdetésére,
illetve az ifjúság szívébe való plántálására, mert tudjuk, hogy a mai
modern élet azért oly zűrzavaros és vigasz nélküli, mert az emberek
ben kevés a vallásos áhitat és a keresztyéni szeretet.
Ősszel és tavasszal evangélikus növendékeink tanári vezetés mel
lett jártak vasárnaponként templomba. Ha pedig tót nyelven történt az
igehirdetés, akkor a kerületi két iskola növendékeinek külön istentisz
teletet tartott Hamrák Béla vallástanár, melyeken az orgonajátékot
Perényi Rezső, ny. igazgató úr volt szíves ellátni. Téli időben meg az
internátus nagytermében volt ifjúsági istentisztelet. A vallástani órákat
külön egyházi énekkel, a rendes tanítást pedig imával s a magyar
Hiszekeggyel kezdjük és végezzük. Az Úr szent vacsorájához az ifjú
ság a tanári karral kétszer járult, — október 28-án és május 12-én,—
kellő deprecatiós előkészület után, amikor is az ifjúság szónokának
bűnbánó szavaira válaszolva a Vili. osztály főnöke figyelmezteti az
ifjúságot a bűnbánat, az Úr szent vacsorájával való élés felemelő és
üdvözítő voltára.
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Tanulóink közül június 16-án először járultak az Úr asztalához:
Szilasi József IV., Fruttiger Frigyes IV., Csobán Mátyás IV. és Vereszky
Jenő III. o. tanulók.
A közös főhatóság alá tartozó Leánynevelő-intézettel ebben a
tanévben is három vallásos estét rendeztünk. Az elsőt a reformáció
emlékezetének szentelve október 31-én a kövelkező műsorral:
1. Erős vár a mi Istenünk 1 vers. Énekelte az egész közönség.
2. Béry Gyula: Melanchton. Szavalta: Vizi Rózsa IV. o. int. növ.
3. Mendelssohn: Isten ki egy szavaddal. Előadta: Micsinay Gizella
tanárnő vezetésével a leánynevelő-intézet egyházi énekkara.
4. Ünnepi beszéd Mondta: Chugyik Pál, esperes-lelkész.
5. Csengey Gusztáv: Nehéz idők. Szavalta: Karádi István rg. V. o. t.
6. Dr Lulher Márton: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben. Előadja:
a reálgimnázium ev. tanulóinak kara Haberehrn Gusztáv tanár
vezetésével.
7. Hymnus.
A második vallásos esténk december 12-én volt a következő
Programm szerint.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erős vár a mi Istenünk. I. vers. Énekelte az egész közönség.
Sántha Káro'n: Adventkor. Szavalta : Komonyi Margit IV. o. növ.
Fövenyessti: Örök Isten. Előadta: a Leánynevelő intézet énekkara.
Adventi előadást tartott Dr H Gaudy László kerületi vallás
oktatási igazgató.
Mozart: Agigio. Zongorán játszotta: Sebők Edit V. o. rg. t.
Zábrák D.: Advent. Szavalta: Szilassy József IV. o rg. t.
Kreutzer: Esti ima. Énekelte a reálg ev. énekkara, Haberehrn
Gusztáv tanár vezetésével.
Hymnus.

A harmadik vallásos estét március 31-én tartottuk meg a követ
kező műsorral:
1. Közének. Énekelte az egész közönség.
2. Révfy G : Krisztus, a te személyed szent. Előadta: a leánynevelőintézet egyházi énekkara Micsinay Gizella tanárnő veze
tésével.
3. Sántha Károly: Ünnepi ima. Szavalta: Komonyi Margit IV. o. növ.
4. Ünnepi beszedet mondott „Isten munkája a finn nép életében"
címen Sztehló Gábor hatvani ev. missziói lelkész.
5. Reinhard: Dus. Harmóniumon játszotta: Kosztra Ilona, zongo
rán: Komonyi Margit ieánynevelö int. IV. o. növendék.
6. Mi Atyánk Istenünk: előadta a rgimn egyházi énekkara. Vezé
nyelt Haberehrn Gusztáv reálgimnáziumi tanár.
7. Petőfi S. Apostolának II. része. Szavalta: Mikes László Vili. o. t.
8. Dürner: Viharban Előadta a rgimn egyházi énekkara. Vezé
nyelt Haberehrn Gusztáv reálgimn. tanár.
9. Hymnus.
Református tanulóinknak télen külön istentiszteleteket tartott Szé
kely Ödön hévizgyörki ref. lelkész úr, aki egyházuk énekeinek gyakorlásában is oktatta növendékeit.
2*
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A róm. kath. tanulók lelki gondozását Kausz József hévízgyörki
expositus, intézetünknek államilag és egyházilag kinevezett kath. val
lástanára vezette. Gyónást tartottak december és június hónapokban.
Résztvettek március 6-án a hamvazásban, míg április hóban, a húsvéti
szünet előtti napokban rendes lelki gyakorlataik voltak. Hittani vizsgái
kon mint püspöki biztos Dr Vaszary Mihály pápai kamarás, püspöki
titkár jelent meg.
Az izraelita tanulók hitéletének gondozása Steiner Jakab főrabbi
Aszódról való távozása óta Dr Berg József főrabbi feladata volt. A hit
tani órákat az iskola egyik tantermében tartotta. A vallástani órák
pontos látogatását az igazgató őrizte ellen.
Tanári testületünk részt vett egyházi közéletünk több jelentős
mozzanatában, így az október 4-iki kerületi közgyűlésen és az október
26-án megtartott egyetemes közgyűlésen is.
Résztvettünk egyházunk gyászában is, amikor április 7-én Blatniczky Pál, cinkotai lelkészt, a felsőpesti egyházmegye kiváló esperesét
kisértük el a sírig utolsó földi útján. Blatniczky Pál iskolánknak mindig
igazlelkű barátja és lelkes támogatója volt. Legyen áldott emlékezete!
Az aszódi ev. egyházat is súlyos veszteség érte e tanév folya
mán. Május 23-án meghalt Bentsok János, aki egyházunkban több mint
10 éven át töltötte be a II. felügyelői méltóságot, iskolánknak pedig,
amíg az aszódi ev. egyház fennhatósága alatt állott, csaknem 3 évti
zeden át hűséges gondnoka és fáradhatatlan pénztárosa volt. Áldott
legyen emlékezete iskolánkban is!
A protestáns ifjúság köréből az Ifjú Évek c. folyóiratnak számos
előfizetője volt. A soproni Luther Naptárt az idén is szép szám
ban vásárolták meg a tanulók szülei.
A tanulóknak erkölcsi magaviseleté ebben a tanévben kifogás
talannak mondható, — hiszen súlyosabb természetű kilengés egész
tanéven keresztül nem fordult elő.
Ä tanári karban b ek ö v etk ezett változások. A Gondviselés
kifürkészhetetlen akarata a tanári kar összetételében lényeges változá
sokat idézett elő. Még a nagy szünidő elején július 14-én hosszas
betegeskedés után és mégis nagyon korán elköltözött az élők sorából
az iskola kiváló állandó igazgatója Dr Oravecz Ödön. Az iskola felettes
hatósága, a bányai ág. h. ev. egyházkerület elnöksége az aszódi iskolai
nagy bizottság 1934. szeptember 4-én tartott ülésén a Petőfi-reálgimnázíum igazgatásával és vezetésével az addigi helyettes-igazgatót, Szever
Pál r. tanárt bízta meg. Majd ugyanaz a bizottság 1935. május 21-én
megtartott ülésén a Petőfi-reálgimnázium igazgatójává Szever Pál r.
tanárt választotta meg az 1935—1941. évkörre. De Dr Oravecz Ödön
az egyik magyar—latin tanszéket töltötte be. Tekintettel azonban a
a modern nyelvek nagyfokú emelkedésére a VKM. 33.826/193. V. a.
T. ü. o. sz. rendeletével hozzájárult ahhoz, hogy a megüresedett magyar
—latin tanszék átszerveztessék magyar—német tanszékké. Az átszer
vezett magyar—német tanszékre az iskola fenntartó hatósága 1934.
évi október hó 3-án tartott iskolai nagybizottsági ülésen Csizmadia
György magyar—német szakos okleveles középiskolai tanárt válasz
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tóttá meg helyettes tanárnak, aki az internátusbán három éven
át szép eredménnyel működött mint nevelő tanár. Ugyanekkor Dr Reuss
Pál mint helyettes tanár már a negyedik tanévre, Zalán Frigyes a má
sodik tanévre és Nyiry Sándor szintén második tanévre kaptak helyettes
tanári megbízást a fenntartó hatóságtól.
Az iskola internátusában mint nevelő tanárok működnek: Káply
Elemér math.-fiz. szakos okleveles középisk. tanár már a második tan
évben és Inokai Béla magyar—német—olasz szakos oki. középisk.
tanár első ízben. Azonkívül a tanulók korrepetálásában részt vesznek
Zalán Frigyes és Csizmadia György tanárok is.
Ä jótevők ünnepét az idén a tanévzárással kapcsolatban tar
tottuk meg. Az igazgató évzáró beszédében kiemelte, hogy bár Petőfi
Sándor iskolája sokszor állott a Lét és Nemlét, sokszor már igen-igen
keskeny határmesgyéjén, az isteni Gondviselés mindig támasztott olyan
lánglelkű férfiakat, — a Podmaniczkyakat, Szontágh Sámueleket, Moravcsik Mihályokat, Dr Oravecz Ödönöket, — akik az iskola jövőjét a
legválságosabb körülmények között is biztosítani tudták. Aldassék ezért
emlékezetük minden időkben 1
Ä tanulók létszám a a múlt tanévhez képest tizenkilenccel emel
kedett. A többletben 9 nyilvános és 10 magántanuló van. A magán
tanulók száma 46-ról 56-ra emelkedett. Ezek közül 47 a bejáró leány
magántanuló és csak 9 a be nem járó magántanuló (2 leány és 7 fiú),
mert szigorúan betartjuk a fö'drajzi határokra nézve azokat az intéz
kedéseket, ame'yeket a VKM 80 824/1928. V. sz. rendeletéből a mi
egyházi főhatóságunk is magáévá tett. Másrészt meg a VII. és VIII.
osztályba már nem veszünk fel más intézetből jövő tanulókat. Ettől az
elvtől csak igen kivételes esetekben (pl. a szülő áthelyezése stb.) térünk el.
Ä tanulók e g é sz sé g i állapota. A tanulók egészségi állapota
e tanévben is általában jó volt. A főszolgabíró ugyan egy vörhenyeset
miatt az internátust négy napra bezáratta, de ez csak óvatosságból
történt, amivel a baj továbbterjedését meg is akadályoztuk. Az internátuson kívül még egy tanulónk megkapta ugyanezt a bajt, azonkívül
a náthaláz is fellépett egyszer tanulóink között, de csak enyhébb mér
tékben. Pedig a községben, sót a környékbeli falvakban elég rosszin
dulatúan lépett fel ez az alattomos baj. A mi ifjúságunk azonban eléggé
edzett, amit talán az egyébként egészséges szervezetű gyermekeknél
a messzebbről való bejárás, illetve az azzal karöltve járó szervezeti
megerősödés idéz elő. Sajnos azonban, hogy a mai súlyos viszonyok
mellett akadnak tanulóink között olyanok is, akiknek sápadt arcáról
szinte lerí a köznyomor, a magyar kálváriajárás sápasztó nyoma.
Iskolánknak eddigi orvosa Dr Gál Adolf, egészségügyi tanácsos,
aki iskolánk tanulóit csaknem 40 éven át a legnagyobb buzgósággai
és szeretettel orvosolta, november 12-én elhalálozott. Temetésén a kar
testületileg vett részt a helyben lakó tanulókkal együtt. Az iskolaorvos
nemes tisztét most már Dr Liptai István körorvos úr látja el, aki az
internátus orvosa is. A lefolyt tanévben orvosi kezelésben részesített
igazgatói beutalás alapján kb. 35 tanulót.
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Az iskolaorvos, valamint Dr Kiss Vilmos járási főorvos szeptem
ber 28., 29 én tartottak iskolánkban hivatalos szemvizsgálatot. A torna
alóli felmentéseket az igazgató jelenlétében szintén az iskolaorvos úr
foganatosította.
Az egészségügyet szolgálja a vívás is, melyet az idén is felvet
tünk a rendkívüli tárgyak sorába.
A tanulók s e g é ly e z é s e . Iskolánknak van segélykönyvtára is.
Tanulóink nagyrésze igen szegény. Nagy súlyt helyezünk arra, hogy
ezeket ingyen, vagy csak a kötéshez való hozzá'árulás ellenében lássuk
el kölcsönkönyvekkel. Ebben a tanévben 124 tanuló 739 könyvet kapott
használatra 2681.55 P értékben. Ezt a kedvezményt a tanulók fele
kezeli különbség nélkül vehetik igénybe. Főleg az I. osztályú tanulókat
segítjük, mivel ezek az I. félévben tandíjelengedést nem kaphatnak. A
segélykönyvtárt s annak pénztárát Haberehrn Gusztáv kartárs kezeli.
Az iskola tanulói tandíjelengedésben is részesülnek jó előmenetel
és igazolt szegénység esetén. A fenntartó hatóság az 1 félévben 76
folyamodót 1440 P, a második félévben pedig 69 folyamodót 1383 P
tandíjkedvezményben részesített. így az egész évi elengedett összeg
2823 P.
Szülői értek ezlet. Szülői értekezletek tartása nálunk főleg azért
ütközik nehézségbe, mivel tanulóinknak több mint fele bejáró, — az
itt lakók zömét pedig az internátus növendékei adják, — s így ezek
szüleit oly könnyen megkapni nem igen lehet. Ezért szoktuk mi a szülői
értekezletet vagy az évzárással, vagy a tornavizsgával összekapcsolni.
Az idén évzárás előtt tartottuk meg a szülői értekezletet, valóban
nagyszámú közönség előtt. Ezen az igazgató a VKM. és felsőbb ható
ságunk intézkedése folytán a magyaros öltözködésről s annak erkölcsi és
jellemfejlesztő hatásáról értekezett. Majd az igazgató egy II. osztályú
tanulón bemutatta azt a magyaros ruhát és kalpagot, amelyet Szabó
Géza helybeli szabómester készített s amely a szülök között is általános
tetszésre talált. Azután Csizmadia György tanár, az I. o. főnöke értekezett
az ú. n. osztályfőnöki óra tanulságairól, amelyek között a legfontosabb,
hogy öntevékenységhez szoktatja a tanulót, aminek aztán nagy hasznát
veszi a többi tárgyakban is. Az erkölcstani kérdések ügyes, szemlé
letes megbeszélései meg a jellemfejlesztés legfontosabb eszközeivé
lehetnek a nevelés terén, de csak akkor, ha az iskola és a szülői otthon
között megvan a szoros, harmonikus összeműködés.
Adományok és ajándékok. Az aszódi ág. h. ev. egyház, mint
az iskola régi fenntartója, átadáskor vállalta a régi segély (évi 32 P)
további adását, de az 1934/1935. évekre ezt a segélyt még nem kaptuk
meg. Úgyszintén Aszód község szokásos évi segélyét (300 P-őt) nem
fizette még ki az 1933/34/35. évekre. A VKM.-tól a régi államsegély
fejében e tanévre 3 99 P-t kaptunk.
Egyéb ajándékok: Záborszky János, uradalmi gondnok úrtói
tiszafamag; Székely-Kocsárdy Lajos úrtól 25 drb juccatő, 25 drb tuba
rózsatő; Dr Kiss Vilmos járási főorvos úrtól 1 tubus erdeivadak ürü
léke és 1 rókafejcsontváz; Tasnády Gyula erdőfőszámtanácsos úrtól
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1—1 drb csepkö és mésztufa. Továbbá pénzben: Francsek Pál 72.80
P, Szigetvári Mihály IV. 3 P, Sándor Iván II. 5 P, Balogh István IV. 5
P, Galgahéviz község 40 P. (Egyes adományok a szertárak gyarapo
dásánál vannak feltüntetve) Fogadják a nemes szívű adakozók adomá
nyaikért az iskola hálás köszönetét.
Tanulmányi kirándulások és nyilvános előadások. Iskolánk
ban a kötelező filmoktatás bevezetve nincs. Azonban tanulóinkat igye
keztünk elvezetni községünk minden olyan előadására, amely rájuk nézve
nevelő hatású és tanulságos lehetett. Másrészt a nehéz gazdasági
viszonyokhoz mérten rendeztünk kisebb tanulmányi kirándulásokat.
Szeptember 22-én Dr Varga Ferenc növénygyűjtő kiránduláson
volt az V. osztállyal Aszód környékén. Ugyanakkor Reuss Pál és
Zalán Frigyes a II. és III. osztállyal rándultak ki Aszód környékének
megismertetése céljából. Október 6-án Csizmadia György vezetésével
28 felsőbb osztályú tanuló megtekintette a Szépművészeti Múzeu
mot, a mezőgazdasági kiállítást, este pedig a Nemzeti Színházban
v. Somogyváry Gyu'a Hűség c színművének az előadását. Április 5-én
Dr Varga Ferenc, Csizmadia György és Káply Elemér vezetése mellett
80 tanuló kirándult Budapestre. Megtekintették a stúdiót, az állami gép
gyárakat, a svábhegyi csillagvizsgáló megtekintése a kedvezőtlen idő
járás miatt elmaradt. A kiránduláson résztvevő leánytanulókat Szever
Jolán oki. tanítónő kisérte Tanulóink egyébként mindenütt csak kellő
tanári felügyelet mellett jelenhettek meg.
Ä vonaton bejáró tanulóink felügyeletét három kartárs látta
el. Az érkező tanulókat a vasútnál Dr Czirbusz Endre fogadta minden
nap és vezette fel rendben az iskolába, míg d. u. a vonathoz vissza
Zalán Frigyes felügyelete alatt mennek az egyes csapatok. Az iskola
épületében (a napközi otthonban) töltött idő alatt Stibrányi Gyula vigyá
zott a tanulókra. A vonaton bejáró tanulók se a csapatot, se az iskolai
épületet nem hagyhatják el a felügyelő tanár engedelme nélkül. A vo
nalhoz való indulásig a napközi otthon 3 termében tartózkodnak a
tanulók, ahol másnapi feladataikat végzik el. A vonaton bejáró tanulók
közűi: Hatvan felől jött 77, Gödöllő felől 58, Balassagyarmat felől 57,
összesen 192. Azután a közeli falvakból többen jönnek még gyalog,
gépkocsin, kocsin és kerékpáron.
Ä leány-m agántanulók létszáma ez évben 49 volt. (Ebből 2
nem bejáró.) 21-el több, mint a múlt évben. Ennek legfőbb magyará
zata, hogy főleg a tisztviselő osztályhoz tartozó szülők keveslik a
polgári iskolát, mindenképen gimnáziumot akarnak végeztetni leánygyermekeikkel is. A leányok feletti felügyeletről teljes mértékben gon
doskodva van. A tanári szobával szemben külön leányszoba van minden
szükséges mellékhelyiséggel. Itt töltik a szüneteket rossz időben, jó
időben a felügyelő-nő vezetése alatt az iskola előtti téren külön séta
helyük van. A leányok magaviseleté ellen ez évben sem merült fel
olyan panasz, mely ezen intézményünk jogosságát veszélyeztethetné.
Osztályok szerint így oszlottak meg: I. o. 15 (—
J—1); II. o. 2 (-f-1);
III. o. 9, IV. o. 5, V. o. 11, VI. o. 2, VII. o. 3, a VIII. o.-ban nem volt
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leány-magántanuló. A leányok e tanévben is tanultak tornát — min
den szombaton 1—2-ig, buzgó vezetőjük Droppa Irén oki. testnev.
tanárnő volt. — Egyébként a bejáró leány-magántanulóknak meg van
engedve, hogy az aszódi Leánynevelő-Intézet internátusában lakjanak s
onnan járjanak a gimnáziumba. A leánytanulók felügyelőnőjének tisztét
Tompa Adolfné úrhölgy látta el nagy buzgalommal.
Ä takarékosságra s annak nemzetfenntartó erejére főleg a mai
súlyos időkben lépten-nyomon figyelmeztettük növendékeinket. Külön
ben a takarékossági 10 parancsra a mai ifjúságot minden tanárnál
jobban megtanítja a magyar élet trianoni nyomorúsága, vagy sze
génysége.
Jutalmat nyert tanulók. Minden ösztöndíj alapunk a helybeli
Takarékpénztár felszámolása miatt jelenleg zárlat alatt van.
A pénzügyőri bírságalapból Prohászka Jenő VIII. o. t. 200 P-t kapott.
Az egyházkerület és a felső pestmegyei esperesség 20—20 P-s ado
mányából Szilassy Zoltán VII., Esztergály Gyula VI., Nagy István VI.,
Karádi István V. és Szilassy József IV. o. tanulók kaptak 8—8 P-t.
A Rozsnyói Öregdiákok Szövetségének 25 P-ős adománya Dr
Oravecz Ödön emlékére két részben került kiosztásra, Fekete László
VI. 15 P-t és Székely Tamás 10 P-t kapott.
Özv. Dr Oravecz Ödönné férje emlékére adott 20 P-t; az ado
mányt Mikes László VIII. o. t. kapta.
Sperlágh Zoltán hatvani gyógyszerész 10 P-s adományát Kapuszta József V. o. t. kapta.
A bejáró tanulók felügyelői: Papp János VIII, Bálint László VIII.
és Puskely Béla VIII. o. tanulók 10—10 P-t kaptak.
Könyvjutalmak. Özv. Dr Oravecz Ödönné úrasszony adomá
nyából: Nagy Lajos II., Tárnok János VI., Jakus Pál III., Hlavács Gyula
111., Szlobodnik Árpád III, Varga István V., Békefi Mihály V., Györky
Ödön VIII., Boda János VII., Schwank Ervin V. o. tanulók.
A Pesti Hírlap adományából: György Imre I., Benkó Ferenc I.,
Hernád Tibor III., Biliinger László III , Weiner Zoltán IV, Wachtler
Ferenc IV., Aranyi Pál IV., Králik Jenő III., Szekeres Sándor II., Homolay Tibor VIII. o. tanulók.
Lőwy Andor könyvkereskedő úr adományából: Szabó József II.,
Palya Antal I., Baum Mihály IV. o. tanulók.
Kókai Lajos könyvkiadó vállalat adományából: Kaján József III.,
Darvas Sándor I., Róth Lajos I , Petrik János V., Puskely Pál VI. tanulók.
Az Egyetemi nyomda adományából: Kerti János III., Hauser Zoltán I.,
Papp Barna III., Skonda Béla II., Kovács István IV, Halász Zoltán II.,
Fuszek Rezső III., Klenovszki Pál III., Szabó Géza II., Angyal Ferenc
1., Balogh Péter V., Bálint Sándor V., Heiszler Ágoston V., Szilassy
Zoltán VII., Székely Tamás VII., Iszlay Miklós V., Steinberger Pál
V. o. tanulók.
Singer és Wolfner cég adományából: Boda Mihály VI., Nagy
Győző VII. o. tanulók.
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Szegedi Egyetemi Luther szövetség adományából: Tátrai Rezső
Vili., Chugyik József VIII. o. tanulók.
Magyar Szemle Társaság adományából: Györky Ödön Vili., Bol
gár Pál Vili, Mikes László Vili., Papp János Vili., Szabó András VIII,
Székely Tamás VII., Szilassy Zoltán VII., Boda János VII., Rákosi
József VII., Támpa László VII., Tóth László VII., Fülöp Lajos VII. tanulók.
Dr Osváth Gedeon ny. igazgató úr adományából: Mikes László
VIII. o. t. kapta Pékár Gy. : Ördög az Ámen árnyékában című elbeszé
lés kötetét.
Inokai Béla, internátusi nevelőtanár úr adományából Kerti János
III o. t. kapott egy szép történelmi könyvet.
A Gyorsíró című gyorsírási folyóirat szabatos fogalmazási gyors
írási pályázatán oklevelet és könyvjutalmat kapott Vándor Imre IV. o. t.
Haberehrn Gusztáv tanár úr adományából: Rosinger János I.,
Szutorisz Géza I. 1—1 Kis Korái könyvet.
Scholtz-testvérek adományából: Reizinger Pál III., Fentős Tibor
VIII., Prohászka Jenő Vili., Oravecz Sándor (kövesdi) III. Bányai István
III., Rosinger László III., Páll Béla III., Greskó László V. o. tanulók
1— 1 kötet értékes könyvet kapott.
Ballagás és szalagszen telés. A VIII. o. tanulói az utolsó öszszefoglaló vizsga után egy 20 percig tartó iskolai ünnepély keretében
tartották meg a szalagszenteiést és búcsúztak az alma matertől, a tanari
kartól és iskolatársaiktól. Mikor 11 órakor megszólalt az iskola csen
gője, akkor már a tanári kar, a Vili. o. tanulók hozzátartozói és az
ifiúság elhelyezkedtek az iskola udvarán. A tanári kar előtt volt egy
asztalka, rajta a biblia, egy öreg urnában egy kis bor és 1 karéj kenjér, meg a 35 VIII. osztályú tanuló zöld szalagja. Egyszerre a II. eme
ltről felhangzik a Ballag már a vén diák mélabús dallama, — a Vlil-ok
levonulnak az udvarra és elhelyezkednek az asztalka előtt a tanári
karai szemben. Mikes László VIII o. t. közvetlen, megkapó szavakban
búcsúzik osztálytársai nevében a tanári kartól, az ifjúságtól, az alma
mitertől. Az osztályfőnök meghatóban válaszolt a búcsúszavakra, intve
a távozókat az alma mater iránti további ragaszkodásra és szeretetre.
Ajután az egyes körök VIII.-os vezetői átadták néhány buzdító szó
kíséretében a körök vezetését az új vezetőknek. És most következett
az egész kis ünnepély legmegkapóbb jelenete: a szalagszentelés. Az
osztályfőnök odalép az asztalkához, kezébe veszi a 35 maturandus egy
csomóba kötött zöld szalagját és e szavak kíséretében: „Isten, áldd
m«g a magyart — jókedvvel — bőséggel!“ — a zöld szalagcsomóval
mígérinti a bibliát, majd belemártja egy kissé a borba és végül meg
érinti vele a kenyeret. Ezalatt a közvetlen aktus alatt, de meg a még
egyszer felhangzó iskolacsengő hangjaira (miközben a maturandusok
a zöld szalagot kezükben tartva magukba mélyedve állottak) azt hiszem
al g maradt szem szárazon. A maturandusok aztán dalolva körülballag
ták az alma matert, végig ballagták a várost s a régi alma materben
megkoszorúzták a Petőfi-emléktáblát. A maturandusok, itt maradt iskola
társaik, a maturandusok hozzátartozói, de mi tanárok is olyan megható
élménnyel lettünk gazdagabbak, amelyet lelkűnkből semmi, de semmi
sem lesz képes kitörölni — soha.
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M ajális s a madarak é s fák napja. Május 29-én Petőfi
iskolájának diákjai szorongó érzések között ébredlek Az égen esővel
fenyegető, gomolygó felhők, Aszód utcáin nyüzsgő diákcsoportok, hoz
zátartozók, vendégek várva az indulás óráját, — közbe-közbe aggo
dalmasan kémlelve az eget. Aeolus, a szelek királya megsajnálta az
aggodalmaskodókat, másfelé zavarta a fellegeket és Aszód község
apraja-nagyja a Javító-zenekar pompás zenéje mellett vonulhatott ki a
kisbagi erdőbe gyönyörködni a vadvirágos mezőben, a madarak csi
csergésében, a természet ezernyi szépségében. Közben a csintoványi
forrásnál (melyet ismét Petőfi-forrásnak nevezlünk el s táblácskával
jelöltünk meg) megálloltunk s az ifjúság Petőfi-önképzőköre rövid ünne
pély keretében áldozott Petőfi halhatatlan emlékének annál a forrásnál,
amelynek üdítő vizéből mint kis diák 100 évvel ezelőtt bizonyára Ő is ivott.
Azután kint az erdőben, a majális színhelyén egybekötve a kelle
mest a hasznossal ugyancsak az Önképzőkör keretében megtartottuk a
madarak és fák napját is Megemlékeztünk a hasznos és káros mada
rakról, a fák, erdők fontosságáról a természetben és az emberi életben.
Majd komoly és tréfás szavalatok, azután versenyek következtek, dél
után pedig tanulóink vigan ropták a táncot egészen este 8-ig, amikor
is az ifjúság tanári felügyelet mellett nagyszerű hangulatban tért vissza
Aszódra, illetve kiki a saját otthonába.
A majálisra természetesen minden tanuló eljött, — azok is, akik
a csekély majálisi dijat nem voltak képesek megfizetni. Hiszen a ter
mészetben mindenkinek joga van gyönyörködni — gazdagnak is, sze
génynek is. Tanulóink hozzátartozói, az iskola jóbarátai olyan nagy
számban jöttek ki velünk együtt örülni az ifjúság örömének, hogy még
azok a bizonyos legöregebb emberek sem láttak hasonló alkalommal
annyi embert, olyan szép és díszes közönséget a kisbagi erdőben. Eljött
délután közénk iskolánk és az ifjúság nagy barátja, Dr Horváth Károly
iskolafelügyelő úr is és szinte szemmel láthatólag örvendezett velünk
együtt az ifjúság nagy-nagy örömének.
A majálist a legnagyobb buzgalommal Jancsik Mihály kartársuik
rendezte, akinek az előkészítés és a rendezés nehéz munkájában Nyiry
Sándor, Káply Elemér, Csizmadia György és Inokai Béla kartársak vol
tak segítségére. De elismerés és köszönet illeti meg Nagy Imre kartarsunkat is, aki oly szépen rendezte meg a Petőfiről szóló megemléke
zést a forrásnál, kint az erdőben pedig a madarakról és fákról való
megemlékezést az Önképzőkör keretén belül.
Ballag már a vén diák! Majális! Hisszük, hogy ezen a két napon
a tanulók, a tanárok, a szülők, az iskola barátai oly kedves emléktel
távoztak az iskolából, a kisbagi erdőből, hogy ezek a kedves emlékek
csak bensőbbé teszik a kapcsolatot tanár és tanítvány között, az alma
mater, a szülők és a tanulók között — iskolánk javára, a magyar neve
lés- és tanügy dicsőségére. Úgy legyen!
De ez úton mondunk hálás köszönetét azoknak is, akik kocsival
vagy valami ajándékkal mozdították elő majálisunk sikerét.
Kocsit adtak: Balint Gergely, Boda Gábor, Csobán Márlon, Domongi
Mihály, Duzs János, Hartmann Mihály, Haulits Antal, Havér Lászlé,
Homok Mihály, Kálmán Bertalanné, Klenovszki János, Korcsek Istvár,,
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Kovács István, Körmendy József, Lészkay János, vitéz Molnár Antal,
Negyela András, Steier Ferenc, Szabó István, Székely Károly, Szlanka
János, Zsemberovszki Pál.
Ajándékot adtak: Perin Béla, Szilassy József, Aszódi Hangya,
Töpfer Béla, Lövy Andor, Lővy Jakab.
Öreg diákjaink mozgalmáról csak annyit jelenthetünk, hogy az
1934. július 1-i 10 éves találkozón megjelentek: Balás Zoltán, Bleier
Miklós, Herczeg István, Hollóy István és neje, Dr Kómár Gyula és
neje, Némedy József és neje. Széli Zoltán, Dr Totth Kálmán, Terényi
(Uher) Ágoston, Dr U|laki Zoltán, Valent István, Vörös István, Wiener
Lajos, Dr Zachár Miklós, Dr Zachár Miklósné Suba Györgyi, Bartha
Károlyné Szever Rózsi, Dr Baross Istvánné Szolár Erzsébet és férje,
Mikó Ferenc.
A találkozón megjelentek megnézték mindenekelőtt a régi és az
új alma matert, majd a tanárok és tanítványok közös ebédnél elme
rengve a maltnak szép emlékein a késő esti órákig elbeszélgettek egy
mással, aztán erős fogada'mat téve, hogy 10 év múlva Isten segedel
mével ismét találkozni fognak, mindenki eltávozott hivatása helyére.

VI.

Ä tanulók névsora.
E tanévben e rovatot a nin. V. K. M. úr 1210/1934. sz. ein számú
rendeleíe szerint állítottuk össze úgy, amint azt a mi egyházi főhatósá
gunk elrendelte. A nyilvános tanulók neve után előforduló első szám a
magaviselet! jegyet jelzi: 1 példás, 2 = jó, 3 = szabályszerű, 4 = kevésbbé
szabályszerű. A második szám (magántanulóknál egyedüli) az általános
osztályzatot jelenti. 1 = jeles, 2 jó, 3 = elégséges, 4e = egy tárgyból elég
telen, 4t több tárgyból elégtelen. A vallások jelzésének a rövidítései a
következők: ágostai hitvallású evangélikus - ev., református = ref, római
katholikus = rk., görög katholikus gk., unitárius = unit., izraelita = izr..
baptista = bapt. — A magaviselet és előmenetel után a tandíjmentesség
fokát jelezzük: Mind elengedve m, három negyede elengedve =- h, fele
elengedve =f, negyede elengedve- n.
Az I. o. tanulók s új növedékek csak a második félévben kap
hatnak kedvezményt. Más rövidítések : magántanuló mt, kimaradt km,
vizsgálatlan maradt
vm, meghalt = mh, tanács folytán távozott = tt,
ismétlő volt = ism. A jeles rendűek nevei kövérebb betűkkel vannak
nyomva.
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I. osztály.
Angyal Ferenc rk. 1, 2
Baja József rk. 1, 3
Benkó Ferenc ev. 1, 1
Benkó Gábor ev. 1, 2
5 Biró Sándor ref. 1, 3
Borbély Ferenc rk. 1, 3
Brack György izr. 1, 2
Czinkota Mihály rk. 1, 3
Csányi Sándor rk. 1, 2
lOCsekei Lajos ref. 1, 2
Cséplő Tibor rk. 1, 2
Darvas Sándor izr. 1, 1
Déri Ferenc ev. 1, 2
Garami Lajos ev. 1, 2
15Gohér János ev. 1, 4e
György Imre rk. I, 1
Hahn Gyula rk. 2, 3
Halházi Dénes ref. 1, 2
Hauser Zoltán rk 1, 1
20 Hegedűs Kálmán rk. 2. 4t.
Heller Miklós izr. 1, 3
Hónig Károly rk. 1, 3
Kadlecsik Sándor rk. 2, 4t
Kalona István izr. 1, 3
25 Kerekes János rk. 1, 3
Kiss Imre rk. 1. 2
Kis István rk. 1, 3
Klics Gyula rk. 1, 4e.
Köncöl Pál rk. I, 3
30Molitórisz József Rudolf ev. 1,3
Nagy Endre ref. 2, 3
Nagy Károly rk. 1. 2
Nagy Vendel rk. 1, 3
Palya Antal rk. 1, 1
35 Rákosi Vilmos rk. !, 3
Rosinger János ev. 1, 2

Róth Lajos ev. I, 1
Soltész Lajos rk. 2, 3
Szeberényi Géza ev. 2, 3
40Szutórisz Géza ev. 1, 2
Tajthy Gáspár rk. 1, 3
Tamás Márton ref. 1, 3
Thomka Aladár ev 1, 2.
Török László ev. 1, 2
45Váradi Zoltán izr. 2, 3
Vas Ferenc izr. 2, 3
Zabó Ottó rk. 1, 3
Magántanulók.
Antal Vera rk. 1
Begidsán Irén rk. 4e.
50 Buchinger Anna rk. 2
Jármai Ilona ev. 3
Kónya Erzsébet ref. 2
Kovács Judit ev. 2
Mészáros Margit ev. 2
55 Nagy Gabriella ev. 1
Nánási Edit rk. 1
Notier Mária rk. 2
Páll Mária rk. 3
Petővári Magda rk. 2
öOPreizner Rozália rk. 3
Szoboszlai Klára rk. 4e
Zselló Magdolna ev. 1
Deák Győző Benedek rk. 3
Honéczy László ev. 3
65 Juhász Valéria rk. 3
*
Alitisz György ev. km.
Varga Tibor ev km.
Összesen 67 tanuló

II. osztály.
Bálint József rk. 1, 2, n
Barabás Zoltán unit. 2, 4e
Bellái János ev. 1, 3
Benke András rk. 1, 3, n
5 Berecz József rk. 1, 3
Bútli Ernő ev. 1, 3
Domonyi Imre izr. 1, 3
Draskóczy László ev. 2, 3

Feuchtman Zoltán ref. 1, 3
lOFrajna János rk. 1, 3
Gaál János ev. 2, 4t
Gergely Sándor rk. 2, 4t
Halász Zoltán ev. 1, 2
Jaczó Ferenc rk. 1, 3
15 Lovagi Tibor ref. ism. 1, 2
Kalmár József rk. 1, 2, n
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Kalocsai Mihály rk. ism. 2, 4e
Keresztes Pál ev. 1, 3
Kiss István rk. 2, 4t
20Komonyi László ev. 1, 3
Koronka Géza rk. 2, 3
Kovács Gábor ev. 1, 3
Körmendy Miltiádesz rk. 1, 3
Kőváry József rk. 2, 3
25 Kurucz Albert rk. 1, 3
Lhotka Károly rk. 2, 3
Major János rk. 2, 4e
Molnár László ev. 2, 3
N a g y L a jo s ref. 1, 1
30Nikodém Ferenc rk. 2, 4t
Petrás György rk. 1, 3
Sándor Iván rk. 2, 3
Schaff Viktor rk. 1 ,3
Seres Olivér ev. 2, 4e
35Skonda Béla rk. 1, 2, n
Stefanik László ev. 2, 3, n
Szabó Géza rk. 1, 2, n

Szabó József rk. 1, 1, n
Szekeres János ev. 2, 2, f
40 Szekeres Sándor ev. 1, 2, f
Szentesi Gyula ev. 2, 3
Szilágyi István ref. 2, 4e
Szövértfy Szilárd rk. 1, 2, h
Tasnády Gábor rk. 1, 2
45Turcsányi Károly ev. 1, 3
Visy József rk. 1, 2, n
Zimmermann Miklós ev. 1, 3
Harsányi Fedor ev. ism. 2, 4e
Magántanulók:
Benedicty Judit ev. 2
50 Lehr Márta rk. 2
Szabó Ilona rk. 2
*
Pancsofár Ferenc rk. km.
Összesen 52 tanuló.

III. osztály.
Angyal Sándor rk. 1, 3 n
Aparvári László rk. 1, 3
Balogh Zsigmond ref. 2, 4e
Bányai István rk. 1, 2
5 Bernhardt Lajos ev. 2, 4e
Besskó Károly rk. 2, 3
B iliin g e r L á s z ló rk. 1, 1
Böszörmény Attila ref. 2, 4t
Darnyik Vendel rk. 2, 4e
10 Eötvös Károly ref. 2, 3
Fogaras Lajos rk. 1, 3
Fuszek Rezső ev. 1, 2
H e r n á d T ib o r ev. 1, 1, f, f
H la v á c s G y u la ev. 1, 1, f, f
1 5 J a k u s P á l ev. 1, 1, h, h
K a já n J ó z s e f ev. 1, 1, f, f
Kapuvári Mihály ev. ism. 1, 3
Katona János rk. ism. 1, 3
K erti J á n o s rk. 1 , 1 , f, f
20 Klenovszki Pál ev. 1, 2, n, n
Koncz Miklós rk. 2, 4e
Kovács Ferenc ref. 1, 3
Kovács István (domonyi) rk. 1,3,
Kovács István (gmácsai) rk. 1, 3

25 Körmöd Sándor rk. 1, 3
Králik Jenő ev. 1, 2
Králik Sándor rk. 1, 3
László Lajos rk. 2, 3
Lészkai Károly rk. 2, 4e
30Menczelesz Sándor izr. 1, 3
Negyela Albert rk. 1, 3
Oravecz Sándor rk. 1, 3
Oravecz Sándor ev. 1, 2, n, n
Papp Barna rk. 1. 2
35 Pál György izr. 2, 2
Páll Béla rk. 1. 2
Petrás László rk. 2, 4e
Rab János rk. 2, 3
Rákosi Gusztáv rk. 1, 3
40Reizinger Pál rk. 1, 2, n, n
Rosinger László ev. 1, 2
Rozs László izr. 2, 4e
Sidó László ref. 1, 3, n
Stefanik Pál ev. 2, 3, n
45 Steier György izr. 2, 3
Szappanos lslván rk. 1, 3, n
n Szlobodnyik Árpád ev. 1, 2
Vereszki Jenő ev. ism. 1, 3
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Visy György rk. 1 ,3
50 Weinberger István izr, 1, 2, n
Zilay István rk. 2, 4t
Magántanulók:
rk. 1
Bálint Irén rk 4e
Begidsán Olga örm. k. 3
55Cornides Donát ev. 3
Áts Irén

Gabrovitz Emma ref. 2, f, f
Kiss Etelka rk. 2
Lehr Ilona rk. 3
S te r n G a b r ie lla izr. 1
6 0 S t i b r á n y i H erm in ev. 1, m, m
Tarjáni Gyula ev. 2
T ó t h Jolán ref. 1
Összesen 62 tanuló.

IV .

Alaxai Mihály rk. 1, 4e
Aranyi Pál ev. 1, 2, f, f
Aranyi Sándor ev. 1, 3, n
Ángyán Károly rk. 2, 4t
5 Baja István rk. 2, 4t
Balogh István ev. 1, 3
Baum Mihály ev. 1, 2, f, f
Bontus Gyula ev. 1, 3
Cifra József rk. 1, 2, n
lOCsobán Mátyás ev. 1, 3
Deák Sándor rk. 2, 4t
Draskóczy Endre ev. 2, 4e
Dudás Mihály ev. isin. 2, 4e
Fidler János rk. 1, 3, n, n
15 Fruttiger Frigyes ev. 1, 3
Halas György rk. 2, 4t
Homok Pál rk. 2, 3, n, n
Jármai Miklós rk. 1, 3
Kmety János ev. 1 ,3
20 Kosztolányi Tibor rk. 2, 4e
Kovács István rk. 1, 2, n, n
Körtvélyesi Miklós rk. 2, 3
Medve Ferenc ref. 2, 3
Móricz Lajos ref. 1, 3
25 Nagy Lajos rk. ism. 2, 4e
Németh János rk. 2, 3
Noszkay Jenő rk. 2, 4t
Palya Mihály rk. 1, 2, f, n
Pap Géza rk. 2, 4e
30 Pesti István rk. 1, 3
Pintér Ferenc rk. 2, 4t
Raffai Pál ev. 1, 3, n, n
Richter Béla rk. 1, 3
Sándor Balázs rk. 2, 4e
35 Schandl Dénes rk. 1, 3
Schvank Endre rk. 2, 4t

o sz tá ly .

Siki Gyula rk. 2, 4e
Sinka János rk. ism. 2, 3
Siraky István rk. 1, 2
40Spissák László ev. 1, 3
Szabó László ref. 1, 3, n
Szász István ref. 2, 4t
Szekeres Lajos rk. 2, 3
Szenecei Béla rk. 2, 4e
45 Székely Gyula rk. 2, 4t
Székely Kocsárdy János rk. 2, 3
Széles Tibor rk. 2, 4e
Szigetvári Mihály rk. 2, 3
S z i l a s s y J ó z s e f ev 1, 1, f, f
50Szlanl<a Sándor rk. 2, 4e
Takács László rk. 2, 3
Tasnády Gyula rk. 2, 3
Tárnok József ev. 2, 3, n
Tiborc László rk. 2, 3, n
55 Vajas Ferenc rk. 1, 3
Vándor Imre izr. ism. 2, 4e
Veiner Zoltán izr. 1, 2
Wachtler Ferenc rk. 1, 2, n, n
Zseinberovszky János ev. ism. 2, 4e
Magántanulók:
öOAparváry Borbála rk. 3
Haszman Eszter rk. 3
Hegedűs Vilma rk. 3
N a g y D a lm a ev. 1, m, m
S t ib r á n y i G iz e lla ev 1, in, m
65 Benedicty György ev. 4t
*
Penák Béla rk. km.
Összesen 66 tanuló.

31

V. osztály.
Páll Ferenc rk. 2, 2, f
Babay József ev. 2, 3
40Petrik János ev. 1, 2, f
Balog Péter rk. 1, 2, n
Péter Géza ev. 2, 3
Bálint Sándor rk, 1, 2
Puskás János rk. 1, 3
Berze István rk. 1, 4e
5Békefi Mihály bapt. 1, 2, n
Regős Pál ev. ism. 1, 3
Sárosi József rk. 2, 4t
Biró Márton rk. 2, 4e
45Schönk Gusztáv rk. 2, 3
Bodor Kálmán rk. 1, 3
Csekő Sándor rk. 1, 3
Schréter Lajos ev. 2, 4e
Schwank Ervin rk. 1, 2
Dohányos István rk. 2, 4e
Smelkó Tibor rk. 1, 3
lODóczi István rk. 1, 3
Solnay Dénes rk. 2, 3
Felföldi Béla rk. 1, 3
50 Steinberger Pál ev. 1, 2
Fentős Kálmán ref. 1, 3
Fischer Zoltán izr. 1, 4e
Szlanka Géza rk. 2, 4e
Fondain Lajos rk. 1, 3
Tasnádi Gábor ref. 1, 3
lóGajdosi Jenő rk. 2, 4t
Teller Miklós rk. 2, 4e
Garadnay László rk. 1, 3
Tóth István rk. 2, 4e
Harach Géza rk. 1, 4t
55 Tóth Lajos rk. 2, 4t
Haszman Mihály rk. 2, 4t
V a r g a Istv á n rk í, 1, f
Havasi István rk. 1, 3
Xántus Zoltán rk. 2, 4e
20Heiszler Ágoston ev. 1, 2
Magántanulók:
Iszlay Miklós rk. 1, 2
K a p u s z t a J ó z s e f rk. 1, 1, h
Bódis Ferenc ref. 2
Kapufa Ferenc rk. 2, 3
Dudás Irma ref. 3
K a rá d i Istv á n ev. 1, 1, m
60 Fiiipán Edit rk. 4e
25 Keltái Gyula rk. 2, 3
Gyeney Ilona ev. 2
Kiss László ev. 2, 4t
Havér Magdolna rk. 2
Könczöl Ferenc rk. 2, 4e
J u h á s z A n n a ev. 1, f
Krisár Aladár ref. 2, 3
Krassóy Ilona rk. 3
Kutrucz Miklós rk. 1, 3
65 Laczus Rozália rk. 3
30 Lórencz Sámuel ev. 1, 3
Páll Klára rk. 2, n
Lőrincz Mihály rk. 1, 4e
Pokorádi Margit rk. 3
Lövei István rk. 1, 3
Sebők Edit ev. 2, n
Marcsek György ev. 1, 4e
Valkó Lívia rk. 3
Misinszki Illés rk. 2, 4e
*
35Monostory Tamás ref. ism. 2, 2 70Willin Lajos ev. km
Mordényi Elemér rk. 2, 4e
Steiner Olga izr. mt km
Morhardt Károly rk. 2, 4e
összesen 71 tanuló.
Patai Béla gk. 1, 3

VI. osztály.
Áts Kálmán rk. 1, 2
Bartha János ev. 1, 3, f, n
Bayer Zoltán ev. 1, 3
Bátyi Pál rk. 1, 3, n
5 Berg Lajos rk. 1, 3

B o d a M ih á ly rk. 1, 1, f, f
Bruoth János ev. ism. 1, 3
Csányi László ref. ism. 2, 3
Dobronyovszki János rk. 1, 2
lO E s z t e r g á ly G y u la ev. I, 1
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Farkas Géza rk. 2, 4e
Fekete László ev. 1, 2, f
Kamodí Miklós rk. 1, 3
Kovách Egon ref. 1, 3
15 Kőrös Gyula rk. 2, 4e
Libertini Levente ev. 2, 3
N a g y István ev. 1, 1
Puskely Pál ev. 1, 2, f, f
Rákos Pál rk. 1, 3
20Tárnok János ref. 1, 3
Várkonyi Ferenc rk. 2, 3
Velsinszky László rk. 2, 4e

Weisz József rk. 2, 4e
Zsemberovszki Pál ev. 2, 3
25Zsuchva Gyula rk. 1, 3
Magántanulók:
Förhéncz Magdolna rk. 2, n
K o v á c s E m m a rk. 1
*
Kovács Ödön ref. isin. km
Lábát Ferenc ev. km
Összesen 29 tanuló.

VII. osztály.
Adorján Viktor rk. 1, 3
Ambrus Jenő rk. 1, 3
Andó László rk. 2, 3
Boda János rk. 1, 2, n
5 Csere Zoltán ev. 1, 2, n
Drabos István rk. 1, 3
Fónyad Károly ref. 2, 4e
Fiilep Lajos rk. 1, 2, n
Gál János rk. 2, 2
10 Győző János rk. 1, 2, f
Hermann Gyula rk. 2, 4e
Katona László rk. 2, 3
Kedvessy László rk. 1, 3
Késmárki László ev. 2, 3, n
15 Kis János rk. 2, 4t
Korcsek János rk. 1 ,3
Kosztolányi László rk. 1, 2, n
Kvasz Márton ev. 2, 4e
Lux Károly ev. 2, 4e
20 Nagy Győző ev. 1, 2
Nagy Mihály rk. 1, 3

Nagy Zoltán rk. 1, 2
Novák Béla rk. 2, 4e
Novák Sándor rk. 2, 4e
25 Óvári János rk. 1, 3
Piatrik Sándor ev. 1, 3
Pólyák Pál ev. 1, 3
Radványi Jenő rk 1, 3
Rákosi József rk. 1, 3
30 S z é k e l y T a m á s ev. 1. 1, f
S z i l a s s y Z o ltá n ev. 1, 1, f
Szűcs András bpt. 1, 3
Támpa László gk. 2, 3
Tóth László ref. 2, 3
35Zámbó József rk. 2, 3
Magántanulók:
Bencsik István ref isni. 3
Förhéncz Éva rk. 3
Komáromy Katalin rk. 3
Libucz Eleonóra gk. 3
Összesen : 39 tanuló.

VIII. osztály.
Bágyoni Lajos rk. 1, 3
Bálint László rk. 1, 3
Bayer Endre ev. 1 ,3
Berecz József rk. 1, 3
5 Bolgár Pál izr. 1, 2
Chugyik József ev. 1, 3, m, m
Császár Árpád rk. 1, 3
Cseh Béla rk. 1, 3

Fazekas László rk. 1, 3
lOFentős Tibor ref. 1, 3
Glávits László rk. 1, 3
Gömbös Endre ref. 1, 3
Györky Ödön ev. 1, 2
Homolay Tibor ev. 1, 2
15 László Kálmán ref. 1, 3
Mikes László ref. 1, 1, h, h
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Misinszky István rk. 1, 4e
Molnár Andor ref. 1, 3
Palya Vendel rk. 1, 3
20Papp János rk. 1, 3
Plalthy Győző ev. 1,3
Prohászka Jenő ref. 1, 3
Puskely Béla ev. 1, 3, f
Szabó András rk. 1,3
25Szalay János ev. 1, 3
Szoó István rk. 1, 3
Sztriskó Pál ev. 1, 3

Tátrai Rezső ev. I, 3
Vaigel András ev. 1, 3
30Vázsonyi Vilmos rk. 1, 3
Weiner László izr. 1, 3, n, n
Zajacz Zoltán rk, 1, 3
Zsákovits Endre rk. 1, 3
Magántanuló:
Bagossy Péter rk. 2, n
Összesen : 34 tanuló.

VII.

A z érettségi vizsgálatok.
Ebben a tanévben két ízben tartottunk érettségi vizsgálatot. A
szeptember havi pótló- és javító-érettségi vizsgálatokon nemcsak a saját
tanulóink, hanem a békéscsabai ev. reálgimnázium tanulói is résztvettek.
Még pedig Békéscsabáról 3-an teljes érettségi vizsgálatot tettek, 6-an
meg a mi tanulóink közül egy-egy tárgyból javítóvizsgálatot. Az érett
ségi írásbeliek szeptember 4., 5., 6-án, a szóbeliek meg 8-án voltak.
A magyar nyelv és irodalomból a tétel ez volt: Epikai költészetünk a
XIX. században. Eredmény 3 elégséges. A latin nyelv és irodalomból:
Livius: Ab űrbe condita XXII. 46. 47. c. Eredmény 1 elégséges, 2 elég
telen. Német nyelv és irodalomból: A három barát. Eredmény 3 elég
séges. A szóbeli vizsgálatokon Dr D. Raffay Sándor, a bányai ev.
egyházkerület püspöke személyesen elnökölt, mig a Közoktatásügyi
Minisztériumot Dr Sárkány Lóránt áll. középiskolai igazgató képviselte.
A 3 teljes vizsgálatot tevő egyszerűen megfelelvén érett lett. A 6 javító
1—1 tárgyból kapott elégtelen jegyét elégségesre javítván szintén érett
nek nyilváníttatott. Az elnök úr és a kormányképviselő úr fogadják
szíves és megértő munkájukért a tanári kar hálás köszönetét.
A rendes évvégi (júniusi) érettségi vizsgálatokra 34 tanuló jelent
kezett. Az írásbeli vizsgálatok május 16., 17., 18, napjain voltak. A
magyar nyelv és irodalomból a tétel ez volt: I. Petőfi családi érzése
és hazaszeretete költeményeiben. II. II. Rákóczi Ferenc alakja és jelen
tősége. Eredmény: jeles 3, jó 11, elégséges 19, elégtelen 1. A latin
nyelv és irodalomból ezt a szöveget kellett lefordítani: Cicero: Oratio
in Catilinam II. c. 12. 13. Eredmény: jeles 2, jó 6, elégséges 23, elég
telen 3. Német nyelv és irodalomból: A „Wilhelm Teil“ dráma kelet
kezése. Eredmény: jeles 2, jó 10, elégséges 18, elégtelen 4. Aszóbeli
vizsgálatokat június 19., 20., 21., 22-én tartottuk meg, amelyeken Dr
D. Raffay Sándor püspök úr Öméltósága szintén személyesen elnökölt,
a m. kir. kormányt pedig Dr Mályusz Elemér, egyetemi ny. r. tanár úr
Öméltósága képviselte. Fáradságos és tapintatos munkájukért őszinte
köszönettel adózunk nekik.
3
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A vizsgálatot tett 34 tanuló közül kitüntetéssel érett: 1, jelesen
érett: —, jól érett: 5, érett: 27. Egy tárgyból meg nem felelvén a
szabályszerű követelményeknek a latinnyelv és irodalomból az 1935.
évi szeptember hóban a békéscsabai ág. h. ev. Rudolf reálgimnázium
ban tartandó javító érettségi vizsgálatra utasíttatott: 1.
flz érettségiző neve

Bágyoni Lajos
Bálint László
Bayer Endre
Berecz József
Bolgár Pál
Chugyik József
Császár Árpád
Cseh Béla
Qyörky Ödön
Fazekas László
Fentős Tibor
Glávits László
Gömbös Endre
Homolay Tibor
László Kálmán
Mikes László
Molnár Andor
Palya Vendel
Papp János
Platthy Győző
Prohászka Jenő
Puskely Béla
Szabó András
Szalay János
Szoó István
Sztriskó Pál
Tátrai Rezső
Vaigel András
Vázsonyi Vilmos
Weiner László
Zajácz Zoltán
Bagossy Péter
Rusznyák Jenő

Eredm ény

Pályaválasztás

érett
érett
érett
érett
érett
érett
érett
érett
jól érett
érett
érett
érett
érett
jól érett
érett
kitüntetéssel érett
érett
érett
jól érett
érett
jól érett
érett
érett
érett
érett
érett
érett
érett
érett
érett
érett
jól érett
érett

zenetanári
tanári
jogi
tanári
jogi
testnev. tanári
vasúti
mérnöki
jogi
tisztviselői
lelkészi
testnev. tanári
orvosi
orvosi
gyógyszerészi
tanári
orvosi
vasúti
jogi
katonai
birói
tanári
jogi
állatorvosi
katonai
lelkészi
vasúti
vasúti
katonai
jogi
orvosi
katonai
jogi
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VIII.

Ä végzett tananyag.
Rendtartásunk az Értesítő szerkesztéséről szóló részében h) pont
alatt megkívánja a végzett tananyag rövid megjelölését. Mint az állam
segélyt igénybevevő nem állami középiskola az 1883. évi törvény
szerint kötelezve vagyunk az állami tantervet, mint legkevesebbet
elfogadni tanításunk anyagának alapmértékéül. így csupán az V—VIII.
osztályok magyar dolgozatainak tételeit, valamint a latin írókból olvasott
szöveg megjelölését közöljük.
írásbeli dolgozatok tételei a magyar nyelv és irodalomból:
V. osztály.
1) Nyári emlékeim (isk). 2) Toldi halála és temetése (házi). 3.
Apponyi beszédének gondolatmeneté (isk.). 4) A keresztes hadjáratok
következményei (házi). 5) Ünnepi beszéd március 15-én (isk ). 6) Erények
és hibák a diákság, életében (házi). 7) Levél egy jó barátomhoz (isk.).
8) A termés terjedése (házi)
VI. osztály.
1) A szép megnyilatkozásai (isk ). 2) A magyar népdal sajátságai.
3) A középkori világfelfogás hanyatlásának nyomai a világtörténelemben.
4) Csodás elemek a Zrinyiászban (isk). 5) Téli szórakozásaim. 6) A
madarak vonulása. 7) Egy regényalak jellemzése (isk.). 8) Hősi halottaink emlékünnepén (elmélkedés).

VII. osztály.
1) Nyári szünidőm (isk). 2) A magyar irodalmi élet tényezői a
keresztyén középkorban (házi). 3) A protestánskor drámái (isk.). 4) A
magyar ifjú teendői a jövő társadalmában (házi). 5) Zrínyi és Rákóczi
hazaszeretetének példája a jobb jövőt akaró nemzedék előtt (isk.)
6) Bessenyei György irodalmi munkássága és jelentősége (isk.). 7) A világ
háború okai (házi). 8) Kölcsey lírája (isk.).
Vili. osztály.
1) Kisfaludy Károly színművei a nemzeti eszme szolgálatában.
2) A hazafias érzés Vörösmarty lírájában. 3) A kor eszméi Eötvös
költészetében (isk). 4| A jó állampolgár tanulságai „Zápolya öldöklő
századának“ történetéből. 5) Mit tanulhatunk Madách, Ember tragé
diájából? (isk.). 6) Az elektromos áram gyakorlati alkalmazása. 7) Bal
lag már a vén diák . . .
3*
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Olvasott részek a latin irodalomból:
V. osztály.
M. T. Cicero: De imperio Gn. Pomp. 1—17 fejezet. Ovidius
a) Metamorfoseon : A világ négy korsz. Deucalion és Pyrrha, Daedalus
és Icarus, Philemon és Baucis, b) Fasti: Janus, Újév napja, A Fabiusok
veszte, Romulus megdicsőülése, Romulus és Remus kitétele, Róma
alapítása, Remus halála.
VI. osztály.
C. Sallustius Crispus : Bellum Jugurthinum 5—13., 20—29., 32—34
és 63. fejezete. M. Tullius Cicero: In Catilinam oratio I. (kihagyásokkal).
P. Vergilius Maró: Aeneis I. é. 1—156., 198—209.; II. é. 1—56, 199
—267.; IV. é. 1—30., 54—67.
VII. osztály.
P. Vergilius M. Aeneis: VI. é. 42—155 sor, 264—336 sor.
384—476 sor, 679—901 sor, IX. é. 367—450 sor. M. Túli. Cicero:
De signis 1—8 c., 27—32 c., 52—55 c. C. P'linius Cecilius levelei:
I. 1. I. 6. VI. 16. VI. 20. X. 38.
VIII. osztály.
Qu. Horatius Flaccus: Carminum liber I. 1, 3, 9, 14, 20, 22, 34,
37. II. 3, 7, 10, 14, 18. III. 1, 2, 6, 30. IV. 7. Epodon lib. 2, 7. Satirarum lib. I. 1 (szemelv.), 6. Epistolarum lib. I. 10, 11.3(1—44, 119 —152,
323—346, 385—418). P. Cornelius Tacitus: Annales I. 1—9. VI. 50—
51. XII. 66-69. XV. 3 3-35, 3 8 -4 4 .

IX.

Az internátus.
A gimnáziummal kapcsolatos internátus a négy évvel ezelőtt meg
állapított keretek közt folytatta e tanévi működését. A létszám most is
teljes volt. Felvettünk 44 növendéket. Két növendék családi körülmények
folytán nem foglalta el helyét, így állandó létszám 42 volt.
A növendékek megoszlása osztályok szerint: I. oszt. Heller Miklós»
Rosinger János, Szutórisz Géza, Thomka Aladár, Török László; II. oszt.
Buth Ernő, Domonyi Imre, Gaál János, Harsányi Lajos, Jaczó Ferenc,
Keresztes Pál, Lovagi Tibor, Zimmermann Miklós; III oszt. Fogaras
Lajos, Fuszek Rezső, Hernád Tibor, Körmöczi Sándor, Králik Jenő,
Rosinger László; IV. oszt. Fruttiger Frigyes, Móricz Lajos, Richter Béla,
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Spisák László, Veiner Zoltán; V. oszt. Babay József, Heiszler Ágoston,
Lorencz Samu, Lövey István, Marcsek György, Monostory Tamás, Sebőnk
Gusztáv, Steinberger P ál; VI. oszt. Kovách Egon, Libertiny Levente;
VII. oszt. Csere Zoltán, Késmárki László, Nagy Győző, Székely Tamás;
VIII. oszt. Homolay Tibor, Prohászka Jenő, Tátrai Rezső, Zajácz Zoltán.
Helyüket nem foglalták el Alitisz György I. és Homolay Iván VI. o. tanulók.
A növendékek megoszlása vallás szerint: ág. h. ev. 26, ref. 6,
róni. kath. 7, izr. 3.
A teljes ellátás évi díja 600 pengő volt és félévenként 5—5 P
mellékdíj.
E tanévben is a növendékeket 6 családba (kamara) osztottuk, lehe
tőleg egy osztályba járókat. A kamarák élén egy-egy nagyobb fiú (főnök)
állt, akik segítségünkre voltak az internátusi rend fenntartásában, s főleg
a kisebbek csoportjában családias szellemet igyekeztek meghonosítani.
N a p i r e n d . Felkelés 615 órakor (tavasszal 6 órakor), reggeli előtt
V2 óra csendes foglalkozás, 715 órakor reggeli, 740 órakor indulás cso
portban a reálgimnáziumba, 1 órakor ugyancsak csoportban visszatérés
az internátusba, l 50 órakor ebéd, 2—3-ig szabad idő, 3 —430 óráig csen
des foglalkozás, 430—530 óráig játék v. séta, uzsonna, 530—715 óráig
osztályonkénti leckefelmondás, 716 órakor vacsora, utána szabad foglal
kozás (játék, olvasás), 84r> órakor közös áhítat, 9 órakor lefekvés.
Tanári testület. Az internátus vezető-tanára Karádi János ephorus.
Bentlakó oki. középisk. nevelőtanárok: Káply Elemér, aki ezt a tisztséget
1933. szeptember 1. óta tölti be inlernátusunkban; Inokai Béla, aki —
a 3 évi nevelőtanári működés után gimnáziumunk h. tanárává választott
— Csizmadia György helyét töltötte be a felettes egyházi hatóság meg
bízása alapján. Bejáró óraadó ginin tanárok: Csizmadia György és
Zalán Frigyes, akik ugyancsak a felettes egyházi hatóság hozzájárulása
alapján vesznek részt az. ellenőrzés munkájában a megfelelő tanulmányi
eredmény biztosítása érdekében.
A növendékek magaviseleté ellen két esettől eltekintve súlyosabb
panasz nem merült fel. Legtöbbször használt a szép szó és a komoly
figyelmeztetés. A magukról megfeledkező növendékeket sikerült meg
győznünk arról, hogy mi, mint szülőhelyettesek féllő gonddal vigyázunk
rájuk, s mindenkor csak a javukat akarjuk. Kívánatos volna, hogy a
jövőben az idősebb növendékek példaadó viselkedésükkel fokozottabb
mértékben legyenek segítségünkre az internátusi rend pontos megtar
tásában.
Növendékeink iskolánkívüli művelődését is igyekeztünk előmoz
dítani. A német társalgási órákat ez idén is megtartottuk. Az órák veze
tője Inokai Béla szaktanár volt. E társalgási órákon résztvett az I. fél
évben 29, a második félévben 25 tanuló. Áz órákat osztályonként különkülön tartottuk meg. Az év végén társalgási verseny keretében az arra
érdemes tanulók (Hernád Tibor III., Spisák László IV. és Heiszler Ágoston
V. oszt. tanulók) könyvjutalomban részesültek. Megfelelő színielőadások
és mozidarabok megtekintésére gyakran vittük el tanulóinkat. A növen
dékek maguk is rendeztek szórakoztató estélyeket. A tanulók ilyen irányú
munkásságát a tanári testület főleg vetített képek bemutatásával egészí
tette ki.
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A tanulók egészségi állapota az előző évinél valamivel kedvezőbb
volt. Egy súlyosabb betegségi eset fordult elő, azonban ez is teljes gyó
gyulással végződött. Az internátusi orvosi teendőket e tanévben is Dr Liptai
István körorvos úr látta el nagy ügybuzgósággal. Kellő alkalmat nyúj
tottunk növendékeinknek a sportolásra is. Az őszi és tavaszi vasárnap
délutáni kirándulásokon növendékeink megismerhették Aszód környékét.
Az ellátás egyszerű, de bőséges és ízletes volt. Reggeli tej vagy
kávé 2 zsemlével. Ebéd hétfőn, kedden és szombaton leves, főzelék fel
téttel ; szerdán és pénteken leves és főtt tészta ; csütörtökön és vasárnap
leves, főzelék sült hússal és sült tészta, vagy gyümölcs. Uzsonna tej vagy
kávé kenyérrel. Vacsora háromszor főzelék feltéttel, háromszor friss va
csora, vasárnap felvágott, vagy hideg sült teával. Az élelmezés vezetője
Burró Imréné tanítóözvegy.
Látogatások. Örömmel említjük meg, hogy méltóságos és főtiszteletü D. Raffay Sándor püspök úr e tanévben két alkalommal (szeptember
8. és június 19.) látogatta meg az internátust. A tanév végén tartott
érettségi vizsgálatok alkalmával vendégül tisztelhettük Dr Mályus/. Elemér
egyetemi tanár, kormányképviselő urat. Szeptember 28-án a kisbizottsági
ülés után Dr Horváth Károly iskolai felügyelő úr tekintette meg az inter
nátust s teljes részletességgel tájékozódott az internátus beosztását és az
itt folyó munkát illetőleg. Szever Pál igazgató úr több alkalommal kere
sett fel bennünket. Úgy az internátus, mint a növendékek szempontjából
igen jótékonynak mondható a szülők és hozzátartozók gyakori látogatása.
Adományok. Keresztes Pál főjegyző úr 10 db nyulat, Rólh Kálmán
igazgató-tanító úr 50 kg babot, Zimmermann Sándor főintéző úr 100 db
tojást juttatlak az internátusnak. Gál Ármin gyártulajdonos úr mint is
kolánk egykori hálás növendéke a nyári tatarozáshoz 300 drb téglával
járult hozzá. A jószívű adakozók fogadják ez úton is hálás köszönetünket.
Internátusi tájék oztató az 1935—36. tanévre.
Az internátusba való felvételre július hó 1-ig kell jelentkezni. A
jelentkezés az internátus vezetőségéhez címzett levélben történik. Uj nö
vendékeknél a születési anyakönyvi kivonat és az eddigi iskolai bizonyít
ványok melléklendők. A vezetőség az érdekelt szülőket az elintézés mód
járól július 10-ig értesíti.
Fizetendő díjak. A teljes ellátás (napi négyszeri étkezés:
reggeli, 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 14 fillér kiváltási költséggel az internátusi
vezetőség címére megküldendő. Ezenkívül minden növendék mellékdíj
címén egész tanévre 10 pengőt fizet, mely összeg felerésze a felvételkor
(július hó), másik fele februárban fizetendő. Az esetleges gyógyszerszám
lák és rongálások a szülőt terhelik.
A felvétel egy tanévre szól. Évközi kilépés csak a szülő írásbeli beje
lentése alapján történhetik s ez esetben az ellátási díj a kilépést követő
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egyhavi időtartamra még kifizetendő. Ugyancsak az egy hónapi ellátási
díjat és a 10 P mellékdíjat tartozik megfizetni a felvett, de helyét el nem
foglaló növendék. A szülő vagy helyettese írásban kötelezi magát a díjak
pontos fizetésére. A befizetett díjak vissza nem adatnak.
Ruházati fe lsze r elé s. 1. Felsőruha tekintetében külön kiköté
sünk nincs. Lábbeliből 2 pár cipő és I pár papucs szükséges.
2. Fehérnemű: 6 drb nappali ing, 3 drb hálóing, 6 drb alsónadrág,
12 drb 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 v. fogkrém, pohár, mosdószappan.
6. Sárkefe, bekenő és fényesítő kefe, cipőkrém.
7. Zsák szennyes ruha 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 megérkezéskor min
den növendék összes felszereléséről két példányban kiállított leltárt ad át
az internátus vezetőségének.
E gyéb tudnivalók. A növendékek állandó tanári felügyelet és
irányítás mellett végzik munkájukat. Családokba (kamarákba) osztva
élnek, de ezen kívül van közös foglalkozó, illetve társalgó termük. Gondo
san Őrködünk a felett, hogy a növendékek vallási kötelességeiknek
pontosan tegyenek eleget. Gondoskodás történik a tanulók megfelelő
időben való fürdéséről és a sportolásáról. A német társalgási órán (csopor
tonként heti 1—1 óra) való részvétel díja évi 8 pengő. Szülők kérelmére
a növendékek zenében is nyerhetnek oktatást külön díjazás mellett.
A gyengélkedők számára külön szobákról gondoskodtunk. A növendé
keket megérkezésük alkalmával az internátusi orvos megvizsgálja.
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 a befi
zetett összeg felhasználásáról időnként elszámolást ad. A küldött csoma
gokat a gondnoknő kezeli.
A növendékek meglátogatása minden hó első és harmadik vasár
napján történik, más időben csak indokolt esetben az internátusi vezető
előzetes engedélyével lehetséges.
Tájékoztatásul végül közöljük a reálgimnáziumi díjakat. Beírási
díj 25 pengő, mely összeg a beírás alkalmával fizetendő. Tandíj
egész tanévre 90 pengő, mely összeg negyedévi részletekben vagy havonta
törleszthető. Izraelila tanulóknál még 40 pengő évi fenntartási díj van.
E díjak a reálgimnázium tandíjpénztára címére küldendők, az internátusi
dijak pedig mindenkor az internátus vezetőségének.
Esetleges részletkérdésekre készséggel nyújtunk felvilágosítást.
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X.

Hz ifjúsági egyesületek működése
és a rendkívüli tárgyak tanítása.
Az ifjúsági körök célja, hogy a tanulókat ráneveljük már itt az
iskolában a társadalmi és közéleti munkára. Arra azonban nagyon
ügyelünk, hogy ezek a körök el ne vonják a tanulókat a rendes tanu
lástól, illetve hogy a köri működések ne történjenek a rendes tanulás
rovására.
Äz ifjúsági evangélikus gyám intézet.
Iskolánk a vallásos nevelés munkájában mint hatékony erőt igyek
szik az ifjúságnak önképző tevékenységét felhasználni. Ezt a célt szol
gálja az ifjúsági evangélikus gyámintézet egyrészt azzal, hogy az ifjúságot
már korán hozzászoktatja a reáváró egyházi munkához, másrészt pedig
azzal, hogy az ifjú szivekben élesztgeti az egyházépílő áldozatkészséget.
A munka Hannák Béla vallástanár irányítása mellett folyt. Az egyesület
tisztikara a következő volt: elnök: Chugyik József VIII o. t , főjegyző:
Prohászka Jenő VIII. o. t., aljegyző: Nagy Győző VII o. t., főpénztáros:
Platthy Győző VIII. o. t., ellenőr Bayer Endre Vili. o. t , osztálypénztárosok: Késmárki László VII. o. t., Szilassy Zoltán VII o. t., Gömbös
Endre VIII. o. t„ Homolay Tibor Vili. o. t., Karádi István V. o. t.,
Libertiny Levente VI. o. t., Lux Károly VII. o. t , könyvtáros: Tátrai
Rezső VIII. o. ti
A havi gyűléseken az önként vállalkozók szavalatokkal, felolvasá
sokkal vagy szabad előadásokkal szerepeltek. Sikeresebb felolvasást
tartott Chugyik József a gyámintézet eszméjéről, László Kálmán az ifjú
ember jellemfejlődéséről, Szilassy Zoltán a vallásos fejlődésről, Tárnok
János a magyar protestantizmus múltjából. Igen magvas és szívhez szóló
szabad előadást tartott Mikes László „Krisztus a fundamentum“ címen.
Gömbös Endre a lelkipásztorok munkájáról beszélt, Késmárki László
„Az Úr igéje“, Székely Tamás pedig „Gyertek Tahiba“ címen buzdította
társait az evangéliumban való elmélyedésre. Szavalatokkal a következők
szerepeltek: Karádi István, Szilassy Zoltán, Kiss László, Spisák László,
Vereczky Jenő, Móricz Lajos, Steinberger Pál, Sztriskó Pál. Ezeken
kivül még többen mint bírálók és hozzászólók vettek részt a munkában.
A filléres adományokból 122 pengő gyűlt össze. Ebből 40 pengő a magyar
honi Gusztáv Adolf gyámintéz.etnek jutott, a hatvani ev. templomra 20
pengő, énekeskönyvekre 37.35, pecsétre 3.40, házi könyvtárra 21.15,
kisebb költségekre 0.10 pengő. (A Gusztáv Adolf gyáminfézet lapjára
a tagok külön 2.37 -j- 2.60 4.97 pengőt gyűjtöttek.) A tagok száma
129 volt.
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Ä P etőfi-Ö nképzőkör
1934. szeptember 29-én alakult meg 153 taggal. Tisztikara: Ifjúsági el
nök: Mikes László Vili. o. t. Titkár: Homolay Tibor Vili. o. t Főjegyző :
Györky Ödön VIII. o. t. Aljegyző: Szilassy Zoltán VII. o. t. Pénztáros:
Fazekas László VIII. o. t. Főkönyvtáros: Molnár Andor VIII. o. t. Alkönyvtárosok : Boda János és Nagy Zolián VII. o. t. Az alakuló és záró
ülésen kívül volt 8 rendes ülés és 5 díszülés, illetve iskolai ünnepély.
A díszülések tárgya : az aradi tizenhárom emléke, a Kormányzó Úr név
ünnepe és Budapestre bevonulásának 15-ik évfordulója, Madách szüle
tési évfordulója, március 15-ike, II. Rákóczi Ferenc halálának 200 éves
évfordulója. Utóbbi kettő egyúttal iskolai ünnepély is volt.
A rendes ülések tárgya (az ülések címe): A világháború kitörésé
nek 20-ik évfordulóján, A magyar ifjúság problémái, A magyar néplélek, zeneszámok, Petőfi-ülés, a VII. osztály önálló szereplése, Az el
szakított területek irodalma. Az üléseken szavalatok, szabadelőadások,
felolvasások, beszédek, zeneszámok hangzottak el. A szabadelőadások,
illetve felolvasások tárgyát a különböző tudománykörökből vették. A tagok
munkálkodása kitartó és lelkes volt.
Az önképzőkör a tanév elején „Szárnypróbálgatások" címen ifjúsági
lapot indított, mely a tanév folyamán hatszor jelent meg. Ennek külön
böző rovatai hozták a tanulók megfigyeléseit, tanulmányait, szépirodalmi
zsengéit, beszámolóikat a különböző ifjúsági egyesületekről stb. A lap
főszerkesztője: Mikes László Vili. o. t., társszerkesztő: Györky Ödön
VIII. o. t. A sokszorosítást a cserkészcsapat gépjén Molnár Andor VIII
o. t. vezette.
Az önképzőkör a következő folyóiratokat járatta: Uj Magyar Vetés,
Ifjúság és Élet, Magyar Külpolitika, Juventus, Új Idők. Könyvtára 7 mű
vel gyarapodott, 58.50 P értékben. Tanárelnök: Nagy Imre. Az önképző
kör keretében ifjúsági zenekar is működött 14 taggal. Vezető tanár:
Haberehrn Gusztáv.

C serkészet.
Intézetünk 296. sz. Petőfi-cserkészcsapata az 1924. évben kezdte
meg működését, tehát ez évben ünnepelte fennállásának tizedik eszten
dejét. Szervezőtestiilete a reálgimnázium tanári kara. A csapatnak 103
tagja van (4 vezető, 76 cserkész, 23 kiscserkész). A cserkészek 6 őrsben
végezték munkájukat.
A cserkészmunka kiszélesítése volt a csapat célja az elmúlt tan
évben. A tízéves fennállás jubiláris esztendejében munkával állítottunk
emléket a múltnak. Ezért növekedett a csapat létszáma is.
Az őrsök hetenként egyszer tartották meg délután 2—4-ig össze
jöveteleiket, télen az otthonban, nyáron a szabadban.
Szövetségi és kerületi mozgalmakban is igyekeztünk résztvenni, így
a kerületi és országos közgyűléseken és tiszti gyűléseken.

42

Kivonulások és nagyobb tiszteletadások a következők voltak: No
vember 1-én kivonultunk az aszódi temetőbe, ahol rendbehoztuk és
megkoszorúztuk a reálgimnázium egykori tanárainak sírját. Rendeztünk
december 20-án házi karácsonyfaünnepélyt, amikor is a begyűlt holmik
ból három szegény családot segélyeztünk, így kapcsolódván bele a szö
vetségi jótett hét munkájába. Március 15-én felkérésre megkoszorúztuk
— mint minden évben — a Kossuth Lajos utcán levő, valamint a régi
gimnázium falán levő emléktáblát. Május 26-án, a Hősök-napján résztvettünk a község ünnepén. Június 2-án a csapat 14 tagja résztvett Új
pesten a X. cserkészkerület tízéves fennállásának jubiláns ünnepén, ahol
Dr Czirbusz Endre parancsnok a X. kerület őrsvezetőinek előadást is
tartott. Június 16-án kivonult a csapat felkérésre teljes sátorkészletével
az aszódi járási leventeversenyre, ahol sátrai a versenyző leventék
öltözőiül szolgáltak.
Három alkalommal tartott az egész csapat félnapos (Juharosvölgy
kétszer, Cserkészcsurgó) és három alkalommal egésznapos kirándulást
(Juharosvölgy, Breda, május 19-én őrsi portyázást négy különböző irány
ban 4 őrssel) a cserkészismeretek gyarapítására.
Hagyományos két ünnepélyét az idén is megrendezte a csapat.
Az egyik a hagyományos december 5-iki műsoros ünnepély volt Horthy
Miklós Kormányzó Úr Ofőméllósága nevenapján. Ez az ünnepély egyben
jubiláns ünnepély is volt, mert ezen ünnepeltük a csapat tízéves fenn
állását, így a munka és eredmény ünneplése volt annak a 18 fő kiscserkész
nek a felavatása is, akik első kiscserkészei a csapatnak. Örömmel láttuk
vendégül ezen alkalommal vitéz Faragó Ede társelnököt, aki eszméinek
megkapó, meggyőző és magával ragadó beszédével kapcsolta össze a
Kormányzó Úr 15 éves budapesti bevonulásának örömteljes tényét
a csapat tízéves fennállásának emlékezetével s avatta fel első kiscserkészeinket. Zalán Frigyes rg. tanár, cserkésztiszt a csapat tíz évének tör
ténetét ismertette. Ezen az ünnepélyen 97.55 P gyűlt össze a csapat
javára. Hálás köszönetiink szava mellett felülfizettek : Sárkány Ernő 2 80 P,
Jancsik Mihály 2.— P, Qlávits István 1.90 P, Turcsányi Lajos 1 80 P,
Hennák Béla 1.50 P, Faska Lajos, Káply Elemér 1.40—1.40 P, Szever
Pál, Nyíry Sándor, Perin Béla, Tóth Sándor 1.20—1.20 P, Dr Reuss
Pál 1.— P, Karádi János, Wachtler Ferenc 0 50—0.50 P, Búzás Béla,
Droppa Irén, Lőwy Andor, Dr Rendes Dezső, Gréb Gyula, JToperczer
Róbert, Dr Perczel Miklós, Ézsely István, Takács Pál, Torda Lajos,
Inokai Béla, Riznár Józzef, Beretvás Péter, Gergely Ida, Brouth János,
Boros József 0.40—0.40 P, N. N. 0.05 P.
E helyen mondunk köszönetét Zderka Gyula úrnak, aki a KulturMozgó helyiségét, amint évről-évre, úgy ez évben is készségget bocsá
totta a csapat rendelkezésére az ünnepély megtartására.
A csapat másik ünnepélye a június 15-iki fogadalomtételi és tábor
tűzi ünnepély volt, amelyen Nagy Imre rg. tanár tartott közvetlen,
kedves előadást, összekapcsolván a mai idők cserkészeinek elveit az
ezelőtt száz esztendővel Aszódon kisdiákoskodó Petőfi Sándornak eré
nyeivel, például állítván őt a fiúk elé. Ezen az ünnepélyen 17 jelöltet
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avattunk cserkésszé. Bevételünk ezen az ünnepélyen 89 50 P volt.
A hálás köszönet hangján emlékezünk meg azokról, akik ezen alkalom
mal a táborozási alap javára felülfizettek: Kamrák Béla, Skonda Béla
1 50—1 50 P, Nagy Imre, Áts Kálmán, Jancsik Mihály, Turcsányi Lajos
1—1 P, Perényi Rezső, Förhéncz Éva 0 60—0.60 P, Sárkány Ernő,
Ernő, Droppa Irén, Szever Pál, Lőwy Andor, Wachtler Ferenc, Saguly
János, Dr Perczel Miklós, R. Miklian Ödön 0.50—0.50 P, Fehér János,
Gabrovitz Emma 0.30—0.30 P, Majunka János, N. N. 0.10—0 10 P.
Meg kell köszönnünk az idén is az aszódi járás nagyérdemű
jegyzői karának, élükön bonyhádi Perczel Miklós dr. főszolgabíró úrnak
azt, hogy a táborozási költségekre segélyt eszközöltek ki a községi házi
pénztárakból. E segélyek folyósítása még folyamatban van. Megköszön
jük Perin Béla és Burger Zoltán gyógyszerész uraknak segítségét, akik
a csapat menföládáját évről-évre ingyenesen felszerelik.
Végtelen örömmel fogadták fiaink a filléres Magyar Cserkész-t
szeptemberben, a parancsnokság pedig arra törekedett, hogy lehetőleg
minden fiú kezében, minden cserkészcsalád asztalán ott legyen a cser
készgondolat legméltóbb propagálója s a fiúk lelkének legmegfelelőbb
lapocskája A kis lap csapatunknál 51 példányszámban fogyott.
Fájdalmas eseményről is be kell számolnunk az év történetének
során. Itt hagyott bennünket, elköltözve munkás életének küzdőteréről
szeretett szervezőtestüleli elnökünk Dr Oravecz Ödön rg. igazgató,
ügyünk mindenkori igaz barátja, segítője. A csapat számára nagy vesz
teség az ő halála, mert tábori beszámolókon, ünnepélyeinken mindig
lelkesedéssel vállalta az ünnepi beszédek megtartását, amelyek úgy
nekünk, mint fiainknak emelkedett, nemes hangjuk, gondolatkellő, lelket
gyönyörködtető tartalmuknál fogva élményszámba mentek. (A táborozás
ról, Defoe Dánielről, a cserkésztörvényről stb.) Kegyelettel és hálával
őrizzük emlékét! A halálának hírét hozó távirat a balatonzamárdi nyári
tábor utolsó napjának munkáját dermesztette döbbenetességével meg.
Nyári nagytáborát csapatunk Balatonzamárdiban tartotta meg 36
fővel, 4 őrssel július 1—16-ig. A kéthetes kemény, állandó cserkész
szerű élet élése párosult itt a „magyar tenger“-t még sohasem járt fiaink
testet lelket üdítő csodálásával. Itt tartottuk meg az országosan elrendelt
őrsi akadályversenyt. Két alkalommal, külön-külőn napokon rendeztünk
őrsi portyázást a környékre, többek közt az átellenes Tihanyba, egy
napot pedig a Balaton körülutazására szántunk.
Lepergett csapatunk életének első tíz éve. Meghatódottan állunk
meg az újabb tíz év határán. Örömmel szemléljük a csapatunkból ez
iöő alatt kivált több száz volt cserkészünk férfiúvá fejlődését, boldogu
lását. De ez csak szemlélődés! Nekünk a csapat életén belül tovább
kell fokoznunk vidékünkön a cserkészgondolat diadalra jutását.
A csapat parancsnoka Dr Czirbusz Endre tanár, a X. cserkész
kerület intézőbizottságának és fegyelmi bíróságának tagja. Cserkész
tisztek: Csizmadia György és Zalán Frigyes tanárok. A kiscserkészrajt
ez idén is Dénes Ferenc r. kath. kántortanító vezette nagy buzgalommal,
akinek fáradozásáért ezúton is köszönetét mondunk.

P etőfi-Sportkör.
A sportkör neve: Az aszódi ág. h. ev. Petőfi-reálgimnázium „Petőfi“
sportköre. Kerület: Budapestvidéki. Csoport: Újpesti csoport. A sportkör
igazolási száma: 391. Megalakulás ideje: 1925. szeptember 12 A sport
kör tiszteletbeli elnöke: Szever Pál igazgató. A sportkör vezető tanára:
Nyiry Sándor testnevelési tanár. Az intézet tanulóinak teljes létszáma:
415. A magántanulók illetve magánvizsgázók száma: 54. Felmentettek
száma: 29.
A testnevelési alapra fizető tagok száma: 409. A sportkörben mű
ködő tagok száma korosztályonként: I. korosztály (10—12 évesek): 36.
II. korosztály (12—14 évesek): 21. III. korosztály (14—16 évesek): 39.
IV. korosztály (16évesnél idősebbek): 61. A korosztályok sportköri fog
lalkozásának heti óraszáma: 4 X 2 = 8 óra. Működő szakosztályok:
játék, torna, athletika, úszó, télisport, tennis, footbal, vívás, pingpong,
céllövészet.
Az intézet saját tornatermét használja. Alapterülete öltözővel együtt
120 m2. Játékhoz alkalmas udvar van. A tagok Aszód község sport
pályáját használják, hetenként 4-szer. Az úszást a Lövy-féle uszodában
gyakorolják a növendékek A céllövészetet a levente lőtéren gyakorolják
a tanulók.
Az aszódi ág. h. ev. Petőfi-rg. „Petőfi“-spor!köre 1934. szeptember
hó 22-én tartotta alakuló gyűlését az 1934/35. tanévre. Jelen vannak
Szever Pál igazgató tb. elnök, Nyiry Sándor testn. tanár, tanárelnök és
az alapszabályok értelmében kiküldött osztály képviselők. Szever Pál
igazgató úr lelkes és buzdító szavai után a következő tisztikart válasz
tották meg: Elnök: Platthy Győző VIII., alelnök: Piatrik Sándor VII.,
titkár: Glávits László VIII, pénztáros: Székely Tamás VII., szertáros:
Csere Zoltán VII. Szakosztály-vezetők: athletika: Gömbös Endre VIII,
footbal: Fazekas László VIII., torna: Chugyik József VIII. Téli sport:
Mikes László VIII. Tennis és ping-pong: Bolgár Pál VIII. Úszás: Libertini Levente VI. Vívás és céllövészet: Homolay Tibor VIII.
Sportköri tagok száma 157. Gyakorló órák a levente pályán hétfő
I.—II. o., kedd III.—IV. o., szerda V.—VI. o., csütörtök VII.—VIII. o
1934. október 4-én barátságos footbal mérkőzést játszott az intézet
válogatott csapata a hatvani áll. rg. csapatával Hatvanban. Eredmény
0:1 (0:0). A revanche mérkőzést Aszódon 1935. április 6-án játszotta
a két csapat egymás ellen 3 :2 (2:1) eredménnyel Aszód javára. Április
8-án a gödöllői prem. rg. válogatott csapatával játszottunk 1:2 (0:1)
eredménnyel Gödöllőn Revanche mérkőzést 1935. április 27-én Aszódon
2 :2 (2:1) eredménnyel játszotta a két csapat. 1935. március hó 30-án
az alsós válogatott csapat Gödöllőn játszott a 802. sz. cserkészcsapat
válogatottjaival. Eredmény 6 :0 (4:0) Aszód javára.
1935. június 4-én Bagón mérkőzött a gimnáziumi válogatott csapat
a helyi sportegyesület első csapatával s azt 2:1 (0:0) arányban legyőzte.
Athletikai szakosztályunk a következő eredményeket érte el, május
26-án Kalocsán megrendezett kerületi Kisok. versenyen: 100 m síkfutás
3. Áts Kálmán VI. o. 12'1”. 200 m síkfutás: 3. Gömbös Endre VIII. o.
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25 4”, távolugrás: 2. Áts Kálmán VI. o. 617 %>, súlylökés: 3. Kovácli
Egon VI. o. 10'47 ni, discosvetés: 2. Platthy Győző VIII. o. 34 88///,
gerely hajítás: bajnok Székely Tamás VII. 46 49m, pentathlon: bajnok
Glávits László Vili. o. 2146 pont. Magasugró csapat: 3. Aszód 148 állag,
lávolcsapat: 3. Aszód 511% átlag, súlycsapat: 2 Aszód 10 22 /7* átlag,
discoscsapat: bajnok Aszód 32*23 m átlag, gerelycsapat 2. Aszód 36*47
m átlag, 5X100 m staféta 3. Aszód 60*2”, svédstaféta 3. Aszód 2’ 16”.
A május 5-én Aszódon megtartott Balassagyarmat —Gödöllő—Aszód
hármas intézet közötti versenyben, sportkörünk a következő eredmé
nyekkel szerepelt: 6 0 m síkfutás 1. korosztály: 2. Hahn Gy I. o. 9”, 80 m
síkfutás II. korosztály: 1. Szigetvári IV. o. 10*8”, 2. Székely Kocsárdi
IV. o. 11”, 100 m síkfutás III. korosztály: 1. Áts Kálmán VI. o. 122”,
2. Regös Pál V. o. 13”, 100 m síkfutás IV. korosztály: 3. Gömbös Endre
Vili. o. 12 1”. I.—II. korosztály 60. 60. 80. 80 staféta: 1. Aszód 38*4”,
5X100 m intézeti válogatott staféta: 2. Aszód 60 2”. Alsós korosztályok
távolugró csapata 2. Aszód 433%» átlag. Egyénileg 1. Hahn 1. o. 543%».
Alsós korosztályok súlydobó (3 kg) csapatversenye 3. Aszód 9'0l rn átlag.
Magasugró csapatverseny 2. Aszód 148%» átlag. Egyénileg 3 Székely
Tamás VII. o. 155%», Súlydobás intézeti válogatott csapat 1. Aszód
10.08///, egyénileg 1. Glávits VIII. o. 11*27///, 3. Platthy Vili. o. 1030///.
Távolugrás intézeti válogatott csapat 2. Aszód 545%» átlag. Discosvetés
intézeti válogatott csapat 1. Aszód 32.93/7/ átlag, egyénileg 1. Glávits
Vili. 36 30, 2. Platthy 35 27. Gerely vetés intézeti válogatott csapat 1.
Aszód 38*52 /// átlag, egyénileg 1. Székely VII. 43*44///.
Május 30-án a községi leventepályán tartotta a Sportkör házi aihletikai versenyét az ünnepélyes tornavizsga után. Eredmények: 60 m sík
futás 1. Hahn I. o., 2. Benkó I. o., 3. Kovács II. o. 80 m síkfutás 1.
Székely-Kocsárdi IV. o , 2. Sinka IV. o., 3. Steier III. o. 100 m 1. Áts
VI. o. 11*8”, 2. Gömbös Vili. o. 11*9”, 3. Szigetvári IV. o. 12”. 400 m.
1. Gömbös VIII. o. 59 ”, 2. Regős 59 2”. 4X100 m osztálystaféta 1.
IV—V. o. csapata 48 2”, 2. VII..o. csapata 48 8”. Discosvetés 1. Platthy
36*25 m, 2. Glávits Vili. 35*75 m. 3. Szoó VIII. o. 35*10. Súlydobás 1.
VIII. o. 11*24, 2. Kovácli VI. o. 10*80, 3. Csere VII. o. 10*16 m. Magas
ugrás 1—3. holtversenyben Platthy VIII. o., Székely VII. o., Gömbös
VIII. o. 155%». Távolugrás 1. Áts VI, o. 575%», 2. Regős V. o. 569%»,
3. Morhardt V. o. 538%. Gerelyvetés 1. Székely VII. o. 43 45 m, 2. Csányi
VI. o. 39 in, 3. Glávits VIII. o. 37*40 m.
1934. december 15-én Balassagyarmaton tartotta a MOTESz ifj.
jelvényszerző szertorna versenyét, melyen Chugyik József VIII. o. és
Libertiny Levente VI. o. bronzjelvényt; Ádorján Emil VII. o., Győző János
VII. o., Rákosi József VII. o., Pólyák Pál VII. o. és Morhardt Károly V.
o. tanulók a vasjelvényt szerezték meg.
Az elmúlt évben társadalmi egyesülethez sportkörünk nem adott ki
tanulót. 1934. novemberében kezdő és haladó vívótanfolyamot nyitottunk.
A kiképzést Nyíry Sándor testn. tanár végezte 2 csoportban heti 2—2
órában. A tanfolyam április végéig tartott s rajta 3 kezdő és 6 haladó
vívó vett részt.
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A sportkör vagyonának mult évimaradványa
... _
A jelen tanévben testnev. járulékokból befolyt 40 °/orészesedés
A május 5-iki athletikai verseny bevétele ... ... _ ... ... ...
Május 30-iki tornavizsga bevétele ..
... .. ... ... __ __
Majálisi részesedés, ping-pong díj, kamatok ...
Összesen
A sportkör jelen tanévi összes kiadása _ _
.. ... __
Maradvány

181.60
392.64
79 32
149.10
68 54
871 20
596 49
274 71

P
P
P
P
P
P
P
P

Rendkívüli tárgyak.
A rendkívüli tárgyak tanításáról szóló alábbi jelentésünket a VKM.
546-09/580—1931. sz. rendelete alapján és egyházi főhatóságunk
18/1932. sz. rendelkezése értelmében szerkesztettük meg.
Ä görög n yelv e tanévben az V. o. osztályban rendes tantárgy
lett, így mint rendkívüli tárgyat már csak két csoportban tanítottuk 2—2
tanulóval heti 1— 1 órában. Az órákat a vidékről bejáró tanulók miatt a
rendes tantárgyak órái után 1—2-ig tartottuk. Az alsó tagozatban részt
vettek Esztergaly Gyula és Tárnok János VI o., a felső tagozatban Fentős Tibor és Papp János VIII. o. tanulók. Az alsó csoportban folytató
lagosan tanulták a nyelvtant az u. n. mi végű igék coniugatiőjáig, min
denütt a nyelvtani anyaggal kapcsolatos szemelvények fordításával. A
felső csoportban átismételtük a nyelvtant, szemelvényeket fordítottunk
Homeros Od. I. énekéből, Herodotos-ból és Platon Apológiájából. Tan
könyvek: Maywald—Vajer: Görög nyelvtan, Görög olvasókönyv I. rész.
Kempf: Homeros Odysseája, Geréb : Prózai szemelvények.
Tanulmányi eredmény: 2 jeles, 2 jó. A tanfolyam ingyenes volt,
vezetője Karádi János szaktanár.
E gyházi én ek et a négy alsó osztály protestáns növendékei két
csoportban tanultak: I. II. és III. IV. o. heti 1—1 órában. Az első cso
port 30 éneket tanult meg, a második csoport a tanultakat ismételte és
20 új éneket tanult. Az énekeket Hannák Béla vallástanár tanította, aki
főleg arra törekedett, hogy az intézetünkből kikerülő ifjaink ne csak
ismerjék a leghasználtabb énekeket, hanem zenei kiséret nélkül is tud
janak énekelni, hogy esetleg a gyülekezeti éneklést vezetni is képesek
[egyenek.
P rotestán s énekkar. Ebben részt vett: I. o. 13, II. o. 15, III o.
11, IV. o. 13, V. o. 15, VI. o. 12, VII. o. 9, VIII. o. 15, összesen 103
tanuló. Végzett anyag: 1) Hiszekegy, 2) Hymnus, 3) Szózat, 4) Miatyánk,
ki vagy a mennyekben, 5) Ima az Éji szállás Granadában c. operából,
6) Viharban, 7) Rákóczi-Bercsényi emlékezete, 8) Kurucnóták, 9) Miatyánk
Istenünk, 10) Rákóczi Ferenc imádsága. Az énekkart Haberehrn Gusztáv
vezette.
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Ének. Mint rendkívüli tárgy kötelező az I. és II. osztályban heti
1—1 órában. Tananyag az I. osztályban: A hang keletkezése. Az ének
hang. A hangjegyek alakja és a vonalrendszer. A hangjegyírás külön
böző kulcsainak ismertetése. Hangjegyek írása és olvasása. A hangjegyek
időértékének jelölése. A hangmagasság jelölése. A hang dinamikájának
jelölése. Szünetjelek. Ütem- és ütemvonal. A hang magasságát módosító
jelek: az egyszerű kereszt, az egyszerű bé és a feloldó jel. Az ütem
nemei. Az ütem gyorsasága (tempó). A hangok meghosszabbítására és
megrövidítésére szolgáló jelek. A zenei ritmus. Hangközök. Hangskálák.
A diatonikus törzsskála durban és mollban. Egyszerű népdalok, indulók
és gyakorlatok olvasása és éneklése.
A II. osztályban a tananyag ez volt: a dur és moll skálák szer
kesztési szabálya. Az egyes hangközök meghatározott nagysága. A tiszta,
nagy, kis, bővített és szűkített hangközökről. A hangközök megfordítása.
A dúr és moll skálák képzése, négy kereszt és négy bé-ig. Kromatikus
skála. Párhuzamos skálák. A zenei összhang (akkord). Melódia és har
mónia. A hármas-hangzatok. A septima-hangzatok stb. Egyszerűbb egy
házi és hazafias énekek, kánonok és népdalok éneklése. Az éneket
Haberehrn Gusztáv tanította.
N ém et társalgás. Kezdő csoportban 20, haladó csoportban 13,
összesen 33 tanuló vett részt. A társalgás alapjául írógéppel sokszorosított
szöveg szolgál. A kezdő csoportban versek, dalok, anekdoták, állatmesék
és „Piroska és a Farkas“ színmű alakjában. A haladó csoportban elbe
szélések, anekdoták, a tanulókat érdeklő népszerű, tudományos és tech
nikai kérdések. A tanfolyamot vezette Dr Reuss Pál.
Gyorsírási továbbképző tanfolyam. 27 tanuló (V. o.-ból 16,
VI. o.-ból 11) vett részt az ingyenes gyorsírási továbbképző tanfolyamon.
Heti 1 órában két csoportban (kezdő és haladó) gyakorolták a diákok
a diáktálás után való írást és a rövidítés alkotást. A tanfolyamot vezette
Zalán Frigyes tanár.
Z ene. Résztvettek III. o. 1, IV. o. 1, V. o. 5, VI. o. 1, VIII. o. 7, öszszesen 15 tanuló. Végzett anyag: Magyar dalok. Éljen a haza induló.
Hunyadi induló. Rokokó. Fliegen menuette. Vezető tanár Haberehrn
Gusztáv.
V ívás. 9 tanuló vett részt (kezdő és haladó) csoportban heti 2—2
órában. A kezdők az összes lábgyakorlatokat, védéseket és vágásokat
tanulták, a haladók az egyszerű és dupla cseltámadásokat és az asszóvívást, pengetámadásokat, kötéseket és ütésekkel berendezett támadásokat.
Vezető tanár Nyíry Sándor.
Tánctanítás. Az idén módját ejtettük annak, hogy tanulóink (fiúk
és leányok) a helyes testtartás, magatartás és a finomabb modor elsajá
títása céljából tánctanításban is részesüljenek. A tánctanítást Viola Józsefné oki. tánctanítónő végezte. A tanfolyam szerdán és szombaton volt
d. u. 4—6-ig, de kizárólag tanulóink részére. A tanfolyamon résztvett 29
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leány és 56 fiú tanuló. A tanítás a tornateremben történt, ahol a leá
nyokra a leányszoba felügyelőnője ügyelt fel minden alkalommal, a fiúkra
pedig 1—1 tanár. Azonkívül a tanítási órák alatt az igazgató is mindig
az iskolában tartózkodott. A tánctanfolyam február 13-tól április 6-ig
tartott. A táncvizsga május 4-én, — melyre a hozzátartozók és érdek
lődők, az iskola barátai is igen szép számmal jöttek el — már nem az
iskolában, hanem nyilvános helyen folyt le igen szép eredménnyel és
nagyszerű hangulatban, ahol a szülők az igazgató és a tanárok előtt
nem győztek eléggé hálálkodni, hogy a tánctanfolyamot megrendeztük
még pedig nem nyilvános helyen, hanem az iskola tornatermében.

XI.

Ä könyvtárak és szertárak gyarapodása.
A könyvtárak és szertárak gyarapodásáról a következő adatok
tanúskodnak.
1. A tanári könyvtár a f. tanévben jelentős mértékben gyarapodott
adományok útján. Köszönettel nyugtázzuk a VKM. ajándékát, a Peda
gógiai Lexikont. A M. Tud. Akadémia 254 kötet és 12 folyóirat, Francsek Pál, new-yorki mérnök úr, iskolánk volt növendéke 783 kötet és
8 folyóirat, Özv. Dr Oravecz Ödönné 213 kötet, Budapest Szkfv. Sta
tisztikai Hivatala 5, az Aszódi-járási Testnevelési Egyesület 1, Dr Czirbusz Endre 1 és a Budapesti Francia Követség i4 kötet adományozása
által gyarapította az állományt. Fogadják valamennyien ez úton is leghálásabb köszönetünket.
Az egész évi gyarapodás 931 mű 1272 kötet 4,342'80 P értékben.
Jelenlegi állomány
4549 mű 6373 kötet 25,90890 P értékben.
A könyvtár előfizet 36 folyóiratra 400 P-vel.
2. Az ifjúsági könyvtár
mutatja:
I.—II.
o.
Ill—IV. o.
V —VI. o.
VII.—VIII. o.
Modern nyelvi kt.
összesen:

e tanévi gyarapodását az alábbi táblázat
26
14
70
11
3
124

mű
„
„
„
„
mű

46.60
46.60
124.70
49.80
16—
283.70

P értékben.
P
P
n
P
»
P
n
P értékben.
„

A könyvosztás hetenként történt. Az érdeklődés a könyvek iránt
elég élénk volt. Az I.—II. osztályét Jancsik Mihály; III.—IV. osztályét
Karádi János; V.—VI. osztályét Csizmadia György; VII.—VIII. osztályét
Nagy Imre kartársak vezették.
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Fizikai szertár gyarapodása: Vétel útján: Vázlatok a fizika taní
tásához: 8.60 P. Ajándék útján: Cseh Béla VIII. o. t. burkolat a kriptoszkophoz, 2 drb facsavar; Fazekas László VIII. o. t. transzformátor;
Fónyád Károly VII. o. t. rúgókkal ellátott 2 szétfutó gömb centrifugális
géphez, forgástestek szemléltetésére szolgáló falapok; Rákosi Gusztáv
III. o. t kis kocsi a hatás-visszahatas szemléltetésére; Turcsányi Lajos
asztalosmester: lejtő és falapok.
Természetrajzi szertár gyarapodása: Ajándékozás útján : SzékelyKocsárdy János IV. o t. 25 tő jucca, 25 drb futórózsatő; Skonda Béla
II. o. t. 1 drb aggancsos őzkoponya; Weisz József VI. o. t. 1 drb
structoll; Sárosi József V. o. t. 1 drb fadoboz; Körmendi Miltiadesz
II. o. t. 1 drb mamutfog, 4 fácánfajta fark és nyaktollai; Dr Kiss Vil
mos jár tisztiorvos 1 drb rókakoponya, 1 tubus emlős ürülék; Tasnády
Béla erdőfőtanácsos 4 drb cseppkő és 2 drb mésztufa; Haberehrn
Gusztáv tanár: tengeri algák.
Földrajzi szertár gyarapodása: 1 drb Skandinávia falitérképe.
Történet-fdől. szertár gyarapodása: Térképek és képek javítása
113 P, II. Rákóczi Ferenc arcképe 2.60 P. Összesen 115.60 P.
Éremgyüjtemény gyarapodása: Évi gyarapodás 367 drb. Ebből
nagyobb adományok: Balás Vilmos, máv. főfelügyelő 195 drb külön
böző érem; Czirbusz Endre, ny. ev. ig. taníló (Kondoros) 64 drb érem
és 6 drb papírpénz; Prohászka Jenő m. kir. p. ü. őri főfelügyelő (Komárom)
29 drb érem, 6 drb Kossúth-bankó, 1 drb 1849 november 1. Haynauféle Kundmachung; Nyíry Sándor rg. tanár édes atyja néhai Nyíry
Lajos hagyatékából 25 drb érem ; Róth Kálmán ev. ig. tanító 5 drb
érem; Dúzs János gazd. intéző (Iklad) 1 drb szántás közben előkerült
régi pecsétgyűrűje a Podmaniczky-családnak. Meghatároztatok e tanév
ben 103 drb.
Többet anyagi eszközök híján beszerezni nem tudtunk.
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XII.

Statisztika.

M egosz
tályozott

tanulók száma

Beírt

Nyilvános — — —

CO
o
'QJ

3

V)

>

A>
3 <v
c
h: C
\

i—
i
<v
=>E

M a9án < leány -

Nyilvános

I

— — —

'" » 9 á " ' t e 4 n S H

I.

II.

III.

IV.

V.

VI. VII Vili Össze
sen

49
2
16

49

51
2
9

60
2
5

58
1
12

27

47
2
16

48

51
2
9

59
2
5

57
1
11

25

3

3

2

2

35
2
3

33
1

362
10
50
422

35
1
3

33
1

355
9
49
413

1925-ben született
1924-ben
1923-ban
„
1922-ben
1921-ben
1920-ban
1919-ben
1918-ban
„
1917-ben
1916-ban
1915-ben
„
1914-ben
1913-ban
1912-ben
1911-ben és előbb sz.

1
34
22
8
—
—
—
—
—
—
—

1
19
22
8
1
—
—
—
—
—

27
23
11
1
—
—
—
—

_
27
27
10
1
—
—
_

_
—
24
24
13
6
2
4_

_
_
1
9
10
6
_
1

_
_
_
—
10
12
13
1
2

—

—

—

1

—

_

1

ág. hitv. evangélikus
reform átus — — —
unitárius— — — —
róm ai katholikus —
görög katholikus —
izraelita — — — —
baptista — — -------

16
6
—
37

14
7
1
28

—

—

6
—

1
—

65

51

~

~

m agyar — — ------tó t — — — — —

ném etül
angolul
tótul
rom ánul

is tudott —
„
„
—
„
„
—
„
„
—

2

3
—

_
_
_
_
_
10
8
10
3
2

17
7
—
32
—
6
—

18
4
—
42
—
2
—

14
6
_
46
1
1
1

9
3
_
15
—
—
—

9
3
_
24
2
_
1

10
6
_
16
—
2
—

107
42
1
240
3
18
2

61
1

66

69
—

27
—

39
—

34
—

412
1

2

3

5

3

1
1
2
1

19
1
23
1

—

—

1

1
35
41
57
58
64
44
34
34
23
12
5
2
2
1

7

6

3

4

1

51

11

III.

IV.

V.

VI. VII. VIII. Ö ssze
sen

nagybirtokos, nagybérlő —
középbirtokos, középbétlő
kisbirtokos, kisbérlő — —
kisbirtokos, napszám os —
egyéb önálló ősterm elő —
gazdasági tisztviselő — —
egyéb gazdasági segédsz.
földművelési napszám os —
nagyiparos, bányanagyv.
kisiparos, bányakisvállalk.
ipari v. Lányászati tiszt.—
egyéb ipari v. bány. seg. sz.
kiskereskedő — ------- —
kereskedelmi tisztviselő —
egyéb keresk. segédszem .
közlekedési kisvállalkozó—
közlekedési tisztviselő —
egyéb közi. segédszem ély
köztisztviselő (díjnok)— —
pap, tanár, tanító — — —
másféle értelmiségi — —
közhivatali a ltisz t— — —
katonatiszt — — — — —
katonaaltiszt — — — —
nyugdíjas köztisztviselő —
egyéb nyugdíjas tisztviselő
nyugdíjas altiszt — — —
egyéb és ism eretlen foglalk.

1
—
1
6
6
— —
1 —
1
5
— —
— —
— —
13
9
—
1
— —
7
2
—
1
1 —

—
3
—
1
2
4
—
1
10
—
—
4
1
—

1
6
—
—
4
—
1
—
13
—
1
6
—
—

1
6
1
—
2
—
—
1
6
2
1
1
—
—

9
—
5
10
1
2
—
2
3
2
—
1

2
8
6
1
—
1
—
2
1
—
5

—
8
10
5
4
2
—
2
1
1
3

1
9
2
4
5
3
1
2
3
3
1

10
—
5
8
1
1
—
3
17
1
—
2

—
6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
1
3
1
3
1
5
—
—
1
1
I
1

—
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
—
8
3
5
2
—
1
—
—
11
—
2

1
5
—
—
2
—
—
—
2
1
—
2
—
—
1
—
2
6
2
2
—
—
—
5
2
—
1

Aszód — — — — — —
Békés
niegye — — —
Borsod
„
Fejér
„
----------Heves
„
— — —
Komárom
„
— — —
Moson
„
— — —
Nógrád-Hont
— — —
Pest
„ más közs.
Szabolcs
„
— — —
Szolnok
„
— — —
Tolna
„
— ------Vas
Zala
.
— — —
Budapest székesfőváros —
Románia
) u r a l m a alatt 1.
Csehszlovákia) e l s z a k . t e r ü l e t

17

11

16

13

8

—
—
5

—
1
5

—
—
3

—
2
7

2
—
13

5
1
—
—
1

10
—
—
—
5

—
10
30

—
3
29

—
9
32

1
9
33

—
9
34

—
8
10

—
7
13

—
—
1
—
2

—
—

—
—

1
—

—
1

1
—

—
—

5
1
1
—
3
1
2
4
13
I
2
—

—
1

—
2

—
—

1
1

—
1

—
4

—
—
1

33

42

41

14

20

16

1.

So
N
ca
O)

£
3
N/J
C
nC

zn
3

*o
ca
•o
c/3
«1

Vidékről jár b e ------- — — ---------

1

33

31

i
4
40
3
2
16
4
1
2
53
4
2
26
3
2
2
33
31
42
33
18
10
1
12
42
10
12
4

85
2
3
3
42
1
3
59
194
1
4
1
1
1
11
I
1
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P e s t m e g y é b ő l : Ácsa 8, Bag 25, Csővár 1, Domong 5, Galgagyörk 2,
Galqahévíz 11, G algam ácsa 13, Gödöllő 41, Hévizgyörk 12, lklad 7, lsaszeg 3,
Kartal 4, Kisnémedi 1, M áriabesnyő 5, Püspökhatvan 5 , 'Rákosliget 1, Szada I,
Túra 11, Váckisújfalu 7, V eresegyház 4, Verseg 1, Zsidó 5. H e v e s m e g y é b ö l :
Hatvan 37, Pásztó 1. N ó g r á d m e g y é b ö l: Becske 3, G algaguta 2, Heréd 2, Lőrinci
1, Nagybátony 1, N ógrádbercel 1, N ógrádkövesd 3, Selyp 3, Zagyvaszántó 3.
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i.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII VIII.

Össze
sen

M ulasztott
órák

igazolt — ------------ 2018 2573 2568 2191 2776 739 1758 1109 15732
1
1
ig a z o la tla n ------ - —

Rendkívüli
tárgyat
tanult

g ö r ö g ---------------ném et társalgás —
gyorsírási továbbk.
karének — — — —
zene — — — — —
vívás---------------------

14

10

13

15

8
11
1
2

13
1

2
4

4
15
15
5
1

2
5
10
12
1
3

9
1

15
7
1

4
45
25
103
15
8

Tanulási eredm ény.
je le s ------jó ----------elégséges

39
26

M agyar nyelv és
irodalom

je le s ------jó ----------elégséges
elégtelen

19
27
17
2

Latin nyelv és
irodalom

jeles — —
jó ----------eléaséqes
elégtelen

—
—
—

Német nyelv és
irodalom

je le s ------jó ----------elégséges
elégtelen

20
25
18
2

Vallástan

Francia nyelv és
irodalom

Görög nyelv és
irodalom

Történelem

Földrajz

Term észetrajz

jeles — —
jó ---------elégséges
elégtelen

31
15
5

37
15
10

20
30
16

22
28
19

12
11
4

8
25
6

27
7

4
15
31
1

18
25
18
1

4
24
37
1

15
13
36
5

6
8
12
1

11
13
12
3

1
11
21
1

—

—
—
—

8
20
29
5

6
10
45
5

8
15
37
9

3
8
16
—

2
17
19
1

9
24
—

10
23
15
3

9
11
41
1

9
17
35
5

7
18
44

11
12
4

2
7
30

6
8
20

—

—

—

—

5
18
39

8
12
7

3
8
28

7
12
15

~

—

1

~

je l e s -----jo
elégséges
elégtelen

_

_

_

_

3

_

_

___

—
—

—
—

— —
— —

3

—

—
—

—
—

je le s -----jó ---------elégséges
elégtelen

—

—

18
11
31

4
26
36

7
12
15

2

—

10
23
27
2
—

—
—

z
—

je le s -----jó ----------elégséges
elégtelen

4
22
32
7

3
22
23
3

je le s ------jó ----------elégséges
elégtelen

12
23
30
—

4
22
25
—

z

1 ~
9
32
26
2

13

3
13
20

—

3

—

5
35
26
—

—
—
—

6
12
9

2
17
19
1

—
_
—
—

3
13
41
9

5
17
39

6
5
16
—

—

—
—

8

7

7

-

—

I
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Tanulási eredm ény. (Folytatás)
I.

11.

III.

IV.

V.

VI. VII. Vili

Term észettan

j e l e s ------jó -----------elégséges
elégtelen

—

—

16
12
32
2

—

—

—

2
13
23
1

2
4
28

M ennyiségtan

j e l e s ------jó -----------elégséges
elégtelen

4
20
26
2

4
38
9

22
10
28
2

4
4
39
19

7
16
39
7

3
4
17
3

í
26

1
1
32

2

Filozófia

j e l e s ------jó -----------elégséges
elégtelen

Rajz

j e l e s ------jó -----------elégséges
elégtelen

31
23
10
1

25
17
8
1

25
22
15

23
31
12

17
39
13

15
8
4

10
23
6

14
20

Testnevelés

jeles ------jó -----------elégséges
felm entve

10
31
6

15
24
5
4

12
27
8
4

12
37
6
4

8
35
4
10

8
22
2
3

14
14
5
2

14
17

j e l e s ------jó ---------elégséges
elégtelen

—

12
20
26
1

18
18
21

—

—

—

G yorsírás

Ö ssze
sen

3
17
14

—

2
:

Á ltalános előm en etel és m agaviselet.
J e l e s ------- — -----------------------—
j ó -------------------------------------------E l é g s é g e s -----------------------------Egy tárgyból elégtelen — — —
Két tárgyból elégtelen— — ------Több tárgyból e lé g te le n ------------

10
21
27
5
—
2

2
15
24
6
2
2

10
15
27
8
—
2

3
8
31
14
5
5

4
15
28
16
3
3

4
5
14
4
—
—

2
7
23
6

1
4
28
1

—

—

1

—

36
90
202
60
10
15

Példás
Jó -

38
9

30
18

35
16

26
33

32
25

17
8

21
14

33
—

232
123

— ----------- — — — —

T a n d íjsta tisz tik a .
M ennyit fizettek:

90.—
78.55
67.50
56.25
45.—
22.50

P
„
„
.
„
„

H átralékban v a n ------------------- 12

42 33 34 36 41
3
3
4
3
7
5
5
5
4
2
— — —
1 1
—
3
4
3 1
—
1 1 —
1
5
1 1 2
2
6
13 17 16
t

í

!o

«

0

|

' m

t

'

©

M

18 25 24
253
1 3
1
25
1
1
1
24
—
2 —
4
1
1 —
13
1 —
1
5
—
1 1
13
7
7
6
84
'

cp

m

í

T arto zások ö s s z e g e ---------------- g
j2
S3 S
- ' t C M t O C D T r i
________________________________________________ 1___________

h

q

O

C

go

t—

in

—

ctj
'

l

lO

Tt*

F. sz.

V a g y o n leltá r

1 Tanári könyvtár

D arab vaqy
tétel

Ö sszérték
P-ben

4549 mű
6373 kötet

25,908.90

Ez évi gy arapodás
érték P
drb. v. tétel
931 mű
1272 kötet

4,342.80

2 Bútorzat

570

8,079.86

33

1,300.—

3 Fizikai szertár

244

7,212.33

9

15.80

4 Természetrajzi szertár

226

2,410.83

10

10.—

38

1,180.—

1

16.—

153

997.60

1

2.60

7 T ornaszertár

369

4,804.40

—

—

8 Rajzszertár

106

1,051.15

—

—

3317

7,375.35

124

258.70

12

28.70

—

—

5 Földrajzi szertár
Történelem -filológiai
gyűjtemény

9 Ifjúsági könyvtár
Egészségtani gyűjte
mény

N é p e s e d é s i sta tisz tik a a v iz s g á la to t te tt n y ilv á n o s
é s m a g á n ta n u ló k sz á m á n a k a la k u lá sá ró l.
.

M agántanulók

-

1920—21
1921—22
1922—23
1923—24
1924—25
1925-26
1226—27
1927-28
1928-29
1929—30
1930—31
1931—32
1932—33
1933-34
1934—35

s

= >

.

>

30 25 31 19 34 201 19 18
59! 33 28 42 22 33 20 25:
71 46 31 30 34 20 32 18
551 63 44 27 16 35 191 32
81 63 58, 40 31 14 35 22
76 63! 58 61 42 28 19 35
48 57i 60 61 54 38 26 20
46] 46 51 53 61 47 38 33
27 42, 50 41 57 47 53 35
43 24138 56 36 53 46 52
59144 30 39 63; 34 55 41
49 56134 28i 37 56138 50
41153 56 37 34 34 54' 33
50 46 50 59 23 30! 33 52
47 48, 51 : 59 57; 25 35 33
M I M I '

_

> > >
>
“

196 9 14 14 12 11
262 7 1 9 10 7
282 3 6 4 9 9
291 1 3 — 4 5
344 1 1 — — —
382 4 1 3 2 4
364 6 — 1 3 1
375 1 3 2 4 2
352 1 2 3 1 5
348 — 2 1 2 3
365 5 — 1 1 9
348 4 — — — 2
342 10 5 — 1 5
343 3 9 8 — 2
7 12
355 18 3
i 11

11
8
4
5
5
4
3
—
2
6
2
9
3
5
2

12
4
7
4
2
7
4
2
1
2
4
2
10
2
4

Z

E~

o ca c
~ ti ^

VIII.
össze
sen

N yilvános tanulók
VI.

10

VII.
Vili.
össze
sen

6

17
8
4
6
6
2
5
2
2
—
2
7
3
11
1

100
54
46
28
15
27
23
16
17
16
24
24
37
40
58

•TO-ca ej
> C
DIN
•—
Ot/3
2 E :o
296
316
328
319
359
409
387
391
369
364
389
372
379
383
413
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XIII.

Tudnivalók az 1935—36. tanévre.
Az 1935/36. tanév kezdetének munkarendje a következő lesz:
Ä javító vizsgákat szeptember 4-én d. e. 8 órakor kezdjük
meg. A javító vizsgák díja a tanári könyvtár javára 5 pengő. E díjat
reggel 8 órakor be kell fizetni a pénztárban.
Beiratkozni szeptember hóban 5-én, 6-án és 7-én d. e. 8—12;
d. u. 3 72 —5-ig.
Ä különbözeti, pótló és magánvizsgák írásbeli része szep
tember 4-én 8 órakor, a szóbeli része pedig szeptember 5-én lesz.
A vizsgák díja tárgyanként és évfolyamonként 10 P. A magánvizsgálatra,
vagy különbözeti vizsgálatra jelentkezők augusztus 20-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 díjai, a tandíjat, azonkívül tár
gyanként és évfolyamonként 10 P vizsgadíjat.
Äz isk olai díjakat a fenntartó testület nem változtatta meg:
/. beiratási díj 25 P, melynek lefizetése alól senki sem menthető
fel. Indokolt kérésre szeptember 1-ig két részletben fizethető le, azontúl
csak egyszerre.
,
2.
tandíj minden tanulóra nézve vallásfelekezeti különbség nélkül
90 P, mely összeg negyedévi részletekben előre fizetendő. Fizetési negye
dek: 1. szeptember 30-ig; II. november 30-ig; III. február 28-ig; IV.
április 30-ig. Indokolt kérelemre megengedjük a havonkénti fizetést is.
Fenntartási járulék címén az izraelita vallású tanulók évi 40 pen
gőt köte'esek fizetni. Fizethető negyedévi részletekben.
Vidékről vonaton bejáró tanulók havi 70 fillért fizetnek felügyeleti
dij címén. — A befizetett díjak vissza nem adatnak.
Ä z V. osztályba lépő tanuló köteles a beiratkozáskor bejelenteni,
hogy a görög nyelvet vagy a francia nyelvet fogja-e tanulni.
Ä Segélyző E gylettől kölcsönkönyvet kérő szegény tanulók
kérelmüket nyílt levelezőlapon a könyvek felsorolása mellett augusztus
20-ig írják meg az iskola igazgatóságához.
Ä tanév m egnyitása. A tanév ünnepélyes megnyitása szeptem
ber 9-én lesz d. e. 9 órakor. A tanítást pedig szeptember 10-én d. e.
8 órakor fogjuk megkezdeni.
Ä torna alól felm en tést kérő tanulók szeptember 14-én 12
órakor tartoznak az igazgatóságnál jelentkezni. Házi orvosától senki se
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hozzon bizonyítványt. Az iskola orvosa vizsgálja meg a kérelmezőt és
ő 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 Va—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 V2—lOVs-ig.
Ä tanulók elszállásolása csak az igazgatóság, illetőleg a tanárikar hozzájárulásával történik. — Ha a tanuló es a nevelésügy érdeke
úgy kívánja, a tanuló hivatalos felszólításra köteles lakást változtatni. A
szállásadók augusztus 1-ig írásban jelentsék be a tanulók részére kiadni
szándékolt szoba méretnagyságát s a szállásadásra vonatkozó feltételeket is.
Az igazgató vagy helyettese évközben csak a délelőtti órákban és
csak a gimnázium hivatalos helyiségében kereshető fel Kérjük a szülő
ket arra is, hogy január és junius' hóban már ne tegyenek érdeklődő
látogatást.
Leány-bejáró magántanulókat az idén is felveszünk az I—IV.
osztályba is. Akik ilyen felvételt kiváltnak, azoknak, ha polgári iskolából
jönnek, különbözeti vizsgát kell tenniök, az elemiből jövőknek nem.
Az 1—IV. osztályba beiratkozni óhajtó leányok Írjanak egy rövid kér
vényt Méltóságos és Főtiszleletű D. Raffay Sándor Püspök úrhoz és
azt augusztus 20-ig adják be az iskola igazgatójánál. — Előre is meg
jegyezzük, hogy csak azoknak a kérvényeit fogjuk pártolóan felterjesz
teni, akiknek előmenetele legalább is jó rendű. — Az V. osztályba beirat
kozni kívánó leánymagántanulók augusztus 20 -ig jelentkezzenek írásban
okmányaik beküldése mellett az igazgatónál. Akik a különbözeti vizsgára
szeptember elejére nem tudnak elkészülni, azok az igazgató útján nyer
hetnek haladékot. A leánynevelő-intézet internátusába olyan növendékeket
is felvesznek, akik mint leány-magántanulók a gimnáziumba akarnak
járni. Az ellátási díj évi 500 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, ha már beiratkoztak.
Ä szülők fig y elm ét ismételten felhívjuk arra, hogy az internátusi díjat az internátusi vezetőségnek, a tandíjat pedig a reálgimnázium
tandíjpénztárának címezve küldjék postai úton és 40 P-ig 10 fillérrel
többet; ezen felül 14 fillérrel többet, mert a helybeli posta ennyit von le
kézbesítés fejében. A reálgimnázium igazgatóságának díjakat nem lehet
beküldeni, az nem foglalkozik azok kezelésével. A beírási díjat is postai
úton a reálgimnázium tandíjpénztárának kell címezni.
T ankönyvjegyzéket az érdeklődőknek Töpfer Béla és Lőwy
aszódi könyvkereskedők kérésre szívesen küldenek.

