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Horatius és Petőfi.
(Az igazgató tanévnyitó beszéde.)

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Szeretve tisztelt karlársaim !
Kedves tanuló ifjúság!
Exegi monumentum aere perennius... Befejeztem ércszobornál 

maradandóbb müvemet. Non omnis moriar... Nem halok meg egészen, 
— egyéniségemnek nemesebbik része ki fogja kerülni a halált, dicsőségem 
meg-megújulva folyton nőni fog az utókor előtt; — emlegetni fognak, 
hogy alacsony sorsból származva én írtam először latin verseket görög 
mértékre.

Kicsoda ez az elbizakodott költő, aki ilyen túláradó önérzettel 
jósolta meg a saját halhatatlanságát? Qu Horatius Flaccus ő, a sabi- 
numi hattyú, a világirodalomnak időrendben első nagy lírikusa.

Égig repült a bűvös ének, Anyám, az álmok nem hazudnak;
Lehozta a hír csillagát, Takarjon bár a szemfedél:
És a költőnek sugarából Dicső neve költő fiadnak.
Font homlokára koronát, Anyám, soká, örökkön él . . .

Hát ez a másik költő, aki szintén oly önérzetesen jósolja meg édes
anyjának a maga halhatatlanságát, vájjon kicsoda? Bizonyára mindnyájan 
kitaláltátok, hogy ez meg Petőfi Sándor, iskolánk büszkesége, a világ- 
irodalomnak időrendben utolsó világhírű lírikusa, akit egy híres német 
tudós: Herrmann Grimm, Homeros, Dante, Shakespeare és Goethe mellett 
a világirodalomban az ötödik helyre helyezett.

Horatius és Petőfi!... De hát az 1935/36. tanév ünnepélyes meg
nyitása alkalmával miért éppen erről a két nagy költőről óhajtok én 
előttetek elmélkedni, arról a két költőről, akiket közel kétezer esz
tendő választ el egymástól. Azért, mert a világirodalomnak ez a két 
szellemóriása 1935. esztendő második felében igen nevezetes évfor
dulóhoz jutott. December 8-án lesz Horatius születésének kétezer 
esztendős évfordulója, a mi Petőfink pedig most szeptember elején 
száz esztendeje került Aszódra, hogy abban a régi, szerény gimná
ziumban, akkor még egyszerű nádfedeles viskóban három éven át foly
tassa középiskolai tanulmányait. Illő tehát, hogy az új tanév küszöbén 
megemlékezzünk az emberi szellem e két tüneményes alakjáról. Illő, 
hogy ebben a tanévben, kedves tanuló ifjúság, ti is buzgóbban foglal
kozzatok e két nagy költő szellemi termékeivel. A mi Petőfink költe-
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menyeivel okkal-móddal mindannyian, Horatius költeményeivel pedig 
egyelőre csak ti nyolcadévesek. Hogy miért? Éppen ezt szeretném 
a következőkben előttetek néhány gondolattal megvilágítani. Figyeljetek!

Horatius Venusiában, Dél-ltáliának egy kicsiny, vidéki városkájá
ban született Krisztus születése előtt 65. december 8-án. (Tehát Horatius 
szülei nem voltak vérbeli latinok, mintahogy Petőfi szülei nem voltak 
vérbeli magyarok.) Költeményeiből tudjuk, hogy atyja felszabadult rab
szolga volt, foglalkozása árverési és egyéb közpénzek behajtója, afféle 
antik adóvégrehajtó. De hogy e szerény, bizonyára nem valami fényes 
javadalmazású állása mellett is az apának minden gondja oda irányult, 
hogy fiának minél alaposabb nevelést nyújtson, azt a fiú oly hálával 
ismeri el, atyjáról oly nemesen nyilatkozik, hogy ezt a nyilatkozatát 
hallgassák meg a tanulók és szülők egyaránt, elsősorban azok, akik 
még ma, a huszadik században sem szeretnek beszélni szüléikről, ha 
azok történetesen egyszerű származásúak vagy foglalkozásúak.

„Magamra térek vissza, a szabados fiára, kit mindenki megmar 
azért, mivel most asztalodnál ülök, Maecenas. Tudd meg, hogy ha né
mely hibát leszámítva — lelkem erényes és tiszta — ha semmi szégyen
letest szememre vetni nem lehet, mindezt derék atyámnak köszönhetem. 
Ö nem elégedett meg Flavius falusi iskolájával, hanem Rómába vitt 
engem, hogy ott oly nevelést nyerjek, minőben az előkelő lovagok és 
senatorok fiai részesülnek. Sőt atyám még többet is tett; lelkiismeretes, 
féltő felügyelőm volt ö nekem mindig; elkísért tanítóimhoz és nemcsak 
minden olyan cselekedettől őrzött meg, mely az erény első virágait bennem 
elfojthatta volna, hanem a bűnnek még a gondolatát sem engedé szivem
hez férkőzni. .. Hát nem méltán dicsekedhetem-e ilyen atyával ? Mente- 
gessem-e magam, mint annyian teszik, hogy nem az én hibám, ha nem 
származtam hires szülőktől ? Én ezt nem teszem, sőt kijelentem, hogy 
ha a természet egyszer visszavenné éveinket, melyeket születésünk óta 
adott és megengedné, hogy mindenki kedve szerint válasszon olyan szülő
ket, aminőket akar, — én a közönséges lelkeknek hagynám, hogy válasz
szák ki maguknak a dicső, előkelő neveket, a magam részéről, — ha 
ezért sokan esztelennek is tartanának — én továbbra is megelégednék 
azon szülőkkel, kiket az istenek jóságából nyertem.“ (Satirák: I. 6.) 
E sorok valóban méltók az atyához, ki rabszolgának született s a fiú
hoz, ki Róma, sőt az Olympus isteneinek poharából ivott. Micsoda 
gyönyörű, tiszta, becsületes lélekre valló gondolkodás!

Középiskolai tanulmányait Horatius Rómában végezte, hol meg
ismerte Livius Andronicus, Naevius, Plautus, Terentius művein kívül 
az isteni Homeros gyönyörű költeményeit, melyekből azonnal kiérezte, 
milyen végtelen magasságban állanak azok Róma előbb említett írói 
felett. Éppen ezért atyja minden pénzecskéjét összerakta, csakhogy fia 
kimehessen Athénbe, az ókori magasabb fokú tudományos és irodalmi 
műveltség központjába. Akkor már Rómában nem tartották igazán 
művelt embernek azt, aki a görög nyelvet és műveltséget nem sajátí
totta el. Elképzelhetjük, hogy az eszes és költői hajlamú Horatius 
milyen hévvel foghatott hozzá a görög irodalom, főleg pedig az ő lelki 
világához legközelebb álló görög lírai költők tanulmányozásához. Az 
akkor divatos, de üres és érzelgős alexandriai görög líra őt nem elé
gítette ki, hanem visszament a görög líra nagymestereihez: Alkaios,
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Sapho, Anakreon műveihez. Ezek annyira megragadták lelkét, hogy 
elhatározta, mihelyt hazamegy Rómába, ott ezek változatos versmérté
keit megszólaltatja majd latin nyelven.

öt-hat évi görögországi mulatozása után csakugyan visszatért 
Rómába. De előbb maga is részt vett a Caesar megöletése miatt kitört 
III. polgárháború döntő csatájában Philippinél, még pedig a köztársa
ságiak oldalán. Azonban a köztársaságiak vereséget szenvedtek s a 
birodalomnak az actiumi csata után most már egyedüli és mindenható 
ura Octavianus lett, aki Augustus néven a római köztársaságot császár
sággá szervezte át.

Horatius ekkor Rómában igen nehéz helyzetbe jutott. Atyjának 
csak a hamvait látta viszont, kinek kis birtokát, mivel a fia a köz- 
társaságiak oldalán harcolt, a triumvirek elszedték s veteránusaik 
között osztották ki. Élve az általános amnestiával, Horatius e sanyarú 
helyzetében alárendelt hivatalt vállalt: scriba questorius, azaz Írnok 
lett egy állami hivatalban. Ugyanekkor egyrészt a szükség, másrészt 
a benne szunnyadó tehetség versek írására szorították őt.

Egymásután irta szebbnél-szebb satiráit és epodusait. Amazokban 
a szelíd gúny hangján finom iróniával teszi nevetségessé kora társa
dalmi és irodalmi fogyatkozása.it anélkül, hogy bárkit is sértene ezzel, 
— míg emezekben már személyes élű és sokszor maró gúnnyal telített 
támadások is fordulnak elő.

Körülbelül harmincas éveinek második felében kezdte írni Horatius 
leghíresebb költeményeit — az ódákat, vagy amint ő maga nevezi 
enemű költeményeit a carmina-kat, még pedig görög lírai versmérté
kekben s ezzel a római líra méltó testvére lett a görög lírának. De 
éppen, mivel enemű költeményeit már a férfikor derekán, érettebb kor
ban írta, ezek alaphangja nem annyira a fiatalos tűz (mint például 
Petőfinél) és a tüzes fantázia, hanem a férfikor nyugodt, derült, vidám 
elmélkedése az élet különböző kérdései felett: barátság, szerelem, 
a társasélet örömei, a természet szeretete, hazafias öröm vagy aggo
dalom telve mindmegannyi ma, kétezer esztendő múlva is megszívlel
hető józan és okos életfilozófiával. Ódái szárnyalást tulajdonképen 
csak a III. könyv első hat ódája (az úgynevezett római ódák) nyert, 
amelyekben az akkor már züllésnek indult vezető társadalmi osztályok 
elé megrázó szavakkal vetíti a Rómát naggyá tevő ősrómai erényeket: 
az istenfélelmet, az ősi egyszerűséget az élet minden megnyilvánulá
sában, a munka- és hazaszeretetei.

Élete utolsó harmadában írta Horatius az epistolák vagy költői 
levelek két könyvét. Ezekben bújnak meg Horatius filozófiai nézetei, 
még pedig hit dolgában Epikuros iskolájának eszméi, egyebekben 
meg a stoikusok férfias életfelfogása. Esztétikai szempontból a leg
értékesebb ezek közül a Pisókhoz írott levél, az úgynevezett Ars 
poetica, mely a mi irodalmunkra is oly nagy hatást tett.

Kedves tanuló ifjúság! íme ezekben vázoltam nagy vonásokban 
előttetek a kétezer éves Horatius költészetét. E rövid vázlatból is lát
juk, hogy Horatius nem mondható termékeny költőnek. Hiszen négy 
évtized alatt csak százhatvannyolc költeményt írt (mintegy tízezer sor
ban), holott a mi Petőfink negyedannyi idő alatt sokkal több költői
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művet alkotott. Mi tehát Horatius egyetemes, kétezer éven át érvénye
sülő hatásának titka? Semmi más, mint az a körülmény, hogy az általa 
hirdetett eszmék és életelvek minden idők embereinek szólnak, amelyek 
tehát egyaránt igazak voltak a pogány korban és a keresztyénség 
korában. Ilyen például az aurea mediocritas (az arany középút) elve, 
hogy tudniillik mindig és mindenben legjobb a középút, — hogy sem 
gazdagság, sem hatalom, sem az élvezetek nem tesznek senkit bol
doggá, hanem csak a lelkűnknek nyugalmat, megelégedést nyújtó 
középút. Ezt az emberideált ma a kiegyensúlyozott léleknek nevez- 
hetnők.

És még egy nagy érdeme van Horatiusnak. Mint a mi irodal
munkban Petőfi a nép nyelvét, úgy Horatius is a római irodalomban 
a római (vagy latin) köznyelvet használta fel és emelte irodalmi szín
vonalra. Horatius egyetemes hatását minden művelt nemzet irodalmára 
talán a legtalálóbban fejezte ki Fritsch német filológus, amikor azt 
mondja, hogy Horatiusbán olyan pogány költőre talál bármely nemzet 
olvasója, aki a külső és belső nyomorúság elviselésére olyan bölcs 
életelveket ad, amelyeket minden idők embere megszívlelhet; oly mér
tékben hirdette a vallásosságot, humanitást, erényt, amennyire ezeket 
a keresztyénség előtt hirdetni lehetett. íme ezért ünnepli Horatiusi az 
egész művelt világ születésének kétezredik évfordulóján.

*
De térjünk át a mi Petőfi Sándorunkra. Petőfi Sándor a Nagy- 

Alföld szülöttje. 1823. január 1-én látta meg a napvilágot Kiskőrösön. 
Apja, aki a szomszédos Kartalon született, csakhamar önálló mészáros 
lett előbb Félegyházán, aztán Szabadszálláson. Itt eleinte igen jól ment 
a sora, éppen ezért fiát eleinte gondos nevelésben részesíthette. Elemi 
iskoláit Félegyházán, majd Kecskeméten végezte, középiskoláit pedig 
Sárszentlőrincen, majd Pesten (a piarista és az ev. gimnáziumban) 
kezdette meg. 1835. szeptember első napjaiban azonban a gondos apa 
Aszódra hozta tizenkét és fél éves fiát — a Petrovics-család ott
honába. Hiszen ide költözött a Felvidékről mind apai, mind anyai 
nagyapja és Petrovics István itt vette nőül a költő anyját, az ugyan
csak Felvidékről származó Hrúz Máriát, kivel Maglódon ismerkedett 
meg székálló legény korában.

Az apa Koren tanár úrnak ezekkel a szavakkal mutatta be fiát: 
„Professor úr, elhoztam fiamat Pestről, ahol az első grammatikai osz
tályt végezte, mert a színházak körül ólálkodott, de elhoztam őt ide 
keresztapja, a kiskőrösi evangélikus tisztelendő úr ajánlatára is a 
professor úr gondos keze alá. Tettem ezt annál szívesebben, mert 
nekem is, nőmnek is Aszód kedves emlékű város.“ Erre Koren pro
fessor az alig tizenkét és fél éves vékonypénzű legénykét végigmust
rálta mosolygó tekintetével s aztán beírta őt a matrikulába (főnév
könyvbe), mely azóta is iskolánknak féltve őrzött kincse s amely 
főnévkönyv azt bizonyítja, hogy a kis Petrovics Sándor (mert a Petőfi 
nevet csak 1843-ban vette fel) az aszódi kis gimnáziumnak legjelesebb 
tanítványai közé tartozott. Már itt Aszódon jelentkezett lelkének egyik 
igen jellemző vonása; nem elégedett meg az iskola előírt tárgyaival 
s az azokból elsajátítható ismeretekkel. A rendes tanításon kívül rend
szeres olvasással folyton művelte önmagát. És ez az önművelésre való
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hajlam egész életén át megmaradt benne. Sorba olvasta az iskola kis 
könyvtárának könyveit, melyek pedig többnyire német nyelven voltak 
írva. Különösen a természetrajzi és történelmi könyvek érdekelték őt. 
A klasszikusok közül már ekkor legközelebb áll leikéhez Horatius. 
Különösen ódáit kedvelte. Kedves ódája volt az „Aequam memento“ 
kezdetű óda. Valószínű, hogy Petőfi azt a férfias keménységet, melyet 
az életben rázúdult szenvedésekkel szemben tanúsított, Horatius költe
ményeiből merítette. Horatius iránti vonzalmának másik oka, hogy itt 
Aszódon kezd ébredezni a tizennégy-tizenöt éves ifjú költői hajlama. 
Maga írja később 1845-ben az „Úti jegyzetekében:

„Aszód! Csak egyszer kellene tőlem ezt a szót hallanod s azonnal 
kitalálnád, hogy én itt három esztendeig tanultam. S mily eseménydús 
három esztendő!

1. Itt kezdtem verseket csinálni.
2. Itt voltam először szerelmes.
3. Itt akartam először színésszé lenni.“
A harmadik tanév végén nagy kitüntetés érte a kis Petőfit. Koren 

professor, aki azt addig maga szokta megírni, őt bízta meg az akkori
ban szokásos évvégi búcsúzó (valedictio) megírásával. A költemény 
címe: Búcsúzás az 1838. esztendőben. A kis költemény 54 sor hexa
meterből áll. Ez a rövid költemény is elárulja a kis Petőfi oroszlán- 
körmeit nemcsak könnyen folyó hexametereivel, hanem világos elren
dezésével is. Ebben előbb Ovidiustól és Nepostól búcsúzik el, aztán 
az aszódi evangélikus egyháztól és a pesti evangélikus esperesség 
felügyelőjétől báró Podmaniczky Lajostól, az ünnepély hallgatóságától, 
végül Koren professortól és tanuló társaitól.

Aszódról a selmeci evangélikus líceumba került Petőfi. Itt már 
túlságosan kifejlődött benne az önálló cselekvés és elhatározásokra 
törekvő vágya. Ehhez járult, hogy egyik szláv érzelmű tanára minden
áron tótot akart belőle nevelni. Petőfi azonban hajthatatlan maradt. 
Csak magyar írókat olvasott, magyarul próbálgatta a szavalást és vers
írást s csak a magyar önképzőkörben szerepelt nagy buzgalommal. 
Szláv érzelmű tanára azután ezért bosszúból megbuktatta. Ez a körül
mény, de főleg a selmeci szláv légkör s végül az a körülmény, hogy 
apja időközben vagyonilag tönkrement, annyira elkeserítette Petőfit, 
hogy 1839 februárjában elhagyta Selmecet és szíve vágyát követve 
Pestre megy, hogy ott valahogy a színészek közé jusson.

Ezzel Petőfi kikerült az élet forgatagába s mivel az anyagilag 
tönkrement apja levette róla kezét, a gyermekifjú teljesen magára 
maradt. De ő nem ijedt meg a reázúdult megpróbáltatásoktól, sőt mi
nél többet szenved, jelleme annál keményebb lesz. Eleinte a Nemzeti 
Színháznál afféle színházi szolga. Majd egy rokona szánalomból ma
gára vállalja további taníttatását, de csakhamar lerázza magáról a fiút. 
Ekkor Sopronba megy s beáll katonának. Itt sokat szenved, de nem 
durvul el, hanem minden szabad percében olvas, tanul, képezi magát. 
Gyenge szervezete azonban nem bírja a katonaélet fáradalmait s egy 
jószívű katonaorvos közbenjárására elbocsátják a katonai szolgálatból. 
Azután megfordul Pozsonyban, Pápán, majd ismét színész akar lenni 
Székesfehérvárott, Kecskeméten, Debrecenben, azután újra Pápán 
tanul a református főiskolán, még pedig szép eredménnyel, szép ver
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seket nyújt be az ottani önképzőkörben, megismerkedik Jókaival, akivel 
később együtt lesz híres íróvá. 1842-ben az Athenaeumban, az ország 
első szépirodalmi lapjában megjelenik az első verse. De még két évig 
kell ide-oda hányódnia, mig végre Vörösmarty felismeri nagy tehet
ségét s 1844-ben megjelennek összes költeményei. Ezzel véget ér 
Petőfinek nyomorúsággal, szenvedésekkel telt öt esztendeje és mint 
egyre szélesebb körben, majd országszerte ismert népszerű költő 
megkezdi életének utolsó, dicsőséges öt esztendejét, amikor annyi ki
tartó küzdés és szenvedés után eljut a Parnassusra, a halhatatlanság 
honába. Ennek az öt esztendőnek a legkimagaslóbb időszaka: 1848. 
március Idusa, a magyar szabadság hajnalhasadása, amelynek kivívá
sában Petőfié az oroszlánrész. Március Idusának legdrágább kincse, 
a szabad sajtó, jóformán Petőfi egyéni érdeme. Ekkor lett ő hazánk 
legnépszerűbb embere s csak fokozta népszerűségét, hogy a közben 
kitört szabadságharcban 1849. július 31-én a segesvári csatában, amint 
ő azt megjósolta — ott esett el a harc mezején s holt testén keresztül 
fúvó paripák száguldoztak.

Kedves tanuló ifjúság! Íme előttetek nagy vonásokban Petőfi 
ragyogó földi pályája. Láthatjátok e vázlatos előadásból is, hogy Petőfi 
sokat, nagyon sokat szenvedett, míg feljutott a Parnassusra. De ennek 
a sok-sok szenvedésnek megvan a gyönyörű, soha el nem múló jutalma: 
ő lett hazánk legnagyobb dalköltője, aki a világirodalom legkiválóbb 
költői között foglal helyet.

De mi tette a mi Petőfinket ilyen kiváló költővé? Első sorban 
istenadta tehetsége. Igen, Petőfi nagy genie volt, olyan tehetség, ame
lyet mozgalmas és szenvedésekkel telített ifjúsága valósággal gyémánttá 
köszörült. Kiválóságának másik oka tiszta lelke, szilárd jelleme és vas 
akaratereje. Ezeknek a ritka tulajdonságoknak birtokában aztán a sok
sok nyomorúság közepette gyenge testben is fiatal, üde, erős és biza
kodó maradt az ő lelke. Ezért van azután, hogy nincs egyetlen költőnk 
sem, aki olyan közel férkőznék a lelkűnkhöz, mint Petőfi.

A magyarság zömének lakóhelyét, az Alföldet, egy költőnk sem 
énekelte meg szebben, mint ő. Az Alföldről szóló költeményeiben ki
tárul előttünk annak minden szabad és napsugaras szépsége. Itt szüle
tett ő is, az alföldi szép nagy rónaságon, itt élte át boldog gyermek
korát, itt hangzott el a dal:

Cserebogár, sárga cserebogár.

Mint a börtönéből szabadult sas, úgy szárnyalt az ő lelke a rónák 
végtelenje felett. Egyformán kedves neki az Alföld tanyavilága, az el
hagyott csárda, a kanyargó Tisza, a búsuló juhász, a betyár, a csikós, 
a vizetvivő menyecske, a szilaj nádparipán lovagoló gyermek mind
mind szinte élnek az ő költeményeiben. Örömünket és bánatunkat, 
erényeinket és hibáinkat, csalódásainkat és magyar büszkeségünket 
az ö egyszerű szavainál szebben aligha tudnánk kifejezni. Annyira, 
hogy szinte azt mondhatjuk, amióta az ő költeményei elterjedtek, azóta 
az ő nyelvén beszélünk.

Csak természetes, hogy az a költő, aki úgy ismerte a magyar 
földet, annak népét, szinte rajongással szerette hazáját is.
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Magyar vagyok. Legszebb ország hazám,
Az öt világrész nagy területén
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.

És amilyen rajongással szerette hazáját, annak földjét, népét és 
a természetet, époly rajongással szerette a szabadságot.

Szabadság, szerelem 
E kettő kell nekem.
Szerelmemért feláldozom 
Az életet,
Szabadságért feláldozom 
Szerelmemet.

De az a szerelem, amelyet Petőfi megénekel s amely azután őt 
menyasszonyához, majd feleségéhez Szendrey Júliához fűzi, sohasem 
volt érzéki, mint ahogy a magyar nép sem volt soha érzéki, hanem 
mindig szűziesen tiszta.

Teli van a Duna, Szeretsz rózsaszálam?
Tán még ki is szalad ; Én nagyon szeretlek,
Szívemben is alig Apád, anyád nálam
Fér meg az indulat. Jobban nem szerethet.

Hát még szüleihez intézett költeményei! Nem hiszem, hogy valaha 
valaki írt olyan gyönyörű költeményeket édes anyjáról vagy édes 
apjáról, mint Petőfi. Hogy elábrándozik azon a gondolaton, hogy 
milyen kényelmet biztosítana ő édes szüleinek, ha ö egyszer meq- 
gazdagodnék.

Mikor azután 1848/49-ben megharsant a harci riadó, sietett ő is 
a haza védelmére. Sőt utána ment öreg édes apja is, kiről ekkor írta 
egyik legszebb költeményét. (A vén zászlótartó.) És ebben a viharban, 
amely végigzúgott a Kárpátoktól az Adriáig, Bem apó oldalán oly 
elemében volt a szabadságszeretö Pelőfi. Közben szülei elhaltak. 
Petőfi néhány napra hazatért a csaták zajából, de már csak szülei 
sírját láthatta viszont. Óh van-e szív, amelyet meg ne hatna „Szüleim 
halálára“ című költeménye!

Sem atyám, sem anyám 
Nincs többé, nem is lesz,
Kiket szoríthatnék 
Dobogó keblemhez,
Akiknek csókolnám még lábok nyomát is,
Mert engemet szivök vérén neveltek fe l . . .

Azután újra elment a csaták tüzébe. Nem is tért többé vissza 
soha. A legszebb magyar üstökös a segesvári csatában lehullott a 
magyar égről. Petőfi holttetemén, ahogy ő az óhajtotta, fújó paripák 
száguldottak át. S azóta teste ott porlad a segesvári síkon egy jeltelen közös 
sírban, de lelke itt él közöttünk, nemzetünk lelkében és ez a lélek 
éltet, felemel, lelkesít bennünket szegénységünkben, megtiportságunk- 
ban, csonkaságunkban. A nagy világ előtt ezen a leiken, az ő művein 
keresztül világít a magyar Igazság és a magyar Feltámadás reménysége.

Magyar fiúk és magyar leányok! Ez a lélek, Petőfi halhatatlan 
lelke hasson át benneteket ebben az ünnepélyes pillanatban. Tudjatok, 
drága hazánkért, annak sokat szenvedett népéért úgy lelkesedni, dol
gozni és ha kell, meghalni, ahogy ö tudott; ismerjétek meg a magyar
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nép erényeit és hibáit, a mai súlyos idők okozta gazdasági problémáit, 
lelki vívódásait, — akkor a magyar Igazság előbb-utóbb győzedel
meskedni fog. De azt nektek kell kiküzdenetek. A feladat nehéz. Csak 
tiszta erkölcs és spártai férfikar foghat hozzá Adjon nektek a Minden
ható erőt, kitartást, hitet ehhez a magasztos munkához és kisérje áldás 
e tanévben is nemes munkátokat és törekvésteket.

*
Hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy néhány pillanatra még 

igénybe vehessem szíves türelmüket. Iskolánk felettes hatósága, Püspök 
urunk Öméltósága (de a Nagyméltóságú Vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr is) elrendelte, hogy az ifjúság a tanévet megnyitó ünnepély 
alkalmával tisztelegve vonuljon el a nemzeti zászló előtt.

Magyarázzam-e nektek, hogy mi a nemzeti zászló? Hiszen ti 
tudjátok, hogy ez a háromszínű lobogó jelképe nemzetünk szabadság- 
szeretetének és élniakarásának. Ti tudjátok, hogy ez a zászló piros 
annak a millió és millió honfinak a vérétől, akik ezer esztendő alatt 
elvéreztek a hazáért; fehér azoktól a tiszta és önzetlen cselekedektől, 
amelyeket a magyarság annyi nagynevű vezére a haza felvirágoztatá
sára véghez vitt és zöld attól a reménységtől, amely ezt a nemzetet 
mindig eltöltötte, valahányszor a sors lesújtotta, hogy a haza oltárán 
hozott tiszta és önzetlen áldozatok árán jóságos Istenünk előbb-utóbb 
boldog élettel fogja megjutalmazni ezt a nemzetet. — Ti tudjátok, hogy 
ezalatt a zászló alatt küzdöttek Nagy Lajos daliás vitézei, nagy Hunya- 
dink törökverő bandériumai, Bocskai angyalai és II. Rákóczi Ferenc 
nyalka kurucai éppen úgy, mint Branyiszkó, Isaszeg, Nagysalló 
vitéz honvédéi és végül ezalatt a zászló alatt ázott, fázott és 
vérzett a nagy világháborúban a magyar vitézek milliónyi serege 
a lengyel és orosz hómezőkön, Galicia és Bukovina homok
buckáin, a Kárpátok vadregényes rengetegeiben, az Alpesek örök hó
borította szirtjein, Albánia 50 fokos maláriás hőségében és Doberdó és 
San Marco annyi vérrel áztatott pergőtüzes poklában.

Ez a zászló tehát szent minden magyar ember előtt. Szentté 
avatta azt a magyar nemzet ezer esztendős dicsőséges múltja. De ez 
a szentség hűséget és hódolatot követel, — különösen megköveteli azt 
tőletek, fiúk, akik hivatva lesztek ezt a Trianonban elesett, szétdarabolt 
szép országot újból felépíteni. Én nem áltatlak benneteket, magyar fiúk. 
A feladat, amelynek megoldása rátok vár nehéz, nagyon nehéz, de 
nem leküzdhetetlen. Ha oly hűek lesztek ehhez a három színű zász
lóhoz, mint voltak eleink mindenha; ha minden esztendő csak egyetlen 
lépéssel visz közelebb bennünket a szent, a nagy cél felé, — a revízió, 
az integer Nagy-Magyarország felé, — lelkűnkből édes megnyugvás 
fog fakadni s erre a hazára áldás, dicső magyar élet és — feltámadás! 
Magyar fiúk! Vonuljatok el tehát bátran, emelt fővel, — szent hittel, 
reménységgel és szeretettel hazánk szimbóluma, a nemzeti zászló előtt. 
— És aztán mindig, egész földi életünkben

Szeressük a hófehér színt, szeressük a zöldet!
Szeressük a piros vértől ázott magyar földet,
Mert a piros, fehér és zöld ősi zászlónk színe.
Benne fénylik, benne ragyog dicső múltúnk híre,
Hősök arany szíve. --
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Szeressétek ezt a zászlót, szívből szeressétek,
Fonjatok rá hőstettekből új koszorút, szépet,
Hadd lengje be dicsőséggel Kárpát ősi ormát,
Hadd hirdesse, hogy feltámad szép, nagy Magyarország, 
Régi Magyarország!

Úgy legyen!

II.

Ä 70 éves főpásztorunk D. D. Raffay Sándor.
(flz igazgató tanévzáró beszéde 1936. VI. 18.)

Ismét elröppent egy 1anév felettünk. Ismét itt álltok előttem ez 
iskolai év utolsó napján bizakodó és képzeletben már az áldott szülői 
otthonban kalandozó gyermek szemetek mosolygó pillantásaival. Milyen 
nehezen vártátok ennek a percnek a beköszöntését, milyen göröngyös 
volt az út, mennyi akadályt kellett elhárítanotok, mennyi torlaszt kellett 
közös munkával lerombolnunk, hogy a kitűzött célhoz közelebb jus
satok. De a sok akadály ellenére mégis csak egy fokkal magasabbra 
emelkedtetek az emberi művelődés létráján: mind nagyobb és nagyobb 
ismeretkör tárult fel lelki szemeitek előtt a természet örök, sohasem 
pihenő, csodálatos műhelyéből, — az emberi történelem sokszor oly 
titokzatosan szövevényes eseményeiből, — az emberi kultúra egyre 
magasabban ívelő alkotásaiból s az isteni gondviselés kifürkészhetetlen, 
de velünk gyarló emberekkel szemben mindig kegyelmes és áldott 
útjairól!

Boldogoknak, szerencséseknek mondalak én benneteket, kedves 
gyermekeim, hogy a művelődés, a haladás eme szentelt hajlékába jár
hattok, ahol a sötétséget oszlató és világosságot gyújtó ismereteknek 
egész özönével népesíthetitek be telketeket, — ahol a felebaráti sze
retet magasztos érzéseivel tölthetitek meg sziveteket, ahol a magatok 
életét szebbé és értékesebbé, de mások számára is hasznosabbá tud
játok tenni, — egy szóval ahol napról-napra, lépésről-lépésre tudatosan 
teljesíthetitek az isteni parancsot: legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei 
Atyátok tökéletes! „Igen, minden emberi haladásnak bölcsője itt ring 
iskoláinknak egyszerű fehérre meszelt falai között!“ Az itt elvetett ki
csiny mustármagból lassan, de biztosan felnövekedő terebélyes fa emeli 
koronáját az emberi művelődés alkotta égboltozat felé s az itt napon
ként történő ismeretközléseknek lelketekbe világító szerény mécsese 
az emberi tudást magasztaló égő szövétnekké izmosodik.

Bizony édes gyermekeim, nagy, nagyon nagy a tudás ereje és 
hatalma. Felbecsülhetetlen áldása az isteni Gondviselésnek. Hát hogyne 
viseltetnénk hálával, soha el nem múló örök hálával azokkal szemben, 
akik gondoskodásukkal lehetővé tették számotokra is, hogy ebben a 
legnagyobb isteni jótéteményben napról-napra részesedhettek ebben az 
iskolában.

Pedig bizony 12 évvel ezelőtt Petőfi Sándor iskolájának kapui 
csaknem örökre bezárultak azok előtt, akik szomjuhozták az életet
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szebbé, jobbá tevő tudományokat s a lelkeket nemesebbé formáló val
láserkölcsi igazságokat. Bizony 12 évvel ezelőtt legfelsőbb helyen már 
kétszer meghúzták a lélekharangot Petőfi Sándor iskolája felett. Ha 
harmadszor is megszólal ez a lélekharang, akkor Petőfi Sándor isko
lája már a múlté. Ekkor azonban csoda történt. Az a lélekharang har
madszor mégsem szólalt meg. Nem szólalt meg azért, mert valóban a 
legutolsó órában nagynevű elődöm, Dr Oravecz Ödön tanácsait és fel
világosításait megértve D. D. Raffay Sándor bányakerületi ev. püspök 
Petőfi Sándor évszázados iskoláját a szegény aszódi ev. egyház kezé
ből kivéve, átvette a bányai ev. egyházkerület tulajdonába. Ezzel a ne
mes cselekedetével a mi szeretett főpásztorunk iskolánk legnagyobb, 
legáldottabb jótevői közé emelkedett. 172 esztendővel ezelőtt a nemes 
Podmaniczkyak életre hivták Petőfi Sándor iskoláját, 10 évvel ezelőtt 
pedig D. D. Raffay Sándor ev. püspök a már-már agonizáló iskolát 
megmentette az élet számára. A csoda azonban csak akkor lett teljessé, 
amikor 1931. október 11-én felépült ugyancsak agilis főpapunk fárad
hatatlan bnzgalmából jóformán a semmiből iskolánk új modern, gyö
nyörű fekvésű épülete Aszód község legszebb dombján, hogy onnan 
mint egy erős várból szerte az egész Galga völgyébe sugározza ki 
magából most már időtlen időkig a szellemi és valláserkölcsi evangé
liumi világosságot.

Aki ilyen cselekedetekre képes, aki gyors elhatározásával, aka
dályt nem ismerő erélyével képes volt evangélikus anyaszentegyházunk 
és édes magyar hazánk kultúrája számára megmenteni egy 172 esz
tendős középiskolát, aki Isten dicsőségére a templomoknak egész sorát 
emeltette, az méltó arra, hogy életével és munkásságával kissé részle
tesebben foglalkozzunk abból az alkalomból, hogy ez a nagy férfiú 
folyó évi junius 12-én töltötte be Isten kegyelméből földi életének 70-ik 
esztendejét. Kedves gyermekeim! Figyeljetek. Sokat, nagyon sokat ta
nulhattok abból a mindig felfelé ívelő életpályából, melyet én most csak 
nagy vonásokban fogok előttetek vázolni. Ez az életpálya 1866. június 
12-én Ceglédről, Kossuth apánk városából indult el útjára. A Püspök 
úr derült, tiszta magyar levegőjű otthonában három festmény vonja 
magára a látogató figyelmét. Az egyik kép egy Kossuthszakállas gyö
nyörű kiállású magyar öregurat ábrázol. Püspök urunk édesapja ő, a 
székely eredetű Raffay családnak Cegléden megkülönböztetett meg
becsülésben állott nestora: Raffay János nemzetes uram. A másik kép 
Raffay János nemzetes uram hűséges élete párjának, püspök urunk 
édesanyjának a képe, aki az akkoriban jómódú Szokol családnak volt 
az ivadéka. Egy ízben sokáig eltűnődtem a két képen és végül is 
megállapitottam, hogy Püspök urunk az őt annyira jellemző törhetetlen 
akaraterejét, fáradhatatlan munkabírását és színarany magyaros beszédjét 
édesatyjától örökölhette, — sötét (most már persze kissé szürkülő) 
haja, mélyen fekvő, de bársonyos pillantású szeme egykoron édesanyja 
ékessége volt. A harmadik kép egy csinos, a ceglédi cíviseknél elma
radhatatlan ámbitusos szőlőlugassal befuttatott házat ábrázol, amelyről 
az első pillantásra megállapíthatjuk, hogy azok, akik benne laktak, jó
módnak örvendhettek.

Innen indult tehát el 70 esztendővel ezelőtt D. D. Raffay Sándor 
arra a mind magasabbra ívelő útra, amely végül is a püspöki méltó-
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Sághoz vezetett. Iskoláit a ceglédi ev. elemi iskolában, majd a polgári 
iskolában kezdte meg, de ez az iskolatípus kevés volt az éleseszű 
gyermeknek. A gondviselő Isten láthatatlan keze a sasfiókot csakhamar 
ki is emelte innen s elvezérli a szarvasi főgimnáziumba, Benka Gyula 
védő szárnyai alá. Itt már aztán nyilt és éles eszének megfelelő iskola
típusba került. Négy éven át szemefénye volt jeles tanárainak. Mikor 
aztán a színjeles érettségi bizonyítvánnyal a kezében főiskolai pályát 
kellett választania, először jogásznak ment. Két évi jogászkodás után 
azonban ismét feléje nyúl a gondviselő Isten láthatatlan keze és Po
zsonyba vezeti a theológiai akadémiára. Mikor ezt is elvégezte még
pedig kiváló sikerrel, megint habozott, vájjon a tanári vagy a papi pályát 
válassza-e? És Raffay Sándor, miután egy évig szülővárosában segéd
lelkész volt, papi oklevéllel (akkor az még lehetséges volt) tanári pá
lyára ment. A szépfekvésű Besztercebányára, az akkori ev. algimná
ziumba. De csak egy évig marad itt. Egy szép napon búcsút mond 
Besztercebányának és a katedrának és elmegy Tápiószentmártonba. 
Itt 3 és fél évig lelkészkedett. A fiatal lelkész azonban hittudományi 
írásaival csakhamar magáravonta a szakkörök figyelmét s 1896-ban 
meghívják a pozsonyi theológiai akadémia egyik tanszékére. Az a ta
nári kar, amely nevelte őt, sokat várt tőle, attól, aki már theológus ko
rában kimagaslott társai közül. Itt 12 éven át főleg az újszövetségi 
írásmagyarázat titkaiba vezette be a fiatal Thimoteusokat még pedig 
olyan lelkesen, hogy az ő előadásait nem mulasztotta el soha egyetlen 
tanítványa sem. Zsúfolt padsorok várták a mindig lelkiismeretesen fel
készült és percnyi pontossággal érkező professzort. Emellett időt sza
kított magának szakirodalmi munkák írására is, amelyek közül a leg
fontosabbak: Magyarázatos Újtestamentuma, Imakönyve, Kiáltás a vi
harban c. prédikációs kötete, jézus példázatai, Jézus hasonlatai stb. 
című müvei, de valósággal korszakalkotók: Az újszövetség fordítása, 
Agenda, Az új liturgia. 12 esztendei theológiai professzori és tudo
mányos irodalmi munkálkodás után Raffay ismét lelkipásztor lett. Me
gint nehéz feladat előtt állott, mikor a pesti ev. magyar egyház 1908. 
október 4-én közfelkiáltással a történelmi nevezetességű Deák-téri 
templom lelkészévé választotta. Az ő személyében azon a szószéken, 
— ahonnan előtte Székács és Győri hatalmas, majd Horváth Sándor 
lyrai szárnyalású prédikációit sokszor valláskülönbség nélkül hallgatta 
a főváros lakossága, — ismét kiváló és hamarosan nagy hírnevet szer
zett egyházi szónok jelent meg. Beszédeit elsősorban a páratlan tisz
taság és éles logika jellemzi. Minden mondata félreérthetetlenül világos. 
A gondolatokat olyan tiszta logika fűzi össze, mely csak a legnagyobb 
perspektivájú gondolkodók sajátja. Nyelvezete a szépséges magyar nyelv 
minden bűbájával rendelkezik. Ám a templomi szolgálaton kívül a tár
sadalmi, egyházpolitikai és nemzeti feladatok száz és százféle munka 
elé állítják a mi fáradhatatlan energiájú főpásztorunkat.

Nem csoda, ha a bányai egyházkerület ezt a sokrétű, soha nem 
lankadó tevékenykedést azzal jutalmazta, hogy 1918. szeptember 5-én 
Raffay Sándort a püspöki székbe ültette. Alig néhány hétre rá jött a 
nagy magyar összeomlás. Legnagyobb megpróbáltatása nemzetünknek 
és egyházunknak, de legerősebb próbája az egyházvezetői képessé
geknek is. És Raffay Sándor ezt a próbát is fényesen kiállotta. Min-
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deniitt ott termett, ahol legnagyobb volt a veszély és baj: — szemé
lyesen kezdett tárgyalást a felvidéken a tőlünk elszakadni kívánó tótok
kal. Nem rajta múlott, hogy siker nélkül. A gyászos kommunizmus és 
a megalázó oláh megszállás szomorú napjaiban férfias bátorsággal 
mindent mentett, ami menthető volt. A kommunizmus után pedig vas
energiával azonnal hozzálátott az újjáépítés munkájához. És ez az újjá
építő munka még ma sincs befejezve.

Ilyen sokirányú és sokoldalú munkálkodás mellett még arra is 
tudott és tud időt szakítani magának a mi nagy főpásztorunk, hogy 
megteremtette és ma is fenntartja, ápolja a külfölddel való egyházi 
kapcsolatot, amivel hatalmas erőforrást szerzett sokat szenvedett nem
zete számára. A világháborúban kimerült és elalélt nemzet katasztró
fájában, mikor a forradalmi kormány tartalmatlan jelszavak előtt borult 
térdre és a nemzeti eszmét még említeni sem merte senki, Raffay Sándor 
volt az első, aki a külföldi protestánsok lelkiismeretére appellált, uta
zott, beszélt, tárgyalt — és nem siker nélkül. Hogy Magyarország 
ügyét a külföld ismeri és lelkiismerete ma már erősen ébredezik, ab
ban Raffay Sándornak igen jelentékeny szerepe van.

Kedves gyermekeim! És mi ad erőt, soha el nem lankadó kitar
tást ennek a sokrétű és áldozatos életnek megharcolására a mi nagy 
föpásztorunknak, Petőfi Sándor iskolája megmentőjének? Semmi más, 
mint a benne folyton munkálkodó evangéliomi lélek, amelyről a Püspök 
úr 1931. október 11-én iskolánk eme új épületét felavató beszédében 
többi között így elmélkedett: „Az evangéliomi lélek Isten legdrágább 
ajándéka, amelyből hit, bizalom és szolgálat ösvényein indul el az új 
életet teremteni kívánó akarat. Az evangéliomi lélek akkor fürdik a 
benső öröm láthatatlan könnyének árjában, amikor másoknak örömet 
szerezhet. Az evangéliomi lélek akkor boldog igazán, ha áldozatokat 
osztogathat, ha boldogabb jövendő alapjait rakosgathatja le, ha mások
nak szolgálhat.“

Igen, kedves gyermekeim! A mi nagy főpásztorunk egész áldásos 
élete egy szakadatlan szolgálat: — szolgálat Istenünknek, evangélikus 
anyaszentegyházunknak és minden intézményének és édes magyar ha
zánknak. És ebből a szolgálatból nekünk, Petőfi Sándor iskolája tanári 
karának és ifjúságának, sőt Aszód község minden egyes lakosának is 
jutott valami. — Ez a gyönyörű épület. Aszód község polgársága ezt 
a soha el nem évülő szolgálatot azzal hálálta meg, hogy a mi szeretett 
főpásztorunkat folyó évi június 1-én megtartott díszközgyűlésén meg
választotta a község díszpolgárává. És mi, az általa megmentett isko
lának tanárai és ifjúsága vájjon mivel hálálhatjuk meg legméltóbban az 
ő érettünk is hozott szolgálatát? Azzal, kedves kartársaim és kedves 
ifjúság, ha bennünk is meg lesz mindig a kötelességtudásnak, haza
szeretetnek, akaraterőnek, jellemszilárdságnak, munkaszeretetnek, az 
áldozatkészségnek az a mértéke, amely a mi főpásztorunknak lelkét, 
szivét, elméjét még mindig további szolgálatokra fűti: — azzal, ha 
megfogadjuk, hogy mi is, úgy mintő, teljes szivünkből, teljes lelkűnkből, 
teljes elménkből és minden erőnkből szolgáljuk Istenünket, szolgáljuk édes 
magyar hazánkat, szolgáljuk a mi jobb sorsra érdemes derék magyar 
népünket, szolgáljuk felebarátainkat.



13

A mi szeretett főpásztorunknak pedig köszönet és hála az előt
tünk járó példaadó munkás életéért. Életének megfutott 70 esztendejét 
mennyei jó Atyánk toldja meg még sok-sok esztendővel, tartsa és ol
talmazza meg közöttünk egyházunk és hazánk javára és dicsőségére 
és áldja meg őt továbbra is még sok-sok éven át eredményes mun
kálkodással, boldogsággal és békességgel 1

111.

A bányai ág. hiív. ev. egyházkerület 
Aszódi Petőfi-gimnáziumának 

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 helytartó tanács kebelében fel
állított tanulmányi bizottságnak beküldött évi jelentésben az aszódi 
iskola már úgy szerepelt, mint „schola Latina usque 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 Podma- 
niczkyak anyagi támogatásával — a Petőfi iskolája feletti 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 szelid- 
lelkű 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.) 
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 tártál-
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mazó anyakönyvet, melynek tanúsága szerint Petrovics Sándor szín 
eminens tanuló volt. Az iskolának akkor 3 osztálya volt 5 évfolyammal.

Koren professor távozása Szarvasra és a Bach-korszak válságos 
helyzetbe sodorta iskolánkat. Egyelőre elveszíti gimnáziumi jellegét, de 
1863/64-ben a felső elemiből ismét gimnáziummá lett. Ekkor adomá
nyozza a második tanszék megszervezésére Podmaniczky Ármin 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 nádfe- 
deles házat megbővítik 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 nemesszivű támogatói sorában ott szerepelnek Prónay Dezső 
és Gábor bárók, Ráday Gedeon gróf, a Dégenfeld grófok, Radvánszky 
Antal báró, Fáy Béla, Földváry Mihály, Tahy István és ott találjuk 
Breznyik János, a Selmecbányái evangélikus lyceum nagynevű igazga
tójának nevét is. Az aszódi evangélikus egyház részéről pedig Morav- 
esik 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-emlék- 
táblát, 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 ő rz i; szegény bár,
Kincse, e lángemlék, 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.

Dr Osváth Gedeon igazgatósága alatt a Petőfi-társasággal kar
öltve megünnepeltük a Petőfi-centennáriumot, amikor az igazgató 
Petőfi aszódi életéről írt tanulmányával s a Petőfi-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
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helyiségekben 400 tanulót tanítani szinte 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 körütekintő ügyessége az aszódi evangélikus 
egyház közgyűlése előtt. Kerületünk lelkes főpásztora 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 ő 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-Ielket gyönyörködtető kilátás nyílik a szép Galgavölgyre. 
A régi épületben levő internátus is Aszód pormentes részén terül el. 
Ebben a fiatal, de maris virágzó intézményünkben, melynek hivatása 
jobban kidomborítani iskolánk ev. jellegét, — a vezető tanár mellett 
2 rendes nevelő tanár 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 5 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 faj- és hazaszeretetét.

Az iskola tanárai közül irodalmilag is kitűntek: Csengey Gusztáv 
„A fogoly lengyel“ költője, Gyöngyösy László Arany, Mikszáth és Gyön- 
gyösy István életrajzírója; a tankönyv-irodalom terén Haits Samu és 
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 körűi, finomlelkű költő és ékestoilú író is volt. Különösen 
az egyházi és ifjúsági lapokban írt ott cikkeivel építőleg hatott az ifjú
ság lelkivilágára. Sz. P.

2
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Äz iskola főhatósága.
Iskolánk főhatósága a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület, illetve 

ennek elnöksége: D. Raffay Sándor, a bányai ág. hitv. ev. egyház- 
kerület 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 Kálmán; Schulek János; a leánynevelő-intézet 
tantestületének képviseletében Kézmárszky Hermin; a Petöfi-reálgim- 
názium 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 leánynevelő- 
intézet tantestülete részéről Kézmárszky Hermin és Gergely Ida; 
a Petőfi-reálgimnázium tanári kara részéről Haberehrn Gusztáv, Nagy 
Imre, Hamrák Béla vallástanár és Karádi János a reálgimnázium inter- 
nátusának vezetője.

A kerületi bizottság e tanév folyamán két ülést tartott, még pedig 
október 2-án és július 1-én, — a helyi bizottság szintén kettőt: már
cius 17-én és június 15-én.

IV.
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Ä tanári testület.
V.
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24 | 24
Latin nyelv V. Görög 
nyelv VI. Rkiv görög 
VII Történelem IV.

15 Az V. osztály főnöke, 
az internátus vezetője.

8
Nagy Im re

r. tanár (magyar — 
latin—gyorsírás)

24 9o || Magyar nyelv III VII. 
|| Latin nyelv III. VII. 17

A VII. osztály főnöke, 
a VII.-Vili. o. ifj. könyvtár

őre.

9
N yiry Sándor

oki. h testnevelési 
tanár (testnevelés)

3 3 Testnevelés I.—VIII. 25
A tornaszertár őre, a sport

kör és a vivótanfolyam 
vezetője, a bejáró tanulók 

felügyelője.

10
Dr B e ü ss  Pál

r. tanár
(német—francia)

6 5
Német nyelv III. IV. V. 
VII.
Francia nyelv V. — VII.

18
A 111. osztály főnöke, 

a német társalgási tanfo
lyam és a zenekar veze

tője, értekezleti jegyző.

11
S tibrányi Gyula

r tanár (magyar—német 
—francia—gyorsírás)

20 17
Német VI Vili. Francia 
ny. VI. VIII. Gyorsírás 
IV. Bölcsészet VIII.

18
A VI. osztály főnöke, 

a tanári és ifjúsági modern 
nyelvi könyvtár őre.

12
Dr V arga F eren c

r tanár
(földrajz—természetrajz)

16 16 Földrajz II Természet
rajz I. II. IV. V. VI. 19 A földrajzi és természet

rajzi szertár őre.

13
V elten  Hrmand

r tanár
(rajz—r.-geometria)

22 17
Rajz 1 -V ili 
Mennyiségtan I. 
Szépírás 1

18 A rajzszertár őre.

14
Zalán F rigyes

oki. h.tanár (mennyiségi, 
természettan—gyorsírás)

3 3
Mennyiségtan II. IV. 
VI. VIII. Természet- 
tan VIII. Gyorsírás V.

19
A IV. osztály főnöke, 

cserkésztiszt, a bejáró ta 
nulók felügyelője, 

a gvorsirókör vezetője.

15
Inokai B éla

oki, óraadó tanár 
(magyar—német—olasz)

2 2 Magyar nyelv I. 5 A 111.—IV. o. ifi. könyvtár 
őre, internátusi nevelő tan.

Ifi
Káply E lem ér

oki óraadó tanár (rneny- 
nyiségtan—természet.)

3 3 Természettan III. 
Földrajz III. IV. 5 Internátusi nevelő tanár.

I*
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Nyugalomban vannak iskolánk kötelékéből: Dr Gréb Gyula, Dr 
Osváth Gedeon, Szabó Lajos és Künsztler János.

*

A református valláslant Székely Ödön hévizgyörki lelkész, a róm. 
kath. hittant Kausz József hévizgyörki expositus lelkész, az izraelita 
hittant Dr Berg József aszódi kerületi főrabbi tanította. A leány-magán
tanulók testnevelését Droppa Irén oki. testnevelési tanárnő vezette. Az 
iskola orvosa Dr Liptai István körorvos volt. A bejáró magántanulók 
felügyeletét Tompa Adolfné látta el.

Iskolaszolgák: Sávéi Lajos és Szénási József.

R  tanári kar társadalmi és irodalmi munkássága.

1. Szever Pál igazgató az aszódi ev. egyház tanácsának presbi
tere, a bányai ev. egyházkerület kis- és nagybizottságának, Aszód 
község képviselőtestületének, testnevelési és népművelési bizottságának, 
a Nemzeti Egység pestvármegyei szervezete választmányának tagja, a 
felsőpestmegyei ev. esperesség törvényszéki bírája. Az 1935/36. tan
évet megnyitó beszédében „Horatius és Petőfi “címen, a tanévet be
záró beszédében pedig „A 70 éves főpásztorunk, D. D. Raffay Sándor“ 
címen értekezett.

2. Hamrák Béla az aszódi ev. egyház tanácsának a tagja, az 
aszódi ev. középiskolai kis- és nagybizottságának a tagja, a pest
megyei ev. felső egyházmegye ellenőre. írt az Evangélikus Élet-be, 
előadott az Aszódi Prot. Nöegylet vallásos estjén.

3. Karádi János az aszódi ág. h. ev. egyház presbitere, a helyi 
középiskolai kisbizottság jegyzője, az iparostanonciskola felügyelő
bizottságának tagja, az Aszódi Kér. Polgári Kör elnöke.

4. Nagy Imre az aszódi ev. egyház tanácsának tagja. Az Orsz. Ev. 
Tanáregyesület választmányának tagja. Az Aszódi Népművelődési 
Egyesületben előadást tartott Petőfi Sándorról.

5. Haberehrn Gusztáv az aszódi ev. egyház presbitériumának és 
pénzügyi bizottságának tagja, a kerületi helyi középiskolai bizottsá
gának tagja, a felsőpestmegyei esperesség számvevője, az aszódi Luther- 
Szövetség pénztárosa, az Aszódi Kér. Polgári Kör választmányának 
tagja, az Orsz. Ev. Tanáregyesület számvevőségének tagja, a buda
pesti földrengési obszervatórium külső munkatársa. Előadást tartott 
módszeres értekezlet alkalmából: Mit lehetne a matematikai és geo
metriai anyagból az egyes osztályokban elhagyni? címen. Orgonán 
előadott az aszódi ev. nőegyesület templomi hangversenyén. Dalaiból 
az aszódi nőegyesület egyik hangversenyén énekeltek. Zipser Tränen 
és Zipser Lied című dalait a Szepesi Szövetség által rendezett buda
pesti hangversenyen adták elő. Motetta című vegyes karát az intézet 
ev. énekkara énekelte.

6. Jancsik Mihály az aszódi ev. egyháztanács tagja.



21

7. Dr Czirbusz Endre az aszódi ev. egyház másodfelügyelője. 
Tagja a Magyar Cserkészszövetség X. kér. intézőbizottságának és fe
gyelmi bíróságának, Aszód község testnevelési tanácsának, a helyi 
ovoda felügyeíő-bizottságának. A Nemzeti Egység helyi szervezetének 
elnöke, a „Galgavölgyi Méhészkor“ alelnöke. Ünnepi beszédet mondott 
a község ünnepélyén 1936. március 15-én.

8. Zalán Frigyes az aszódi Protestáns Nőegylet titkára.
9. Nyiry Sándor az Aszódi Polgári Lövész Egyesület választ

mányi tagja, a Nemzeti Egység aszódi sportosztályának vezetője.
10. Káply Elemér az American Radio Relay Ligue, az International 

Amateur Radio Union W. A. Clubjának, a Deutsche Amateur Sende 
Dienst, a Magyar Rövidhullámú Amatőrök Országos Egyesületének 
tagja, a Radio E. D. Espanola díszoklevéllel kitüntetett tb. tagja. Foly
tatólagos előadást tartott a Kultur Mozgóban a Nemzeti Egység ren
dezésében : „Gáztámadás“, majd más alkalommal „Gázvédelem“ címen. 
Ugyanezen címeken tartott előadást két ízben a tanuló ifjúságnak is.

11. Inokai Béla a Budapesti Philológiai Társaság rendkívüli tagja, 
az „Erdélyi Helikon“ magyarországi Barátai“ egyesület tagja. Részt 
vett a pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem által 1935. augusztus 
havában Keszthelyen rendezett Nyári Egyetem előadásain. Ünnepi be
szédet mondott az Aszódi Kér. Polgári Körben 1936. március 15-én.

*
Dr Gréb Gyula megjelent füzetei és cikkei: Kurzgefasste Geschichte 

der ev. Kirche zu Grosslomnitz anlässlich ihres 150-jährigen Kirch
weihfestes. Kirchdrauf 1935; Hauptmerkmale des Gründlerischen 
(F. Ratzenberger „Iba Peag ond Toi“ c. verskötete függelékében. In 
Auswahl herausgegeben von Dr. J. Gréb und Dr. ). Loisch. Késmárk 
1935, 243—245. I.); Schreib- und Leseregeln der Gründler Mundart 
(U. o. 245—250. I ); Liebe Gründler Landsleute! (Karpathen-Post 1935. 
évf. 37. és 39. sz.); Zur Herkunftsfrage der Zipser „Schwaben“ (Neue 
Heimatblätter I. [1936.] évf. 171 — 174. I); Siegelstaanplosn-Siegelstein- 
blasen (Zipser Heimat 1935. évf. 1. sz.); Frantz Ratzenberger zum Ge
denken (U. o. 4. sz.); Hauptmerkmale des Gründlerischen (U. o. 4. sz.); 
Schreib- und Leseregeln des Gründlerischen (U. o. 5. sz.); Geheerer 
Tog, geheere Zeiten (U. o. 1936. évf. 2. sz). — Könyvismertetések és 
bírálatok: Neue Heimatblätter I. (1935.) évf. 78—81. 1. Dr. E. Schwarz 
„Sudetendeutsche Sprachräume“ c. műről; Karpathen-Post 1935. évf. 
43. sz. Dr. J. Lipták „Urgeschichte und Besiedlung der Zips“ c. műről; 
Karpathenland VII. (1935.) évf. 125. 1. Dr. Fekete Nagy A. „A Bethlen- 
falvi Thurzó-család eredete“ c. műről; U. o. 28—29. 1. „Deutscher 
Sprachatlas“ c. mű 7. és 8. füzetéről; a Felvidéki Tudományos Társa
ság megbízásából bírálatot írt ugyané társaság számára Dr Lux Gy. 
„Ä dobsinai német nép eredete“ c. kéziratos műről.
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Ä tanév története.
Ä tanév lefolyása. Az 1935—36. tanévet az előírt időben 

kezdtük meg. A javító vizsgákat szeptember 4-én tartottuk meg. Szep
tember 5. 6. 7-én voltak a beiratkozások. Szeptember 4. és 5-én foly
tak le a különbözeti-, pótló- és magánvizsgák. Szeptember 9-én nyi
tottuk meg ünnepélyesen a tanévet, szeptember 10-én pedig kezdetét 
vette a rendes tanítás.

Iskolai szünnapok voltak: október 3-án a kerületi gyűlés napján, 
október 6-án a 13 aradi vértanú, október 31-én a reformáció emlé
kezetére, november 1-én a kegyelet lerovására; az első deprecatiós 
napon október 27-én, a második deprecatio alkalmával május 10-én. 
A karácsonyi szünet december 23-tól január 6-ig tartott; félévi szünet 
volt február 1. 2. napján, a húsvéti vakáció április 5—18-ig terjedt.

A tanévet a következő programm szerint fejeztük be: a VIII. o. 
magántanulók írásbeli vizsgálatai május 11. 12-én voltak. Május 14. 15. 
16. a VIII. o. rendes tanulók összefoglaló vizsgái és a VIII. o. magán
tanulók szóbeli vizsgái. Május 18. 19. 20. érettségi írásbeli vizsgálatok. 
Május 30-án tartottuk meg a majálist. Június 8. 9-én a nem bejáró 
magántanulók vizsgái, június 11-én tornavizsga. Június 15. 16. 17-én 
az I.—VII. osztályok összefoglaló vizsgái, ugyanakkor a bejáró magán
tanulók vizsgái. A tanévet ünnepélyesen június 18-án zártuk be; ugyan
akkor szülői értekezletet is tartottunk az évzáró ünnepély előtt. Június 
19—24-ig a szóbeli érettségi vizsgálatok folytak le. A jövő tanévre 
szóló felvételi különbözeti vizsgákat június 25. 26-án tartottuk meg, 
míg június 26. 27-én voltak az előzetes beiratkozások.

Ä tanítás az első osztályban már az 1934. XI. t.-c. alapján tör
tént, míg a II.— VIII. osztályokban még a reálgimnáziumi tanterv alap
ján tanítottunk. A jövő tanévben már a 11. osztályban is a legújabb 
tanterv alapján fogunk tanítani. Itt említjük meg, hogy az V. o. tanulói 
francia nyelv helyett a görög nyelvet választhatják rendes tantárgyként.

Ä tanítás munkájáról szóló beszámolónkban mindenekelőtt arról 
kell megemlékeznünk, hogy a júniusi érettségi vizsgálatokon D. D. 
Raffay Sándor püspök úr Öméltósága személyesen elnökölt. Gazdag 
tapasztalatokon és összehasonlításokon alapuló bölcs tanácsait tőlünk 
telhetöleg értékesíteni fogjuk, hogy azzal is előbbre vigyük iskolánkban 
a nevelés és tanítás ügyét.

Tankerületünk főigazgatója, Dr Kemenes Illés úr Öméltósága az 
idén hivatalosan más irányban lévén elfoglalva, helyette állandó helyet
tese Dr Jámbor György tanker, kir. főigazgató, tanügyi főtanácsos úr 
Öméltósága látogatta meg iskolánkat nevelő és tanító munkánk meg
figyelése céljából még pedig május 11. 12. 13. és 14-én. A látogatás 
végén megtartott értekezleten az ott felvett jegyzőkönyv tanúsága sze
rint az iskolánkban folyó munkánkról a Főigazgató úr megfigyeléseit 
a következő szavakban foglalta össze: „Mindent összefoglalva, igen 
tisztelt értekezlet, én ebben az iskolában láttam a tanári testület leg
több tagjánál, hogy az ő tudásának legjavát akarta adni, hogy az ifjú

VI.
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ságot jobbá, a közre nézve hasznosabbá tegye, hogy az egyháznak, 
a hazának és a tudománynak hasznos tagokat képezzen. Én azzal a 
szent hittel és meggyőződéssel megyek el innen, hogy itt minden a 
legjobb rendben van.“ Örömmel és hálás szívvel fogadtuk a főigazgató 
úr Öméltóságának elismerő és buzdító szavait. Biztosítom Öméltóságát, 
hogy ez az elismerés és buzdítás csak ösztönözni fog bennünket arra, 
hogy bölcs tanácsait felhasználva célkitűzéseinket még odaadóbban 
szolgáljuk. Nagy örömmel láttuk, hogy a főigazgató urat hivatalos 
látogatása alkalmával az egyes órákra elkísérte Dr Horváth Károly úr, 
iskolánk lelkes barátja és szeretett másodfelügyelője is.

A testnevelés ellenőrzését ebben a tanévben is Kócza Géza szak- 
felügyelő úr végezte el még pedig január 10-én. Tapasztalatokon és 
összehasonlításokon alapuló tanácsait köszönettel fogadtuk s azokat a 
lehetőség határain belül megvalósítani is iparkodni fogunk. Bartóffy 
József, ezredes, kerületi testnev. felügyelő úr pedig október 23-án a
III. testnev. órát látogatta a VIII. osztályban.

Felsőbb hatóságunk rendelkezésére 1 — 1 órán még a következő 
közös megemlékezéseket tartottuk meg: október 1-én a budapesti 
Pázmány Péter tudományegyetem 300 éves alapításáról; december 7-én 
a 2000 éves Horatiusról; december 10-én Liszt Ferencről, a nagy ma
gyar zongoraművészről és zeneszerzőről. Június 4-én pedig az igaz
gató körözvényben emlékezett meg a gyászos emlékű Trianon 16-ik 
évfordulója alkalmából annak égbekiáltó igazságtalanságairól.

Az igazgató a tanév folyamán 58 órában hospitált és 12 órában 
helyettesített. A rendtartás utasításai értelmében félévenként egyszer 
felülvizsgálta a tanulók iskolai és házi dolgozatait, valamint a rajzokat 
is. Örömmel állapíthatom meg, hogy a kartársak e tanévben is szor
galmasan hospitáltak egymás óráin, ami csak elősegítette a tanulók minél 
alaposabb megismerését.

A tanári kar ebben a tanévben 26 értekezletet tartott. Ebből két 
értekezleten módszeres, pedagógiai kérdésekkel foglalkoztunk; az elsőn 
az igazgató ismertette a gimnázium I. osztályának új tantervét. Haberehrn 
Gusztáv pedig Mit lehetne a matematikai és geometriai anyagból az 
egyes osztályokban elhagyni? címen értekezett; a második értekezleten 
pedig iskolánk új fegyelmi szabályait beszéltük meg. Ellenőrző érte
kezletet a tanári kar november 28-án és április 24-én tartott.

Ä hazafias és vallás-erkölcsi nevelés. A hazafias és vallás
erkölcsi nevelésre ebben a tanévben is igen nagy gondot fordítottunk,, 
mert meg vagyunk róla győződve, hogy a szebb és boldogabb magyar 
jövendő egyesegyediil csak a két fundamentumon képzelhető el. Az 
ifjúság a Petőfi-Önképzökör keretében az idén különösen lángoló buz
galommal valóban Petőfi szellemében áldozott a hazaszeretet oltárán 
valahányszor arra alkalma nyílt. A magyar szabadság áldott emlékű 13 
aradi vértanújának emlékezetére Petőfi-Önképzőkörünk október 6-án a 
következő műsorral tartott emlékünnepet:

1. Hiszekegy. Énekelte a közönség.
2. Váradi Antal: „Október hatodikán“ című versét szavalta: Tár

nok János VII. o. t.
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3. Ünnepi beszédet tartott „Október hatodika“ címen Szilasi Zoltán 
VIII. o. t. ifj. elnök.

4. Harsányi Kálmán: „Tizenhárom“ című versét szavalja Kedvessy 
László Vili. o. t.

5. Szózat. Énekelte a közönség.

Főmagasságú Kormányzó urunk szívünkben őrzött névnapjának 
estéjét iskolánk ifjúsága az Önképzőkör és a cserkészekkel együtt a 
következő műsorral ünnepelte meg:

1. Szózat. Énekelte a közönség.
2. Mentes M .: „Magyar Zsoltár.“ Szavalta: Székely-Kocsárdy 

János cserkész, V. o. t.
3. Ünnepi megemlékezést tartott Kosztolányi László VIII. o. t.
4. Magyar nótákat adott elő az Önképzőkör cigányzenekara.
5. Mécs L.: „Hajnali harangszó.“ Szavalta Bayer Zoltán cserkész, 

VII. o. t.
6. Radványi K.: „Dugó Jani mint Mikulás.“ Előadták: Fülep L., 

Rákosi J., Kedvessy L., Tárnok J., Karádi I., Steinberger P., 
Szilasi }., Kaján J., Hernád T. cserkészek.

7. Himnusz. Énekelte a közönség.

A márciusi felszabadító eszmék emlékezetének ugyancsak az 
Önképzőkör keretében az ifjúság szép közönség jelenlétében a követ
kező programmal adózott:

1. Szózat. Énekelte a közönség.
2. Petőfi: Nemzeti dal. Előadta az Önképzőkör szavalókórusa 

Fekete László VII. o. t. vezetésével.
3. Rákóczi-induló. Előadta a reálgimnázium énekkara. Vezényelt: 

Haberehrn Gusztáv Adolf tanár úr.
4. Ünnepi beszéd. Pályázatnyertes beszédét elmondta Szilasi Zol

tán VIII. o. t., ifj. elnök.
5. Gyökössy E .: Lesz még országunk. Murgács Kálmán zenéje. 

Melodráma. Hegedűre és zongorára átírta: Rónaszéki Lajos 
jav. név. intézeti főtiszt úr. Előadta: Kedvessy László VIII. o. 
t. Hegedűn: Áts Kálmán VII. o. t. Harmóniumon: Monostory 
Tamás VI. o. t. kisérte.

6. Múltúnk című pályázatnyertes költeményét szavalta: Fülep 
Lajos VIII. o. t.

7. Magyar nótákat játszott az Önképzőkör cigányzenekara Áts 
Kálmán VII. o. t. vezetésével.

8. Horthy-induló. Előadta az Önképzőkör énekkara. Vezényelt: 
Tóth László Vili. o. t.

9. Himnusz. Énekelte a közönség.
Ugyanezen a napon ifjúságunk Aszód község ünnepéből is kivette 

a maga részét azzal, hogy cserkészcsapatunk Petőfi egykori lakóházára 
emlékkoszorút helyezett el.

A hősök emlékünnepét Aszód község az idén május 31-én ren
dezte, amely alkalommal Fülep Lajos VIII. o. tanulónk is szavalt.
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A tanári kar igen nagg súlyt helyez a vallás-erkölcsi nevelésre 
is, illetve az evangélium egyedül üdvözítő igazságainak az ifjúság szi
vébe való plántálására, mert tudja, hogy az az egyedüli biztos funda
mentum, amelyen az ember az élet legsúlyosabb megpróbáltatásai kö
zepette is sziklaszilárdan megállhat.

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 27-én és május 10-én, — 
kellő deprecatiós előkészület után, amikor is az ifjúság szónokának 
bűnbánó szavaira válaszolva a VIII. osztály főnöke figyelmezteti az 
ifjúságot a bűnbánat, az Úr szent vacsorájával való élés felemelő és 
üdvözítő voltára.

A közös hatóság alá tartozó Leánynevelő-intézettel ebben a tan
évben járványos betegség miatt az idén csak két vallásos estét ren
deztünk. Az elsőt a reformáció emlékének szenteltük október 31-én a 
következő műsorral:

1. Erős vár a mi Istenünk. I. vers. Énekelte az egész közönség.
2. Sántha Károly : Luther. Szavalta Székely Tamás rg. VIII. o. t.
3. Kreutzer: Az Úrnak napja ez. Előadta a rg. egyházi énekkara. 

Vezényelt: Haberehrn Gusztáv rg. tanár.
4. Ünnepi beszédet mondott Kühn Ernő ev. s. lelkész.
5. Jensen: Etüde. Zongorán előadta: Sebők Edit rg. VI. o. t.
6. Vojtkó Pál: Erős vár a mi Istenünk. Szavalta: Pergel Lujza

III. o. int. növ.
7. Téged Isten dicsérünk. Régi egyh. ének. Előadta a Leánynevelö- 

Intézet egyh. énekkara.
8. Himnusz.
A második vallásos esténk március 22-én volt a következő Prog

ramm szerint:
1. Közének. II. sz. Énekelte az egész közönség.
2. Váradi Antal: Szivárvány. Szavalta: Tárnok János rg. VII. o. t.
3. Beethoven: Áldozati ének. Előadta a Leánynevelő-intézet egyh. 

énekkara.
4. Ünnepi beszédet mondott: Mezei József újpesti ev. lelkész.
5. Strattner: Dicsérd én lelkem. Előadta a Leánynevelő-intézet 

egyh. énekkara.
6. Sántha Károly: Atyám téged dicsérlek. Szavalta: Ottmár Éva

IV. o. int. növ.
7. Haberehrn: Motetta. Előadta a gimnázium énekkara. Vezényelt 

Haberehrn Gusztáv tanár.
8. Himnusz.
Tanulóink közűi június 7-én először járultak az Úr asztalához: 

Lovagi Tibor III., Harsányi Fedor III., Halász Zoltán III., Szekeres Sán-
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dor III., Szekeres János III., Börzsönyi László IV., Fuszek Rezső IV., 
Hernád Tibor IV, Králik Jenő IV., Stibrányi Hermin IV, Kaján József 
IV., Stefanik Pál IV, Szalontai Árpád IV., Oravecz Sándor IV, Bern
hardt Lajos IV, Benesovits Sándor IV., Stibrányi Gizella V. o. tanulók.

Ifjúsági ünnepélyt tartottunk még az Önképzőkör keretében de
cember 7-én a következő műsorral a 2000 éves Horatius emlékezetére:

1. „Lauriger Horatius.“ Énekelte a gimn. énekkara Haberehrn G. 
tanár vezetésével.

2. Ünnepi beszédet mondott Szilasi Zoltán VIII. o. t. ifj. elnök.
3. „Integer vitae.“ Énekelte a gimn. énekkara Haberehrn G. tanár 

vezetésével.
4. Horatius: „Ars poetica“-járól tartott felolvasást Kosztolányi L. 

VIII. o. t.
5. Horatius: „Ad Lydiam“ c. versét latinul és magyarul előadták 

Libucz Nóra és Bencsik István VIII. o. tanulók.
A ref. vallású tanulók a vallástant eddig mindig az ev. tanulókkal 

együtt tanulták, még pedig olyan eredményesen, hogy az utolsó tizenöt 
esztendő alatt a ref. tanulók húsz százaléka ref. papnak ment és be is 
vált. Mégis a ref. tanulók felettes hatósága úgy határozott, hogy 1935. 
decembertől kezdve a ref. vallású tanulóink (mind a 8 osztály egy
szerre, összesen 30-an) külön ref. vallásoktatásban részesüljenek heten
ként egyszer, hétfőn d. u. Vs 2—V2 4-ig. Kétségtelen, hogy a vallás
tanításnak ilyetén módja nem lehet olyan intenzív, mint ha az heti két 
órában és osztályonként történik. Hitoktatójuk Székely Ödön héviz- 
györki ref. lelkész úr volt.

A róm. kath. tanulók lelki gondozását Kausz József hévizgyörki 
expositus, intézetünknek államilag és egyházilag kinevezett kath. val
lástanára vezette. Gyónást tartottak december és június hónapokban. 
Résztvettek a hamvazásban, mig április hóban, a húsvéti szünet előtti 
napokban rendes lelki gyakorlataik voltak. Hittani vizsgáikon mint 
püspöki biztos Dr Vaszary Mihály pápai kamarás, püspöki titkár 
jelent meg.

Az izraelita tanulók hitéletének gondozása Dr Berg József főrabbi 
feladata volt. A hittani 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 3-iki kerületi közgyűlésen és a novem
ber 15-én megtartott egyetemes közgyűlésen is.

Azonkívül az igazgató szeptember 1-én a hatvani ev. templom 
felavatásánál üdvözölte a hatvani ev. hittestvéreket, szeptember 3-án 
Chugyik Pál ev. esperes urat főesperessé történt felavatása alkalmá
val Gödöllőn. D. Kiss István Dunáninneni ev. püspök elhúnyta alkal
mából, aki iskolánknak 4 éven át kiváló növendéke volt, özvegyét 
gyászában táviratban vigasztaltuk, — utódját, D. Kovács Sándor, ev. 
püspök urat meg beiktatása alkalmából táviratilag üdvözöltük kérve 
főpásztori működésére jóságos Istenünk bőséges áldását.

A protestáns ifjúság köréből az Ifjú Évek c. folyóiratnak számos 
előfizetője volt. A soproni Luther Naptárt az idén is szép számban 
vásárolták meg a tanulók szülei.
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A tanulóknak erkölcsi magaviseleté ebben a tanévben kifogás
talannak mondható, — hiszen súlyosabb természetű kilengés egész 
tanéven keresztül nem fordult elő.

Ä tanári karban történt változások. A folyó tanévben a 
tanári kar összetételében lényeges változás nem történt, legfeljebb az, 
hogy iskolánk fenntartó hatósága Dr Reuss Pál német-francia szakos 
okleveles helyettes tanárt eddigi eredményes működése alapján 1935. 
július 1-én a nagybizottság ülésén az egyik német-francia tanszékre 
rendes tanárrá választotta meg s részére V. K. M. úr 37 955/1935. V. 
I. ü. o. sz. alatt a IX. fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő állami 
fizetéskiegészítést 1935. szeptember 1-től kezdődőleg kiutalta. A fenn
tartó hatóság újból megválasztotta Zalán Frigyest a harmadik, Csizmadia 
Györgyöt a második, Nyiry Sándor testnevelési helyettes tanárt pedig 
már a harmadik tanévre helyettes tanároknak.

Az iskola internátusában mint nevelő-óraadó tanárok működnek 
újból Káply Elemér mennyiségtan-természettani szakos okleveles közép
iskolai tanár már a harmadik tanévben és Inokai Béla magyar-német- 
olasz szakos okleveles középiskolai tanár már a második tanévben.

Itt említjük meg, hogy Dr Reuss Pál tanár október 5-től december 
20-ig katonai szolgálatot teljesített s ez idő alatt óráit Kovács László 
német-francia szakos okleveles középiskolai tanár látta el.

Ä jótevők ünnepét az idén a tanévzárással kapcsolatban tar
tottuk meg, amikor is az igazgató okulásul a tanuló ifjúságnak meg
rajzolta szeretett föpásztorunktiak, iskolánk legnagyobb jótevőjének, 
D. Raffay Sándor püspök urunknak gyönyörű, mindig felfelé ívelő 
pályafutását. (Lásd az igazgató tanévzáró beszédét.)

Ä tanulók létszám a a múlt tanévhez képest 8-cal csökkent. A 
magántanulók száma 2 fiú és 56 leány. A csökkenés a rendes tanulók
nál 6, a magántanulóknál 2. A bejáró leánymagántanulók száma 54. 
Szigorúan betartjuk a földrajzi határokra nézve azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a V. K. M. 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 eg észség i állapota. A tanulók egészségi állapota, 
amelynek gondozására igen nagy súlyt fektetünk, e tanévben is álta
lában kielégítő volt. Három vörhenyeset miatt ugyan a főszolgabíró- 
ság az internátust december 11-től 16-ig zárlat alá rendelte; ez azon
ban csak óvatosságból történt, mert ez a három eset is igen enyhe 
lefolyású volt s azok után újabb vörhenyeset nálunk nem fordult elő. 
Az internátusba kívülről hurcolták be a bajt, mert az első vörhenyeset 
jóval előbb történt a községben Ez is újabb bizonyítéka annak, hogy 
a mi tanulóink eléggé edzettek talán épen a messzebbről való bejárás, 
illetve a bejárással járó szervezeti megerősödés következtében.

Az iskolaorvos szép tisztét Dr Liptai István körorvos látja el, aki 
sok szeretettel végzi e feladatát. Az internátusi tanulók egészségét is 
ő gondozza. Kár, hogy az egészségtant a jelenlegi túlzsúfolt óra- és
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tárgybeosztás mellett még mindig nem tudjuk tanítani, mert tanulóink 
fele vidékről jár be s így azokat délutánra nem tarthatjuk vissza. De 
reméljük, hogy a folyó tanévvel meginduló új tanterv végre a délelőtti 
órákban fog helyet és időt biztosítani az egészségtannak is.

Tanulóink egészségét szolgálja a vívás is, melyet az idén is fel
vettünk a rendkívüli tárgyak közé.

Itt említjük meg, hogy a Vármegyék és Városok Országos Mentő 
Egyesületének kiküldöttje, Dr Hunyady Balázs főorvos március 12, 
április 21. 22-én az utolsó két órában tartotta meg az első segély- 
nyújtásról szóló értékes előadásait.

Az iskolaorvos, továbbá Dr Kiss Vilmos járási tiszti főorvos 
szeptemberben tartották meg a szokásos hivatalos szemvizsgálatot. A 
tornaalóli felmentéseket az igazgató jelenlétében szintén az iskolaorvos 
úr foganatosította.

Ä tanulók segélyezése. Iskolánknak van segélykönyvtára is. 
Mivel tanulóink nagyrésze igen szegény, nagy súlyt helyezünk arra, 
hogy a szegény tanulókat ebből a könyvtárból ingyen, vagy csak a 
kötéshez való hozzájárulás ellenében lássuk el kölcsön-könyvekkel. 
Ebben a tanévben 107 tanuló 688 tankönyvet kapott 240915 P érték
ben. Elsősorban az I. o. tanulóit iparkodunk ellátni könyvekkel, mivel 
azok az első félévben tandijelengedésben nem részesülhetnek.

Tandíjelengedések. Iskolánk tanulói felekezeti különbség nélkül 
részesülhetnek tandíjelengedésben, illetve mérséklésben jó előmenetel 
és igazolt szegénység alapján. Fenntartó hatóságunk az első félévben 
71 folyamodót 136125 P-ben, a második félévben 75 tanulót 145125P- 
ben részesített tandíjkedvezményben.

H szülőkkel való érintkezés. Majális és a madarak és 
fák napja. A szülőkkel való érintkezés első sorban délelőttönként a 
tizpercekben történik. A szülők, de főleg az internátusi tanulók szülei 
elég sűrűn érdeklődnek gyermekeik előmenetele iránt. Január és június 
havában a tanulmányi előmenetelre vonatkozólag elvi okokból már nem 
adunk felvilágosításokat a szülőknek. Iskolánk tanulóinak több mint a 
fele vonaton jár be Aszódra, ezeknek szüleit szülői értekezletre meg
kapni igen nehéz. De azért legalább egy szülői értekezletet mégis tar
tottunk ebben a tanévben is az évzárás napján. Ezen az értekezleten 
Dr Czirbusz Endre tanár „Hogyan fokozzuk az ifjúság életkedvét?“ 
címen, Zalán Frigyes tanár „A tanulók illedeimesebb magaviseletéről“ 
címen értekezett. Mindketten kiemelték azt, — amire bevezető szavai
ban az igazgató is rámutatott, — hogy az iskola nevelési és tanítási 
munkája csak úgy lehet igazán eredményes, ha az iskolát ebben a mai 
nehéz időkben különösen nehéz munkájában a család is teljes oda
adással támogatja.

Adományok és ajándékok. Az aszódi ev. egyház, mint az 
iskola régi fenntartója, átadáskor vállalta a régi segély (évi 32 P) to
vábbi adását, de az 1935/36. évekre ezt a segélyt még nem kaptuk 
meg. Úgyszintén Aszód község sem fizette még ki szokásos évi 
segélyét (évi 300 P) az 1933/34/35/36. évekre. A V. K. M.-tól a régi 
államsegély fejében 3'99 P-t kaptunk az idén is.
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Egyéb ajándékok: Pesti Hírlap 8 térképet, Prohászka Jenő ás
ványolaj mintakollekciót, Nádai Aladár üveggyártási nyersanyagot, tábla- 
üvegmintát, üvegmasszát, Szántó Géza 9 drb kitömött állatot, Töpfer 
Béla 4 magyar író arcképét, Liptai János ny. el. isk. igazgató úr 5 — 
5 P-t a cserkészeknek és az új tornacsarnok felépítésére, Feuchtmann 
Zoltán III. o. t. 5 P, Francsek Pál new-yorki mérnök 32'8Ü P és 3 író
gépet, aszódi ev. egyház 1934-re 32 P, Galgahévíz község 40 P és 
Galgamácsa község 30 P-t adományoztak az iskolának. Az intézet te
rületének fásításához anyagot adtak: Unghváry József, Záborszky Já
nos, Sárkány Ernő, Halász Zoltán, Pongó Gyula, Aszód község és a 
Gödöllői Erdőigazgatóság. Fogadják a nemesszívű adakozók adomá
nyaikért az iskola hálás köszönetét.

Tanulmányi kirándulások és nyilvános előadások. Iskolánk
ban a kötelező filmoktatás bevezetve nincs. Azonban tanulóinkat igye
keztünk elvezetni minden olyan előadásra, amely rájuk nézve nevelő 
hatású és tanulságos lehet. Másrészt a nehéz gazdasági viszonyokhoz 
mérten rendeztünk kisebb tanulmányi kirándulásokat.

Szeptember 21-én Dr Varga Ferenc növénygyűjtő kiránduláson 
volt az V. osztállyal Csintoványban. E kiránduláson jelen voltak az in- 
ternátusi növendékek is, Inokai Béla tanár vezetésével. Október 26-án 
Karádi János tanár vezetésével az V. osztály Budapestre rándult ki. 
Délelőtt a Mezőgazdasági Múzeumot tekintették meg, délután pedig 
megnézték a Royal-szinházban a „Három ember a hóban“ c. vigjátékot. 
Tervbevettük, hogy tanulóinkkal, amennyiben az anyagi és helyi körül
mények lehetővé teszik, megismertessük hazánk fővárosát. E kirándu
lások szervezői Nagy Imre és Inokai Béla tanárok. Eddig két kirándu
láson vettünk részt. December 9-én 69 fiú és 9 leány tanulóval megte
kintettük a Nemzeti Múzeum ásványtárát és állattárát, valamint az 
éremtár egy részét. Délután megnéztük a Nemzeti Színházban Madách 
Imre örökbecsű művét „Az ember tragédiáját“. Második kirándulásun
kat március 11-én rendeztük meg. 70 fiú- és 20 leánytanulóval meg
néztük a Mezőgazdasági Múzeum erdészeti, vadászati és halászati tárát 
és a Szépművészeti Muzeum régi és modern képtárát, délután pedig 
a Városi Színházban Rákosi Viktor—Malonyai Dezső „Elnémult Ha
rangok“ c. négyfelvonásos színművének előadásán vettünk részt. 
E kirándulásokkal kapcsolatban megmutattuk tanulóinknak fővárosunk 
nevezetességeit, középületeit, nagyjaink szobrait. Mindkét kiránduláson 
kisérő tanárok voltak még: Haberehrn Gusztáv és Csizmadia György. 
A kirándulásokon résztvevő leánytanulókat Szever Jolán oki. tanítónő 
kisérte. Május 9-én Dr Reuss Pál a III. o. 31 tanulójával a bagi erdő
ket nézte meg környékismeret céljából. Ugyanezen a napon Dr Varga 
Ferenc az V. o. 38 tanulójával Bag, Csintovány vidékére ment növény
gyűjtés céljából. Utolsó kirándulásunk június 5-én volt, amikoris az I.— 
11. o.-ból 48 fiú és 13 leány tanuló Dr Czirbusz Endre, Csizmadia György 
és Inokai Béla tanárok vezetésével Budapestre rándult ki. Délelőtt a 
Néprajzi Múzeumot nézték meg. Délután a királyi vár 27 termét tekin
tették meg, majd a Bástya-sétányon és az újonnan felépített Bécsi 
kapun át a bécsikaputéri evangélikus templomhoz, onnét a koronázó 
Mátyástemplomba mentek. Ezután felmentek a Halászbástyára. Innen 
a Lánchídon át a Magyar Tudományos Akadémia épületéhez jutottak.
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Ezután megnézték az Országház alsó- és felsöházát. (Az alsóházban 
épen ülés volt, amelyet mintegy 20 percig a tanulók is végignéztek.) 
Innen a Szabadság-téren és Rákóczi-úton át eljutottak a Keleti-pálya- 
udvarboz, ahonnan este 10 órára érkeztek meg Aszódra.

Nyilvános előadások: szeptember 26-án Rieger Tibor mérnök 
vetítettképes előadása Norvégiáról, amelyet szép zongorahangverseny 
követett Grieg és Sinding műveiből, február 20-án György Dénes er
délyi menekült tanár értékes előadása a Trianon utáni erdélyi magyar 
irodalomról, II. Rákóczi Ferenc Kuruc Egyesület előadása március 
28-án „Igazságot Magyarországnak“ címen.

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 Nyiry Sándor 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
nathoz való indulásig a napközi otthon 3 termében tartózkodnak a 
tanulók, ahol a másnapi feladataikat végzik el. A vonaton bejáró tanulók 
közül: Hatvan felől jött 68, Gödöllő felől 57, Balassagyarmat felől 52, 
összesen 177. Azután a közeli falvakból többen jönnek még gyalog, 
gépkocsin, kocsin és kerékpáron.

Ä leány-magántanulók létszáma ez évben 56 volt. (Ebből 2 
nem bejáró.) 6-al több mint a múlt évben. Ennek legfőbb magyará
zata, hogy főleg a tisztviselő osztályhoz tartozó szülők keveslik a 
polgári iskolát, mindenképen gimnáziumot akarnak végeztetni leány- 
gyermekeikkel 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. 10 (+  1); II. o. 13, III. o. 
4, IV. o. 8, V. o. 5, VI. o. 10, VII. o. 2, a VIII. o. 3 leány-magán
tanuló. A leányok e tanévben is tanultak tornát hetenként kétszer, 
buzgó vezetőjük Droppa Irén oki. testnev. tanárnő volt. - -  Egyéb
ként 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, nagy sze
génysége.
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Jutalmat nyert tanulók. Minden ösztöndíj alapunk a helybeli 
Takarékpénztár felszámolása miatt jelenleg zár alatt van. Ez a magya
rázata annak, hogy olyan kevés ösztöndíjjal jutalmazhatjuk kiváló 
tanulóinkat.

Az egyházkerület és a felső pestmegyei esperesség 20—20 P-ős 
adományából Szilasi Zoltán Vili., Esztergály Gyula VII., Nagy István 
VII., Karádi István VII. és Szilasi József V. o. tanulók kaptak 8—8 P-t.

A gróf Telekiné Róth Johanna ösztöndíját (10 P) az idén Székely 
Tamás VIII. o. t. kapta.

A Rozsnyói Öregdiákok Szövetségének 25 P-ős adományát néhai 
Dr Oravecz Ödön emlékére ketten kapták: Székely Tamás Vili. o. t. 
15 P-t és Fekete László VII. o. t. 10 P-t.

Magukat megnevezni nem akarók 40 P-ös adományából az inter
nátusbán tanúsított példás magaviseletük és kiváló szorgalmuk jutal
mául 10—10 P-t kaptak: Török Gusztáv I., Nagy Lajos III., Kemény 
Kornél VI., Lövei István VI. o. tanulók.

Dr Fazekas Oszkár úr 30 P-ős adományából Fülep Lajos VIII. 
o. t. kiválóan eredményes önképzőköri munkálkodásáért kapott 10 P-t, 
Török Gusztáv I. o. t. és Csere Zoltán VIII. o. t szintén 10—10 P-t, 
mint olyan jó tanulók, akiket osztálytársai legjobban szeretnek.

Szuchovszky Gyula ev. lelkész úr 10 P-ős adományát Nagy István
VII. o. ev. tanuló kapta kiváló szorgalmáért.

Egy pestmegyei ev. lelkész 10 P-ős adományát kapta Petrik János 
VI. o. ev. t.

Az iskola egy jóakarójának 20 P-ős adományából 10—10 P-t 
kaptak Jakus Pál IV. és Hlavács Lajos I. o. t.

A bejáró tanulók felügyelő tanárainak 30 P-ös adományából 10 
—10 P jutalomban részesültek Katona László VIII., Kosztolányi László
VIII. és Korcsek János VIII. o. t.

Vas József aszódi nyomdatulajdonos úr részéről 7'60 P jutalom
ban részesült Weiner Zoltán V. o. t.

Könyvjutalmak. Özv. Dr Oravecz Ödönné úrasszony adomá
nyából: Boda Mihály VII., Karádi István VI., Békefi Mihály VI., Varga 
István VI. o. t.

Kókai Lajos könyvkereskedés adományából Balázs Pál I., Joó 
Ferenc I., Pongó Gyula I., Nagy Géza III., Szende György I. o. t.

Légrády Testvérek adományából Darvas Sándor II., Hídvégi Zoltán
1., Csányi Sándor II., Nagy Lajos III., György Imre II., Godányi Dénes
1., Hauser Zoltán II., Szabó József III., Sebessy Endre I., Csekei Lajos 
II. o. t.

Egyetemi nyomda adományából Iszlay Miklós VI., Schwank Endre 
VI., Smelko Tibor VI., Boda Mihály VII., Szilasi József V., Hernád 
Tibor IV., Weiner Zoltán V., Kovács István V., Aranyi Pál V., Baum 
Mihály V., Gyalog György I., Haskó Endre I., Mezei István I., Szügyi 
Géza II., Börzsönyi János II., Skonda Béla III., Oravecz Sándor IV., 
Hlavács Gyula IV., Czverkó András III., Klenovszky Pál IV., Reizinger
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Pál IV., Szalontay Árpád., IV., Török László II., Fuszek Rezső IV., 
Tarján Gyula IV. o. t.

Adorján Testvérek adományából Bencsik István VIII., Nagy Győző 
VIII., Belcsák Miklós VI., Boda János VIII., Radványi Jenő VIII., Bálint 
Sándor VI., Esztergály Gyula VII., Steinberger Pál VI., Róth Lajos II, 
Páll Ferenc VI., Róob Gusztáv I., Börzsönyi János II. o. t.

Singer és Wolfner adományából Palya Antal II., Balog P. Pál 
VI., Heisler Bálint VI. o. t.

Lőwy Andor könyvkereskedő adományából Kapuszta József VI., 
Kerti János IV, Kaján József IV. o. t.

Kovács Dénes máriabesnyői tanító úr adományából Füzér Ferenc
I., Székessy Miklós I. o. t.

Inokai Béla tanár úr adományából Hídvégi Zoltán I., Török Gusztáv 
I. o. t.

Haberehrn Gusztáv tanár úr adományából 1 — 1 kis korálkönyvet 
kapott Roób Gusztáv I., Börzsönyi János II. o. t.

A Petőfi-Önképzőkör részéről részesültek könyvjutalomban Szi- 
lasi Zoltán VIII., Székely T. László VIII., Fülep Lajos VIII., Radványi 
Jenő VIII., Kedvessy László VIII., Kosztolányi László VIII., Fekete 
László VII., Petrik János VI. o. t.

Ballagás és szalagszentelés. A VIII. o. tanulói az utolsó ösz- 
szefoglaló vizsga után egy 20 percig tartó iskolai ünnepély keretében 
az idén is megtartották a szalagszentelést és búcsúztak az alma mater
től, a tanári kartól és iskolatársaiktól. Mikor 11 órakor megszólalt az 
iskola csengője, akkor már a tanári kar, a VIII. o. tanulók hozzátarto
zói és az ifjúság elhelyezkedtek az iskola udvarán. A tanári kar előtt 
volt egy asztalka, rajta a biblia, egy öreg urnában egy kis bor és 1 karéj ke
nyér, meg a 37 VIII. osztályú tanuló zöld szalagja. Egyszerre a II. eme
letről felhangzik a Ballag már a vén diák mélabús dallama, — a VIII.-ok 
levonulnak az udvarra és elhelyezkednek az asztalka előtt a tanári 
karral szemben. Szilasi Zoltán VIII. o. t. közvetlen, megkapó szavakban 
búcsúzik osztálytársai nevében a tanári kartól, az ifjúságtól, az alma 
matertől. Az osztályfőnök meghatottan válaszolt a búcsúszavakra, intve 
a távozókat az alma mater iránti további ragaszkodásra és szeretetre. 
Azután 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 37 maturandus egy 
csomóba kötött zöld szalagját és e szavak kíséretében: „Isten, áldd 
meg a magyart — jókedvvel bőséggel!“ — a zöld szalagcsomóval 
megérinti 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 iskolacsengö hangjaira (miközben a maturandusok 
a zöld szalagot kezükben tartva magukba mélyedve állottak) azt hiszem 
alig maradt szem szárazon. A maturandusok azután dalolva körülballag
ták az alma matert, végigballagták a várost s a régi alma materben 
megkoszorúzták a Petőfi-emiéktáblát.
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Majális s a madarak és fák napja. Május 30-án Petőfi iskolájá
nak diákjai, és Aszód község apraja-nagyja a Javító-zenekar pompás 
zenéje mellett kivonult a kisbagi erdőbe gyönyörködni vadvirágos mező
ben, madarak csicsergésében, a természet ezernyi szépségében. Közben 
a csintoványi forrásnál (melyet ismét Petőfi-forrásnak neveztünk el s 
táblácskával jelöltünk meg) megállottunk s az ifjúság Petőfi-önképzőköre 
rövid ünnepély keretében áldozott Petőfi halhatatlan emlékének annál 
a forrásnál, amelynek üdítő vizéből mint kis diák 100 évvel ezelőtt 
bizonyára O is ivott.

Azután kint az erdőben, a majális színhelyén egybekötve a kelle
mest a hasznossal ugyancsak az Önképzőkör keretében megtartottuk a 
madarak és fáluiapját 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 és az öreg diákok vígan ropták a táncot egészen 
este 8-ig, amikor is az ifjúság tanári felügyelet mellett nagyszerű han
gulatban tért vissza Aszódra, illetve kiki saját otthonába.

A majálisra természetesen minden tanuló eljött, — azok is, akik 
a csekély majálisi díjat nem voltak képesek megfizetni. Hiszen a ter
mészetben mindenkinek joga van gyönyörködni — gazdagnak is, sze
génynek is. Tanulóink hozzátartózói, az iskola jóbarátai és öregdiákjai 
olyan nagy számban jöttek ki velünk együtt örülni az ifjúság örömének, 
hogy még azok a bizonyos legöregebb emberek sem láttak hasonló al
kalommal annyi embert, olyan szép es 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. Az öregdiákok közül 
különösen Dr Balassa Lajos kir. közjegyző úr (írói néven Falu Tamás) 
hallgatta végig lelkigyönyörűséggel az önképzőkör délutáni műsorát és 
gyönyörködött az ifjúság táncában.

A majálist a legnagyobb gondossággal Jancsik Mihály kartársunk 
rendezte, akinek az előkészítés és a rendezés nehéz munkájában Nyiry 
Sándor, Káply Elemér és Inokai Béla kartársak voltak segítségére. De 
elismerés és köszönet illeti meg Csizmadia György kartársunkat is, aki 
oly szépen rendezte meg a Petőfiről szóló megemlékezést a forrásnál, kint 
az erdőben pedig a madarakról és fákról való megemlékezést az Ön
képzőkör keretén belül.

Ballag már a vén diák! Majális! Hisszük, hogy ezen a két napon 
a tanulók, a tanárok, a szülők, az iskola barátai és öregdiákjai oly 
kedves emlékkel 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 nevelés- és tanügy dicsőségére. Úgy legyen !

De ez úton mondunk hálás köszönetét azoknak is, akik kocsival 
vagy ajándékkal mozdították elő majálisunk sikerét. Ezek a következők : 
Perin Béla, Burger Zoltán, Domony Mihály, Steuer Ferenc, Lőwy Jakab, 
Töpfer Béla, Lőwy Andor, Boda Gábor, Balázs Pál, Lészkai János, 
Homok Mihály, Korcsek János, Dobronyovszki József és Zsemberovszki 
Pál, Negyela András és Szabó István urak.

3
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R z  Aszódi Öregdiákok Egyesülete.
Már néhány évvel ezelőtt megindult Sárkány Ernő ny. főszolgabíró, 

országgyűlési képviselő úr és Szever Pál igazgató úr kezdeményezésére az 
aszódi öregdiákok szervezkedése egyesületbe való tömörülés céljából. 
A sok munkát végre az idén siker koronázta, Petőfi iskolájának öreg
diákjai lelkes örömmel csatlakoztak a mozgalomhoz. Az alakuló ülés 
május 30-án volt, amikor iskolánk nagyszabású majálisát tartotta. Sárkány 
Ernő képviselő úr és Szever Pál igazgató úr, mint öregdiákok aláírásai
val szétküldött meghívásokra nagy számban jelentek meg az alakuló 
ülésen Petőfi iskolájának volt diákjai. Az ifjúság sok édes emlékével 
lelkűkben, ápolni a régi kedves emlékeket s figyelemmel, szeretettel 
kisérni a mostani ifjúság munkáját, sokan jöttek messze vidékekről is.

Az alakuló ülés előtt istentisztelet volt az evangélikus templomban, 
Chugyik Pál ev, főesperes úr mondott szép ünnepi beszédet, a római 
katholikus templomban Seres István rk. káplán úr, mint öregdiák szol
gáltatott ünnepi misét, az izraelita templomban Dr Berg József főrabbi 
úr méltatta szép beszédben a nap jelentőségét.

Az alakuló ülésen Sárkány Ernő képviselő úr a következő beszéd
del nyitotta meg az ülést, köszöntve beszédében öregdiák társait:

Igen tisztelt hölgyeim és uraim ! Kedves barátaim !
Szivem, lelkem egész melegével, őszinte, igaz örömével köszönte

lek benneteket, akik hívó szavunkra közel s távolból összesereglettetek 
gyermekkorotoknak erre a kedves helyére, ebbe a kicsi községbe, mely
hez a gyermekkornak bizonyára annyi kedves ártatlan emléke fűz, hogy meg
lássátok az iskolát, melynek falai közül életutatokra elindultatok, melyben 
ti is ápolói voltatok ennek az iskolának legnagyobb, világhírre emelkedett 
tanulója, Petőfi Sándor emlékének s óriás szelleme hagyományainak, 
hogy meglássátok egymást, megismerkedjetek egymással, s ha csak egy 
röpke, múló napra is, a helyszínen álmodjátok vissza azokat a boldog 
időket, amelyeket itt, ezen a helyen, ebben a községben eltöltöttetek.

Szeretettel köszönt benneteket ez az iskola, ennek a községnek 
gimnáziumára büszke minden egyes lakója, a rég nem látott házikók, 
a templom körüli Kiserdő, az Itália, a kisbagi erdő, a Galga völgye, 
az egész kies tájék. Köszöntenek titeket, akik már itt tettétek le az érett
ségit, a gimnázium kitűnő tanárai s a húsz év előtt még csak az al
gimnáziumot itt járt öregdiákokat azok a sírhalmok, melyek régi, 
kedves tanárainak porhüvelyét takarják s akik onnan felülről is bizonyára 
jóleső érzéssel látják, hogy emlékük áldott előttünk.

Mikor ennek a mai összejövetelnek előkészítő munkálatait a múlt 
év őszén megindítottuk, tudatában voltunk annak, hogy sokan lesznek 
olyanok, akik a rettenetesen súlyos magyar életből nem kapcsolódhatnak 
ki, nem jöhetnek ide közénk még erre az egy rövidke napra sem, de 
azt is tudtuk, hogy sokan örömmel és lelkesedéssel csatlakoznak moz
galmunkhoz, s lélekben itt lesznek közöttünk.

Akik a vérzivataros világháború kellős közepe, 1916. év óta itt 
tettek érettségit, a magyar életnek legnehezebb, legelesettebb korszakát

VII.
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élik s azoknak azóta alig lehetnek kedvesebb emlékeik, mint épen az 
itt eltöltött diákévek. A létért, a kenyérért való küzdelem, de sok volt 
aszódi diákot sodort a legnehezebb helyzetbe s törölte le legszebb 
reményeit. Az a szellem azonban, amelyet minden aszódi diák még 
akaratlanul is magába szívott, megacélozta az erőket, az elhatározásokat 
és akaratot, s az egyik így, a másik úgy, de megküzdött a nehéz 
magyar élettel, áldozatos munkása lett édes hazánknak s töretlen hittel, 
örök bizakodással várja az eljövendő szebb és boldogabb magyar időket.

Nem ludok, mert azt hiszem nem is tudhatok olyan volt aszódi 
diákról, akinek szívében, lelkében ne élnének az Istenfélelem, a haza- 
szeretet, a tisztes erkölcs magas lánggal égő tüzei, azok az érzések és 
eszmék, amelyeket itt ebben a másfélszázados múltú iskolában szívtunk 
magunkba s magunkkal vittük ki az életbe.

Az élet, a sors nem egyforma mértékkel mér mindenkinek. Az 
életben való boldogulás mikéntjére nem lehet az embernek, az egyénnek 
száz százalékos befolyása. Egyik-másik aszódi öregdiák pályája akadály
talanul ívelt fölfelé, volt talán olyan is, aki hírt, dicsőséget, vagyont 
szerzett, egyik-másik pályáján elakadt, mert nem tudott megküzdeni az 
eléje tornyosuló akadályokkal, gátlásokkal, egyik-másik igyekezete, jó- 
szándéka, törekvése derékba tört. Ezért azok mind-mind aszódi öreg
diákok, akiket különösen ezen a mai napon nem választhatnak el egy
mástól rang, hivatali állás, foglalkozás, nem választhatnak el egymástól 
társadalmi, osztály és felekezeti különbségek, mert mi itt, ma vala
mennyien csak aszódi öregdiákok vagyunk, akiket egyenlő melegséggel 
köszönt az Alma Mater és Aszód közönsége.

Öregdiákok vagyunk, akik összejöttünk, hogy találkozzunk egy
mással, megismerkedjünk egymással, találkozzunk a régi, kedves isko
lával, annak hagyományaival, szellemével; megújítsuk a régi kapcsolatokat 
egymással, az iskolával s alkalmat keressünk arra, hogy egymásra 
találva összefogjunk, egyesületbe tömörüljünk, hogy folyton égő tüzet 
gyújtsunk az emlékezésnek, s a tömörülésben rejlő erőt rendelkezésére 
bocsássuk a régi kedves iskolának s annak a tanulóifjúságnak, mely 
időközönként tagjaink sorába érik, de amelyek tanulmányait sokkal, de 
sokkal nehezebb körülmények között folytatja, mint az annak idején 
nekünk megadatott.

Úgy érzem, boldog lesz mindenki abban a tudatban, hogy szere
tettel nyújtott filléreivel hozzájárul egyesületünk megalakításához és 
fenntartásához. Szeretném ha velem együtt mindnyájan büszkék lennétek 
arra, hogy a Petőfi iskolájának tanulói voltatok s rövidebb-hosszabb 
elszakadás után azzal és egymással ismét egyesültetek.

Ezek előrebocsátása után engedjétek meg, hogy a magam és mindnyá
jatok nevében nagy t.sztelettel, ragaszkodással és szeretettel köszönt
sem a közöttünk megjelent legöregebb diákot, Melna Géza bátyánkat, 
aki hetvenkét év távlatából is soha meg nem szűnő szeretettel és érdek
lődéssel viseltetett az öreg iskola sorsa iránt s aki azzal, hogy magas 
kora dacára megjelent közöttünk, tanúbizonyságát szolgáltatta annak, 
hogy él benne Petőfi szelleme, élnek az iskola hagyománya1, s él benne 
az aszódi öregdiákok iránti szeretet, s akinek, mint hozzám Írott leve
lében írja „nem nélkülöz minden alapot azon elgondolásából fakadó 
érzése, hogy a „Magyarország“-i „Új ldök“-ben itt gyülekező „Új Nem-

3*
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zedék“ számára valóságos „Újság“ lesz.“ — Nem tudhatjuk, mennyi 
időt szánt még neki a jó Isten kegyelme, de amikor megköszönjük, 
hogy példát mutatott nekünk az Alma Materrel és az egymással való 
összetartozandóság érzetéből, kérjük, hogy tartsa meg iskolánkat és tartson 
meg minket továbbra is szerető, ragaszkodó emlékezetében. Legyen 
mindenha mindnyájunk előtt világító fáklya az ő példája az iskola, az 
egyesület és egymás megkeresésében és megbecsülésében. Legyen áldott 
elhatározása, köztünk léte és további élete.

Kedves kötelességet teljesítek akkor is, amidőn külön üdvözlöm 
gimnáziumunk kiváló igazgatóját, Szever Pál öregdiáktársunkat, aki lelkes 
örömmel vett részt az előkészítő munkálatokban s aki a legnagyobb 
készséggel vállalja azokat a feladatokat, melyek az egyesülettel kapcso
latban a mindenkori igazgató vállaira nehezednek.

Külön köszöntőm Csizmadia György tanár urat, aki oroszlánrészét 
végezte az előmunkálatoknak s aki a „Szárnypróbálgatások“ s a napok
ban megjelent „Petőfi nyomdokán“ című könyv megjelentetésével is 
tanúbizonyságát adta az ifjúság s megalakítandó egyesületünk iránti 
szeretetének. Köszönetét mondok neki s annak a sok névtelen diáknak, 
akik annyi buzgalommal, készséggel s az egyesület jövőjébe vetett 
reménységgel voltak a tanár úr segítségére a rengeteg írásbeli munka 
szíves és lelkes végzésével.

Amidőn még egyszer őszinte, igaz, meleg szeretettel köszöntelek 
mindnyájatokat s a Mindenható Isten gazdag áldását kérem az iskolára, 
mindnyájatokra és minden szeretteitekre, megalakítandó egyesületünk 
működésére, — alakuló közgyűlésünket ezennel megnyitódnak jelentem ki.

Beszéde után a képviselő úr előterjeszti az alapszabályokat. Ezek 
elfogadása után a tisztikar megválasztása következett. Meleg ünnepléssel, 
kifejezve háláját sok munkájáért, választja meg az Aszódi öregdiákok 
Egyesületének elnökévé a gyűlés Sárkány Ernő képviselő urat, aki meleg 
szavakkal és a további munkálkodásra való nemes ígérettel köszönte 
meg a bizalmat. Meleg ünnepléssel választotta meg a gyűlés a tisztikar 
többi tagjait is. — Ügyvezető elnök: Szever Pál gimn. igazgató. — 
Társelnökök: Dr Balassa Lajos kir. közjegyző (kit Falu Tamás irói néven 
ismer és szeret a magyar olvasóközönség), Chugyik Pál ev. főesperes, 
Dr Horváth Károly László ügyvéd, a gimnázium másodfelügyelője, 
Melna Géza, Dr Moravcsik Gyula egyetemi nyilv. rendkívüli tanár, 
Sárkány Béla ev. főesperes, Sárkány Lóránd ny. gimn. igazgató. — 
Főtitkár: Csizmadia György. — Titkár: Dr Hamrák Béla. — Jegyzők: 
Dr Hamrák Zoltán, Kühn Ernő. — Pénztáros : Id. Margócsy Gyula. — 
Ellenőr: Főző Frigyes. — Ügyész: Dr Bentsik Géza. — Számvizsgáló 
bizottság tagjai: Dr Farkas Andor, Krenkó István, Vas László. — Vá
lasztmányi tagokká választotta az ülés a következő öregdiákokat: Gál 
Ármin, Dr Faludi Sándor, Kálmán István, Keményfi Elemér, Krenkó 
Gyula, Kovács József, Matheidesz István, Paraszkay Ernő, Ifj. Széchényi 
Gyula gróf, Torda Gyula.

Majd Szever Pál igazgató úr üdvözli az Alma Mater nevében az 
iskola öregdiákjait s fejti ki gondolatait ez eszmével kapcsolatban a kö
vetkező beszédben:
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Hölgyeim és uraim !
Az Isten házából jöttünk ide, kiki a maga templomából. Ott hálát 

adtunk jóságos Istenünknek végtelen jóságáért és megtartó kegyelméért, 
hogy megélhettük a mai napot, hogy ezen a mai napon ilyen szép 
számmal jöhettünk össze és hogy most annyi testvéri szív dobbanhat 
össze az áldott Alma Mater kebelén. Igen, hölgyeim és uraim, mi 
mindnyájan testvérek vagyunk. Nemcsak azért, mert mindnyájan ugyan
annak a sokat szenvedett édes magyar hazának vagyunk a gyermekei, 
— hanem azért is, mert mi mindannyian ugyanannak a sok-sok viszon
tagságon átesett Alma Maternek, az aszódi Petőfi-gimnáziumnak szellemi 
emlőin táplálkoztunk ki nyolc, ki négy éven át. Összejöttünk, mert a 
mai keserves időkben különösen érezzük, hogy

A boldogsághoz kevés csak a jelen,
A múlton épül az s az emlékezeten.

Hölgyeim és uraim 1 De micsoda érzések hoztak bennünket össze 
ide, a százhetvenkét esztendős ősi Alma Mater annyi kedves emléktől 
megszentelt szerény falai közé? A hűség és a hála érzete. Az ember 
legszebb erénye a hűség. De mi az a hűség? A hűség folyton lángoló 
oltártüz, amelynek kisérő fénye a hála. A hűség a halhatatlan léleknek 
az erénye. A hűség a legnagyobb tragédiának, a bibliai bukásnak a 
kiegyenlítése. Ha Ádám a paradicsomban megtartotta volna Istenéhez 
való hűségét, akkor az emberiség sohasem ismerte volna meg a bűnt, 
a hűtlenséget és az ezekkel járó tengernyi szenvedést. És azóta — mi 
magyarok tanultuk ezt meg a legjobban — szenvedés az élet, tarkítva 
folytonos szárnypróbálgatásokkal. Állandó törekvés arra a hűségre, amit 
Ádám nem tudott megtartani, de amit az embernek meg kell tanulnia 
a legnagyobb szenvedések, folytonos bukdácsolások árán is. És az élet, 
a legkeményebb tanítómester folytonosan tanít, oktat bennünket és ha 
sokszor fájdalmasan is, de végre mindnyájunkat rávezet annak felisme
résére, hogy a legszebb, legragyogóbb emberi erény a hűség.

Az emberiség történelme sok-sok ragyogó példával igazolja ezt az 
én megállapításomat. Mert az Isten az eredendő bűn marcangoló kar
jaiba esett emberek megváltására mindig küldött kiválasztottakat, akik 
életükkel példázták az igaz hűséget, akik példájukkal, önfeláldozásukkal 
minden szónál ékesebben bizonyították be embertársaiknak, hogy az 
eredendő bűn polyp karjaiból csak egyetlen egy úton menekülhetnek 
meg és ez a hűség útja.

Ragadjunk ki ebből a sok, sok igazgyöngyből csak egy-két gyöngy
szemet okulásul, hogy ez az egy-két gyöngyszem acélozza meg a mi 
akaraterőnket is, hogy mi is tudjunk hívek lenni és legyen erőnk asze
rint élni.

Régen történt, közel kétezer esztendővel ezelőtt. A római légió 
katonái elhelyezkedtek őrhelyeiken. A parancs az, hogy felváltásig az 
őrnek őrhelyén kell maradnia. Egyszer csak a Vezúv, ez az alattomos 
tűzhányó működésbe jön. Hatalmas, életet ölő, forró hamueső tör elő 
a kráterből. A tüzes láva Pompeiben betakar mindent. Kénes, fojtó 
gázok ölik a menekülőket. A római katona azonban ott az őrhelyén 
nem mozdul. Ő nem menekül a fojtó kéngáz, mindent megsemmisítő 
hamueső és lávafolyam elől. Pedig ő is csak ember, de olyan ember,
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akinek a hűsége és lelkiereje nagyobb, mint a félelme. Nem, ő ott marad 
az őrhelyén, ott temeti be a hamueső, ott száll ki testéből a lelke. 
Ennek a katonának a teste lett minden időkre a hűségnek megkövesí- 
tett szobra.

Egy másik példa. Leonidás, Spárta hőslelkű királya Krisztus előtt 
480-ban maroknyi csapatával sokáig feltartóztatta a perzsa király óriási 
haderejét. A perzsa király már-már visszafordul hatalmas hadseregével, 
amikor egy áruló a görögök hátába vezeti a perzsákat. Leonidás látva 
a helyzetet, szövetségeseit hazabocsátotta, háromszáz spártai azonban 
királyával együtt ott marad és elvérzik a túlerővel szemben. A hős ki
rálynak és a háromszáz spártainak önfeláldozó hűségét ott a Thermopilaei 
szorosban még ma is ez a felirat hirdeti: Vándor, menj, vidd hírül 
Spártába, hogy törvényeiért kész vala halni fia.

Egy harmadik kép nemzetünk legvérzivatarosabb századából. A török 
járom alól felszabadult, de vérevesztett magyarságot a bécsi kormány 
már nemcsak alkotmányától és szabadságától, hanem a nyelvétől is 
meg akarja fosztani. Ez ellen a nemzelölő politika ellen fog fegyvert 
a megzöldült erdőknek és mezőknek alkalmatosságával nyolc éven át 
a dicsőséges kuruc hadak élén a legideálisabb szabadsághősünk, dicső 
nagy fejedelmünk II. Rákóczi Ferenc és viszi a kurucokat diadalról 
diadalra egészen addig, mig szövetségese a napkirály cserben nem 
hagyja őt. De Rákóczi akkor is hűséges marad eszméihez, a teljes magyar 
szabadsághoz és alkotmányhoz, ott a messze idegenben egészen a sírig. 
Avagy ott van nagy Rákóczinak hűséges kísérője Mikes Kelemen, ki urához 
hű maradt ott a messze idegenben még a síron túl is, ki egyedül hallgatta a 
Márványtenger mellett a tenger mormolását és drága szülőföldje felé 
legfeljebb vágyait, sóhajait küldhette. Egyedül maradtál zágonyi Mikes 
Kelemen, de élsz és élni fogsz dicső nagyuraddal együtt minden magyar 
lelkében örökre példaadó hűségeddel.

Azonban nemcsak nemzetünkkel szemben viseltethetünk hűséggel, 
ragaszkodással, hanem Istenünk és hazánk után szüléinkkel, felebará
tainkkal és amit most mi cselekszünk nyolc éven át szüleinket pótló, 
szüléink munkáját kiegészítő Alma Materünkkel szemben is.

Hölgyeim és uraim 1 A másik érzés, amely bennünket ma idehozott 
ez ódon falak közé, a hála érzete Alma Materünk iránt. De mi az a 
hála? A hála, miként fentebb mondottam, a hűség kisérő fénye és ragyo
gása. Aki hűséges tud lenni, az hálás is tud lenni. Mennyi örömet 
szerezhetünk szüléinknek, felebarátainknak, ha hálásak vagyunk velük 
szemben jóságukért és mennyi keserűséget, ha hálátlanok vagyunk. 
Pedig hányszor keserítik meg a gyermekek hálátlan magatartásukkal 
szüleik életét. Mennyi szenvedésbe, áldozatba kerül a gyermek hálátlan
sága, mire hálátlansága könnyet sajtol szülője szemébe! Pedig sajnos 
akadnak ám hálátlan gyermekek is. Olyanok, akik restellik egyszerű 
származásukat. Olyanok, akik restellik még most is, hogy ez egyszerű, 
szegényes falak között nevelkedtek. Elfelejtik azt, akadnak ám egyszerű 
szegény szülők is, akik gondosabban nevelik a maguk szegénységükben 
gyermekeiket, mint sok gazdag szülő. És hogy a mi kis gimnáziumunk 
mindenkor a legnagyobb gonddal nevelte a reá bízott gyermek-nemze
dékeket, azt nem én állítom, hanem Gyulay Pál, a legszigorúbb magyar 
kritikus és költő. Gyulay Pál ugyanis az első centennárium alkalmával
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tartott ünnepélyen Petőfiről és az aszódi kis gimnáziumról szólva, ezeket 
mondta: „Az a három év, amelyet Petőfi ez iskolában töltött, elhatározó 
befolyást gyakorolt egész életére. Mint szorgalmas és kitűnő tanulónak, 
ez iskola termeiben kezdett fejlődni szelleme, ez iskola könyvtárában 
ismerkedett meg bővebben a magyar, latin és német irodalommal s mi
dőn kikerülve innen, iskoláról-iskolára hányódott és csakhamar elhagyva 
minden iskolát, korán az élet nagy iskolájába sodródott: az itt nyert 
műveltség alapján fejlődött tovább. Áldás az aszódi algimnáziumra, 
mely Petőfinek megadta az alapot.“

Hölgyeim és uraim I Azonban a hálát nem elég csak hangoztatni. 
Az az igazi hála, amely cselekedetekben nyilvánul meg. És hogy tettek
ben egy ilyen szövetség háláját hogyan juttathatja kifejezésre az Alma 
Materral szemben, legyen szabad ezúttal csak a Szarvasi Öregdiákok 
Szövetségére hivatkoznom :

Ez a szövetség — melynek élén D. Raffay Sándor püspök úr 
Öméltósága, a mi iskolánk nagynevű patronusa áll — csak 1925-ben 
alakult és mégis az idén január 4-én már a századik összejövetelét 
tartotta. És mit csinált ez a szövetség az első tíz esztendő alatt? Ezt 
a vezetőség a január 4-iki összejövetelen a következőkép összegezte: 
„Az elmúlt tizenegy esztendő alatt az öreg iskola falában elhelyeztük 
Inczédi László, Gyóni Géza, Bartóky József dr., Hoitsy Pál és Szabolcska 
Mihály emléktábláját. Szobrot állítottunk Benka Gyulának, az iskola 
majd félszázadon át volt kiváló tanárának és igazgatójának. Több érté
kes könyvkiadványt rendeztünk sajtó alá. A Szarvason tanuló ifjú nem
zedéket évről-évre jelentékeny tandíj és konviktusi segéllyel támogattuk, 
az év végén pedig a kiváló tanulókat jutalomdíjakkal segélyeztük és 
ösztönöztük a munkára. A lefolyt tizenegy év alatt több mint ötvenezer 
pengőt áldoztunk erre a célra.“

íme hölgyeim és uraim, a Szarvasi Öregdiákok Szövetségének eme 
jelentéséből is láthatjuk, hogy mit fog jelenteni a Galgavölgye szegény 
tanulóira nézve, ha itt is megalakul az Aszódi Öregdiákok Szövetsége, 
még akkor is, ha mi a mi Alma Materünknek csak egy tizedrészét tudjuk 
nyújtani annak, amit a szarvasi öregdiákok nyújtottak az ő Alma 
Materüknek.

Jertek hát kedves iskolatársaim, tömörüljünk minél nagyobb szám
ban iskolánk öregdiákjainak egyesületébe, hogy mi is tettekkel olyan 
szépen legyünk képesek leróni hálánkat Alma Materünkkel szemben, 
amint azt teszik évről-évre a szarvasi öregdiákok. Azután kimegyünk 
a kisbagi erdőbe, hogy gyönyörködjünk a mai ifjúság természetszerete
tében s ezt látva mi is boruljunk térdre a Mindenható jósága előtt és 
az ő szent nevét áldjuk, magasztaljuk nagy Petőfink eme soraival:

Imádtak Isten, most tudom, hogy ki vagy,
Sokszor hallottam és sokszor kimondtam,
De nem értettem nevedet.
Ä nagy természet magyarázta meg 
Hatalmad és jóságodat. .  .
Dicsértessél, dicsértessél örökre! (Petőfi: Apostol, X. é.)

*
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Az alakuló után megilletödött lélekkel távoztak az Alma Materhez 
visszatért volt diákok a közös ebédre, majd azután a legtöbben kimen
tek a kisbagi erdőben levő majálisra is, hogy ott gyönyörködjenek a mai 
fiatalság örömében. Kívánatos volna, hogy a találkozók a jövőben is 
mindenkor a majális napján legyenek.

*
Itt említjük meg, hogy a tavalyi tízéves találkozón 1935. július 

7-én a következők jelentek meg: Boronkay Antal áll. h. tanár Budapest, 
V. Báró Aczél ucca 3. I. 1., Dr Győry Aranka ev, leánygimn. tanár 
Budapest, I. Maros-ucca 23., Ludszky László jegyzőgyakornok Aszód, 
Matolcsy Kálmán jogszigorló Aszód, Dr Salgó István orvos Budapest, 
állami kórház, Zászkalitzky Pál ev. lelkész Főt, Szever Jolán oki. tanítónő 
Aszód, Zsákai András tanár Hatvan, Grünwald Jenő Aszód, Lőwy 
Andor Aszód.

*
1936. június 28-án az idei tízéves találkozón meg igen szép 

számmal a következők jelentek meg: Dr Almási Géza közs. főjegyző 
Lórév, Csákány József közs. aljegyző Nemestördemic, Deutsch József 
autónagykereskedő Budapest, V. Pannonia-ucca 30. II. 7., Drávái János 
gyógyszerész Budapest, VIII. Romanelli-ucca 15., Gerhát Sándor ev. lel
kész Galgaguta, Gubcsó András ev. lelkész és neje Pitvaros, Hajdú 
László baromfinagykereskedő Kecskemét, Dr Hamrák Zoltán ügyvédjelölt 
Aszód, Jaczó Sándor közs. aljegyző Verseg, Dr Kamaker László ügyvéd- 
jelölt Aszód, Kékesi Károly malomtulajdonos Mátraderecske, Dr Király 
János oki. jegyző Túra, Dr Márer István orvos Budapest, IX. Tompa- 
ucca 20., Morhardt (Morzsa) Gyula szobrászművész Budapest, VI. Lehei- 
ucca 14., Dr Peja Győző gimn. tanár és neje Balassagyarmat, Reiner 
Imre jogszigorló Kálló, Dr Rada Tibor ügyvédjelölt Budapest, VI. And- 
rássy-út 4., Rezessy Zoltán leánygimn. tanár Nyíregyháza, Deák Ferenc 
ucca 44. Dr Szarka Lajos ügyvédjelölt Aszód, Torda Lajos áll. tanító 
Gyopárhalma, Dr Tóth Jenő orvos és neje Nagycenk, Dr Szarka Lajosné 
Mess Katalin.

Különösen az idei találkozó minden tekintetben oly szépen sikerült, 
hogy annak ügyes megrendezése szinte mintául szolgálhat a jövőben 
minden találkozó megrendezésénél. Ez elsősorban a lelkes osztályfőnök
nek, Jancsik Mihály tanár úrnak és Dr Hamrák Zoltán úrnak az érdeme. 
Mélyen meghatódva hallgatták az öregdiákok a régi Alma Mater öreg 
csengetyűjét, majd a rajzteremben összegyűlve az osztályfőnök névsor- 
olvasását, elnöküknek a tanári karhoz intézett üdvözlő szavait s az 
igazgató válaszát, azután az ev. templomban Rezessy Zoltán tanár
lelkésznek szívbemarkoló prédikációját, Gubcsó András és Gerhát Sándor 
ev. lelkészek oltár előtt elmondott, szívből jövő imáit. Azután a szép új 
iskola megtekintése után a közös ebédnél tanárok és volt tanítványok 
egymás után elevenítették fel a tízéves kedves, felejthetetlen emlékeket. 
Hisszük, hogy ez a nap ismét oly felejthetetlen élménnyel gazdagította 
öregdiákjaink lelkét, hogy lelkes harcosai lesznek a jövőben mindig az 
idén megalakult Aszódi Öregdiák Szövetségnek, illetve az Alma Mater 
iránt a mai napon szivükben megerősödött hűségnek és ragaszkodásnak.
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Ä tanulók névsora.
Ezt a rovatot e tanévben is a nm. V. K. M. úr 1210/1934. sz. ein. 

számú rendelete szerint állítottuk össze úgy, amint azt a mi egyházi fő
hatóságunk elrendelte. A nyilvános tanulók neve után előforduló első 
szám a magaviseleti 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 elégtelen, 4t =  több tárgyból elégtelen. A vallások jelzé

sének a rövidítései a következők: ágostai hitvallású evangélikus =  ev., 
református =  ref., római katholikus =  rk., görög katholikus =  gk., uni
tárius =  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 növendékek 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.

VII I .

I. osztály.

Aszódi Károly rk. 1, 3 
Balázs Pál ev. 1, 2 
Barta Béla ev. 2, 4e.
Bátyi Mihály rk. 2, 3 

5Bencsik Tibor rk. 2, 4t. 
Beyer Tibor ism. rk. 1, 3 
Burda János ev. 1 ,3  
Chugyik István rk. 2, 4e 
Csere András ev. 1, 2 f 

10 Drenyovszki László ev. 1, 3 
Farkas |ózsef ev. 2, 3 
Füzér Ferenc rk. 1, 2, n 
Geizer János rk. 2, 4t 
Godányi Dénes rk. 1, 1, n 

15Gyalog György rk. l ,2 n  
Gyalog Károly rk. I, 2 
Haskó Endre izr. 1, 2 
Hlavács Lajos ev. 1, 1, h 
Joó Ferenc rk. 1, 2, n 

20 Katona István rk. 1, 3 
Katona Mihály izr. 1, 2 
Kollár Pál rk. 1, 3 
Kopár György rk. 2, 3 
Koruhely János ev. 1 ,3  

25 Mezei István rk. 1, 2, n

Mészáros Lajos ref. 1, 3, f 
Nádai Húgó ev. 1, 2 
Peja Sándor rk. 1, 3 
Pongó Gyula ref. 1, 2 

30Roób Gusztáv ev. 1, 2, f 
Sebessy Endre rk. 1, 1, f 
Számpor János ev. 1, 3 
Szende György ev. 1, 2, f 
Székessy Miklós rk. 1, 2 

35Torda András ev. 2, 4e 
Török Gusztáv ev. 1, 1, f 
Veréb István rk. 1, 3 
Vladár Ferenc ev. 1, 3 
Hídvégi Zoltán ref. 1, 1

Bejáró magántanulók:
40Aponyi Gabriella rk. 3 

Bagi Magdolna ref. 1 f 
Förhéncz Erzsébet rk. 2 
Fülöp Éva izr. 2 
Jónás Erzsébet rk. 2 

45 Mészáros Ildikó ev. 2, f 
Széki Hanvay Judit ev. 2 
Veres Magda rk. 1 
Zábory Sarolta rk. 2
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Magántanuló: Kimaradt á
Bánszky Olga ev. 2 50 Borszék Katalin ev.

Összesen 50 tanuló.

II. osztály.

Angyal Ferenc rk. 1, 3, n 
Aponyi Albert rk. 1, 2 n 
Benkó Ferenc ev. 1, 2, f 
Benkó Gábor ev. 1, 3 

5 Bíró Sándor ref. 1, 2 
Borbély Ferenc rk. 1, 3 
Börzsönyi János ev. 1, 2 
Brack György izr. 1, 3 
Czinkota Mihály rk. 2. 3 

lOCsányi Sándor rk. 1, 2, n 
Csekei Lajos ref. 1, 2, n 
Cséplő Tibor rk. 2, 3 
Darvas Sándor izr. 1, 1 
Déri Ferenc ev. 1, 2 

l5Gaál János ism. ref. 1,3 
Gergely Sándor ism. rk. 2, 4e 
Gohér János ev. 2, 4e 
Gyeney György ev. 1, 3, n 
György Imre rk. 1, 1, n 

20 Hahn Gyula rk. 1, 3 
Hauser Zoltán rk. 1, 1 
Heller Miklós izr. 1, 3 
Honig Károly rk. 1, 3 
Katona István izr. 1, 3 

25 Kerekes János rk. 2, 4t 
Kiss Imre rk. 1, 2 
Kis István rk. 2, 4e 
Kis István rk. 1, 3 
Köncöl Pál rk. 2, 4e 

30Molitorisz József ev. 2, 4e 
Nagy Endre ref. 1, 3 
Nagy Károly rk. 2, 3

Nagy Zoltán ev. 1, 3 
Nagy Vendel rk, 2, 4e 

35 Palya Antal rk. 1, 1, f
Rákosi Vilmos rk. 1, 3 
Róth Lajos ev. 1, 2, m 
Soltész Lajos rk. 2, 3 
Stein János izr. 1, 3 

40Szeberényi Géza ev. 1, 3 
Szügyi Géza ev. 1, 2, f 
Tajthy Gáspár rk. 1, 3 
Tamás Márton ref. 2, 4e 
Thomka Aladár ev. 1, 2, f 

45 Török László ev. 1, 2 
Váradi Zoltán izr 2, 4e 
Vas Ferenc izr. 1, 3 
Zabó Ottó rk. 1, 3

Magántanulók:
Antal Vera rk. 2 

50Begidsán Irén örm. k. 4e 
Garami Lajos ev. 3 
Jármai Ilona ev. 3 
Kónya Erzsébet ref. 1 
Kovács Judit rk. 2 

55 Mészáros Margit ev. 2, f 
Nagy Gabriella ev. 1, m 
Nánási Edit rk. 1 
Notter Mária rk. 1 
Páll Mária rk. 2, n 

60Petővári Mária rk. 2. 
Preizner Rozália rk. 2 
Zselió Magdolna ev. 1

Összesen 62 tanuló.

III. osztály.

Barabás Zoltán unit. 2, 4t 
Bálint József rk. 2, 4e 
Benke András rk. 1, 3 
Berecz József rk. 1, 2

5 Bellái János ev. 1, 3 
Burány Sándor rk. 1, 3 
Czverko András rk. 1, 2 
Domonyi Imre izr. 1, 3
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Draskóczy László ev. 2, 4e 
10 Fcuchtinan Zoltán ref. 1, 3 

Frajna János rk. 1, 3 
Gebauer Béla ism. rk. 2, 3 
Halász Zoltán ev. 1, 3 
Harsányi Lajos ev. 1, 3 

15lgnácz Tibor rk. 2, 4t 
Jaczó Ferenc rk. 1, 3 
Kalmár József rk. 2, 4e 
Kalocsai Mihály rk. 2, 4t 
Keresztes Pál ref. 2, 4e 

20Koronka Géza rk. 2, 4e 
Kovács Gábor ref. 2, 4t 
Körmendy Miltiádesz rk. 1, 3 
Kővári József rk. 1, 3 
Kurucz Albert rk. 2, 3 

25 Lhotka Károly rk. 2, 4e 
Lovagi Tibor ev. 1, 3 
Major Ferenc rk. 2, 4t 
Nagy Géza rk. 1, 2 
Nagy Lajos ref. 1, 1 

30 Petrás György rk. 1, 2 
Sándor Iván rk. 2, 4e 
Schaff Viktor rk. 1, 3 
Seress Béla rk. 1, 3 
Seres Olivér ev. 1, 3 

35Skonda Béla rk. 1, 2, n 
Sóti Sándor rk. 1, 3

Stefanik László ev. 2, 4e 
Szabó Géza rk. 2, 3 
Szabó József rk. 1, 2 n 

40 Szekeres János ev. 1, 3 
Szekeres Sándor ev. 1, 2 
Szentesi Gyula ev. 2, 4e 
Szilágyi István ref, 2, 4t 
Szövértfy Szilárd rk. 2, 4e 

45Tasnády Gábor rk 1, 3 
Turcsányi Károly ev. 1, 3 
Visy József rk. 1, 3 
Volent Zsolt rk. 1, 3 
Zilay István ism. rk. 1, 3 

50Zimmermann Miklós ev. I, 3

Magántanulók:
Galster Mária rk. 2 
Lehr Márta rk. 2 
Szabó Ilona rk. 2

Kimaradtak: 
Böszörményi Atilla ref.

55 Král János rk.
Molnár László ev.
Nagy Iván ref.
Várkonyi Iván rk.
Kis Kamilla ev.

Összesen 59 tanuló.

IV. osztály.

Angyal Sándor rk. 1, 3 
Ángyán Károly rk. ism. 1, 3 
Baja István rk. isin. 2, 3 
Balogh Zsigmond ref. 2, 4e 

5 Bányai István rk. 1 ,3  
Benesovics Sándor ev. 1, 3 
Benus József rk. ism. 2, 3 
Bernhard Lajos ev. 2, 4t 
Besskó Károly rk. 2, 3 

10 Békefi Gábor ev. ism. 1, 3 
Börzsönyi László ev. 2, 3 
Darnyik Vendel rk. 2, 4e 
Dénes István rk. 1, 3 
Eötvös Károly ref. 2, 3 

15 Fink Kálmán rk. 1, 3 
Fogaras Lajos rk. 1, 3

Fuszek Rezső ev. 1, 2, n 
Halas György rk. ism. 1, 3 
Hernád Tibor ev. 1, 2, f 

20Hlavács Gyula ev. 1, 2, f 
Jakus Pál ev. 1, 1, h 
Kaján József ev. 1, 2, f 
Kapuvári Mihály ev. 1, 3 
Katona János rk. 1 ,3  

25 Kerti János rk. 1, 1, f 
Klenovszki Pál ev. 1, 2, f 
Koncz Miklós rk 1, 3 
Kovács Ferenc ref. 1, 3 
Kovács István (ghévizi) rk. 1, 3 

30 Kovács István (gmácsai) rk. 1,3 
Körmöd Sándor rk. 2, 4e 
Králik Jenő ev. 1, 2
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Králik Sándor rk. 1, 3 
László Lajos rk. 2, 3 

35 Lészkai Károly rk. 2, 41. 
Mühlhauser Imre rk. isin. 2, 4e 
Negyela Albert rk. 2, 4t 
Oravecz Sándor ev. 1, 2 
Papp Barna rk. 1, 2 

40 Pál György izr. 2, 4e 
Páll Béla rk. 1, 2, n 
Penák Béla rk 1, 3 
Petrás László rk. 2, 4t 
Rab János rk. 2, 4e 

45 Rákos József rk. 1, 3 
Rákosi Gusztáv rk. 1. 3 
Reizinger Pál rk. 1, 2, n 
Rozs László izr. 2, 4e 
Schvank Endre rk. ism. 2, 3 

50Sidó László ref. 1, 3 
Stefanik Pál ev. 1, 3

Steier György izr. 2, 3 
Szalontai Árpád ev. 1, 2 
Szappanos István rk. 1, 3 

55 Székely Gyula rk. ism. 2, 3 
Tarjáni Gyula ev. 1, 2, n 
Vasas Miklós rk. 2, 4e 
Vereszki Jenő ev. 2, 4e 
Visy György rk. 1, 3 

60 Weinberger István izr. 1, 2
Magántanulók:

Áts Irén rk. 2 
Bálint Irén rk. 3 
Begidsán Olga örm. k. 3 
Gabrovitz Emma ref. 2, n 

65 Kiss Etelka rk. 3, n 
Lehr Ilona rk. 3 
Stibrányi Hermin ev. 1, m 
Tóth Jolán ref. 2

Összesen 68 tanuló

V. osztály.

Aranyi Pál ev. 1, 2, f,
Aranyi Sándor ev. 1, 3 
Baum Mihály ev. 1, 2, n, 
Bányai Sándor ref. 1, 3 

5 Bruoth Ernő ev. ism. 1, 3 
Draskóczy Endre ev. 2, 3 
Fehér Gyula rk. 2, 4t 
Fidler János rk 2, 4e 
Fruttiger Frigyes ev. 1, 3 

lOGajdosi Jenő rk. ism. 2, 3 
Hernádfalvi Mihály rk. ism. 2, 3 
Homok Pál rk. 2, 3 
Horváth János rk. 1, 3 
Jármai Miklós rk. 1, 3 

15Kmetty János ev, 2, 4t 
Kovács István rk. 1, 2, n, 
Körtvélyesi Miklós rk. 2, 4e 
Kövi Jenő ev. I, 3 
Medve Ferenc ref. 1, 2 

20Palya Mihály rk. 1, 2, n 
Pesthy Müller István rk. 2, 4e 
Sándor Balázs rk. 1, 3 
Schandl Dénes rk. 1, 3

Síraky István rk. 2, 4e 
25Spissák László ev. 2, 4e 

Szekeres Lajos rk. 2, 4e 
Szeneczei Béla rk. 2, 4e 
Székely Kocsárdy János rk. 2, 3 
Szilassy József ev. 1, 1, f, 

30Tasnády Gyula rk. 2, 3 
Tárnok József ev. 2, 4e 
Vajas Ferenc rk. 2, 4e 
Vándor Imre izr. 2, 4e 
Várszegi Ferenc rk. 1, 2, n 

35 Weiner Zoltán izr. 1, 2
Magántanulók:

Hutnyik Ilona ev. 2 
Nagy Dalma ev. 1, m 
Stibrányi Gizella ev. 1, m,
Tóth Mária rk. 4e 

40 Török Márta rk. 2 
Richter Béla rk. vm.

Kimaradt:
Szigetvári Mihály rk.

Összesen 42 tanuló.
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VI. osztá ly .

Babay József ev. 2, 3 
Balogh P. Pál rk. 1. 2, n 
Bálint Sándor rk. 1, 2 
Belcsák Miklós ev. 1, 2, n 

5Berze István rk. 1, 3 
Békefi Mihály bapt. 1, 2, n 
Bíró Márton rk. 2, 4e 
Bodor Kálmán rk. 1, 3 
Csekő Sándor rk. 1, 3 

10 Dohányos István rk. 2, 4e 
Dóczi István rk. 1, 3 
Felföldi Béla rk. 2, 4e 
Fentös Kálmán ref. 1, 3 
Fischer Zoltán izr. 2, 4t 

15 Fondain Lajos rk. 2, 4e 
Qaradnay László rk. 1, 3 
Fiavasi István rk. 1, 3 
Heiszler Ágoston ev. 1, 2 
Iszlay Miklós rk. 1, 2 

20 Kapuszta József rk. 1, 1, f 
Kaputa Ferenc rk. 2, 4e 
Karádi István ev. 1, 1, m 
Keltái Gyula rk. 2, 4e 
Kemény Kornél ev. 1, 2 

25 Könczöl Ferenc rk. 2, 4e 
Krisár Aladár ref, 2, 3 
Lórencz Sámuel ev. 1, 4e 
Lőrincz Mihály rk. 1, 3,
Lövei István rk. 1, 3 

30Marcsek György ev. 1, 3 
Monostory Tamás ref. 2, 3

Mordényi Elemér rk. 2, 4e 
Morhardt Károly rk. 2, 4e 
Páll Ferenc rk. 1,2, n 

35 Petrik János ev. 1, 2, f 
Péter Géza ev. 2, 3 
Puskás János rk. 1 ,3  
Regős Pál ev. 1, 3 
Schönk Gusztáv rk. 2, 3 

40 Schwank Ervin rk. 1, 2 
Smelkó Tibor rk. 1, 2 
Solnay Dénes rk. 1, 3 
Sréter Lajos ev. 2, 3 
Steinberger Pál ev. 1, 2 

45 Szilágyi Béla rk. 1 ,3  
Teller Miklós rk. 2, 4t 
Varga István rk. 1, 2, f 
Welsinszky László ism. rk. 1, 3 
Xánlus Zoltán rk. 2, 3

Magántanulók:

50 Dudás Irma ref. 3 
Gyeney Ilona ev. 2, f 
Havér Magdolna rk. 1 
Juhász Anna ev, 1, f 
Krassóy Ilona rk. 2 

55Laczus Rozália rk. 2 
Páll Klára rk. 1, f 
Pokorádi Margit rk. 2, n 
Sebők Edit ev. 2, n 
Valkó Lívia rk. 2

összesen 59 tanuló.

VII. osztály.

Áts Kálmán rk. 1, 3 
Bartha János ev. 1, 3, n 
Bayer Zoltán ev. 1, 3 
Bátyi Pál rk. 1, 3 

5 Berg Lajos rk. 1, 3 
Boda Mihály rk. 1, 1, f 
Bruoth János ev. 2, 4e 
Csányi László ref. 2, 3 
Dobronyovszki János rk, 1 ,3  

lOEsztergály Gyula ev. 1, 1, f 
Farkas Béla ref. 2, 3

Farkas Géza rk. 2, 3 
Fekete László ev. 1, 2, f 
Kamodi Miklós rk. 1 ,3  

15 Kőrös Gyula rk 2, 4e
Lőcsei Károly ev. ism, 2, 4e 
Nagy István ev. 1, 1, h 
Puskelyi Pál ev. 1, 3, n 
Rákos Pál rk. 1, 3 

20Simongáti Andor rk. ism. 2, 3 
Tárnok János ref 1, 3 
Várkonyi Ferenc rk. 1, 3
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Weisz József rk. 2, 4e 
Zsemberovszki Pál ev. 1, 3 

25Zsuchva Gyula rk. 2, 4e

Magántanulók: 
Förhéncz Magdolna rk. 2 f 
Kovács Emma rk. 1

Kimaradt: Kiss János rk. ism.
Összesen 28 tanuló.

VIII. osztály.
Adorján Viktor rk. 1, 3 
Ambrus Jenő rk. 1, 3 
Andó László rk. 1, 3 
Bencsik István ref. 1, 2 

5 Boda János rk. 1, 2, n 
Csere Zoltán ev. 1, 3 
Drabos István rk. 1, 3 
Fónyad Károly ref. 1, 3 
Fülep Lajos rk. 1, 2, n 

10 Gál János rk. 2, 3 
Győző János rk. 1, 2, n 
Hermann Gyula rk. 1, 3 
Katona László rk. 1, 3 
Kedvessy László rk. 1, 3 

15 Késmárki László ev. 1, 2 
Korcsek János rk. 1, 3 
Kosztolányi László rk. 1, 3, 
Kvasz Márton ev. 1, 3 
Nagy Győző ev. 1, 2, n 

20 Nagy Mihály rk. 1, 3

Nagy Zoltán rk. 1, 3 
Novák Béla rk. 1, 3 
Novák Sándor rk. 1, 3 
Óvári János rk. 1, 3 

25 Piatrik Sándor ev. ], 3 
Pólyák Pál ev. 1, 3 
Radványi Jenő rk. 1, 3 
Rákosi József rk. 1, 3 
Székely Tamás ev. 1, 1, f 

30Szilasi Zoltán ev. 1, 1 
Szűcs András bapt. 1, 3 
Támpa László gk. 1. 3 
Tóth László ref. 1, 3 
Zámbó József rk. 1, 3

Magántanulók:
Förhéncz Éva rk. 2 
Komáromi Katalin rk. 3 
Libucz Eleonóra gk. 3

Összesen: 37 tanuló.

IX.

Äz érettségi vizsgálat.
Az idén az érettségi vizsgálatra a VIII. o. ból 34 rendes, 3 leány- 

magántanuló és 1 múlt tanévben a VIII. o. t. javítóvizsgával végzett 
növendékünk jelentkezett. Az írásbeli érettségi vizsgálatok május 18.,
19., és 20. napján folytak le szabályszerűen. Méltóságos és Főtiszteletü 
D. Raffay Sándor püspök úr a következő tételeket tűzte k i: Magyar 
nyelv és irodalomból: 1. Vörösmarty Mihály lírai költészete. 2. Az An
jouk nagyhatalmi törekvései. Egy vizsgázó a második (ételt választotta, 
a többi az elsőt. Eredmény: jeles: 19; jó: 8; elégséges: 11. Latin 
nyelv és irodalomból: Livius: XXII. 46. 47. c. Eredmény: jeles 3 ; jó : 
19; elégséges: 15; elégtelen: 1. Német nyelv és irodalomból: A látás. 
(D. Raffay Sándor: Amit az úr üzen c művéből.) Eredmény jeles 2; 
jó : 11; elégséges: 25.
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A vizsgálóbizottság valamennyi tanulót szóbeli érettségi vizsgálatra 
bocsátotta, de egy tanuló a latinból szigorított vizsgálat alá került. A szó
beli érettségi vizsgálaton a Püspök úr személyesen elnökölt, a Vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr pedig mint kormányképviselőt vizsgáinkra 
Strasser Sándor, tanügyi főtanácsos, leánygimn. igazgató urat küldötte 
ki, aki e tisztét komoly szeretettel töltötte be. A szóbeli vizsgálat június
19., 20., 22., 23 és 24. napjain zajlott le. A vizsgálat eredménye a kö
vetkező lett: jelesen érett: 2; jól érett: 13; érett 18. Öt vizsgázót pedig 
egy-egy tárgyból a szeptember hóban iskolánkban tartandó javító és 
pótló érettségi szóbeli vizsgálatra utasított a bizottság.

1
R z  érettségiző neve Eredmény Pályaválasztás

Adorján Viktor érett hivatalnoki
Andó László érett vámőri
Bencsik István jól érett tanári
Boda János jól érett jegyzői
Csere Zoltán jól érett jog'
Fónyad Károly érett jogi
Fülep Lajos jól érett tanári
Gál János jól érett közigazgatási
Győző János jól érett pilóta
Hermann Gyula érett tisztviselői
Katona László jól érett mérnöki
Kedvesy László érett tisztviselői
Késmárki László jól érett katonai
Korcsek János érett tanítói
Kosztolányi László érett tanári
Kvasz Márton érett tanítói
Nagy Győző jól érett lelkészi
Nagy Zoltán jól érett tanári
Novák Béla érett vasúti
Novák Sándor érett postai
Piatrik Sándor érett tornatanári
Pólyák Pál jól érett építészi
Radványi Jenő jól érett mérnöki
Rákosi József érett vasutas
Székely Tamás jelesen érett katonai
Szilasi Zoltán jelesen érett tanári
Szűcs András érett tanári
Tóth László érett tanári
Támpa László érett tanári
Misinszky István érett jegyzői
Förhéncz Éva jól érett tisztviselői
Komáromy Katalin érett tisztviselői
Libucz Eleonóra érett gyógypedagógiai
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A Püspök úr Öméltósága az eredmény kihirdetése alkalmával 
főleg az Alma Mater iránti hűségre és ragaszkodásra buzdította az életbe 
kilépő ifjúságot. Majd Fülep Lajos érettségit tett ifjú társai nevében 
szép versben köszönte meg az elnöklő Püspök úrnak, valamint a kor
mányképviselő úrnak velük szemben tanúsított megértő türelmét és jó
ságát. Végül az igazgató az Alma Mater nevében a következő beszéddel 
búcsúzott a sötét magyar éjszakába kilépő ifjaktól:

Kedves gyermekeink!
Tavaly egyszer rekkenő júliusi napon úgy estefelé nagyobb sétára 

mentem a szépséges besnyői völgybe. Amikor kiértem a babati erdőbe, 
a nap már leáldozóban volt, de annyira elmerültem a természet, a nap
nyugta ezernyi szépségeinek élvezetébe, hogy észre sem vettem, amikor 
egyszer csak rámsötétedett. Visszafordultam. A koromsötétben alig lát
tam azt az ösvényt, amelyen kifelé olyan biztosan haladtam. Egyszerre 
azonban a fűben, az ösvénytől jobbra-balra parányi kis fénylő pontokat 
vettem észre .. . Szentjánosbogárkák voltak. És attól a pillanattól fogva 
ők jelezték nekem a sötét éjszakában az erdőből kivezető ösvényt.

Magyar fiúk! Mi szegény, Trianon sújtotta magyarok is így bo
torkálunk még mindig a sötét magyar éjszakában, — abban a sötét 
magyar éjszakában, amelyben még mindig sápadt gond kilincsel sok
sok magyar ajtón s amelyben nem tudjuk, mit hoz a holnap. Ennek a 
sötét magyar éjszakának Ti vagytok a szentjánosbogárkái. . .  Ha végig 
nézek rajtatok, nemzetem jövője felett aggódó leikemet bizakodó remény
ség szállja meg. Örömmel állapítom meg, hogy akármilyen csonkán, 
vérvesztetten és szegényen, de mégis csak élünk és — qui habet tem- 
pus, habet vitám. Örömmel állapítom meg, hogy sokat szenvedett nem
zetünk tibennetek és általatok él és virágzik, és majdan gyümölcsöt is 
terem, hiszen ti vagytok a súlyos jelen legszebb világai és egy jobb, 
boldogabb magyar jövendő minden küzdésre felkészült munkásai . . . 
szentjánosbogárkái.

Kedves gyermekeink! Nemén mondom, hanem egy skót egyetemi 
tanár mondotta néhány évvel ezelőtt egy magyarországi tanulmányútja 
alkalmával, hogy ő ebben a csonka-országban a jobbérzésfi emberek 
arcáról olyan mélységes fájdalmat olvasott le, aminővel a gyermekek 
édes anyjuk temetéséről térnek haza az üres, anyanélküli lakásba. A skót 
tanár teljes mértékben átérezte ezt a mi mélységes fájdalmunkat, de 
mégis azt a tanácsot adta nekünk, hogy dobjuk félre a kishitűséget, 
feszítsük meg minden erőnket és dolgozzunk a szent célért egy szebb, 
jobb és boldogabb magyar jövendőért,

És a skót tanárnak igaza volt! Nem szabad átadni magunkat a 
pesszimizmusnak, mert a pesszimizmus biztos halál, mig az optimizmus 
kitartó munkával és erős akarattal párosulva a biztos, szebb és jobb 
magyar jövendő.

Magyar Fiúk! Tehát — sursum corda ! Fel a fejjel! Ez az érzés 
hassa át a ti magyar szíveteket most, amikor bezárul mögöttetek az is
kola kapuja és kitárul előttetek a magyar élet kapuja. Ez az érzés váltsa 
ki a ti szivetekből ott a magyar életben mindenkor a hála és köszönet 
szavát az Alma Materrel és annak tanáraival szemben, azokkal a taná
rokkal szemben, akik 8 éven át azért dolgoztak, azért fáradtak minden
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nap, hogy ti tökéletesedjetek. Az ő fáradozásaikat ti azzal fogjátok meg
hálálni a legszebben, ha az ő tanításaik szerint fogtok élni és dolgozni 
mindig, mert akkor a ti életetek hasznos és gyümölcsöző lesz édes 
magyar hazánk számára.

Magyar fiúk! Ti ehhez a szép és gyümölcsöző élethez 8 éven 
keresztül megszerezhettétek azt a hármas talizmánt, amely benneteket 
meg fog védeni a nehéz magyar élet minden megpróbáltatásával szem
ben. Ez a hármas talizmán a mélységes hit és vallásosság bármilyen 
felekezethez tartoztok is, a nagy Petőfink szellemétől áthatott, áldozatos 
faj- és hazaszeretet és a fáradhatatlan kötelességtudás sziklaszilárd aka
raterővel párosulva.

Ha ezt a hármas talizmánt szivetekben egész életeteken át meg- 
örzitek, akkor ti a többi középiskolából kikerült magyar testvéreitekkel 
együtt csakugyan szentjánosbogárkái lesztek a sötét magyar éjszakának, 
mert akkor ti még a mi életünkben ki fogtok vezetni bennünket a sötét 
magyar éjszakából a nagy magyar Feltámadás ragyogó napsütésébe. 
Úgy legyen ! Jóságos Istenünk oltalmazzon benneteket egész földi élete
teken á t! Isten veletek !

X.
R  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 élményeim. 2) Emlékbeszéd a hősök szobránál. 3) Lajos 

király és az öreg Toldi. 4) Karácsonyi és újévi szokások a mi vidékün
kön. 5) Szeressük, ápoljuk svédjük magyar nyelvünket! 6) Emlékbeszéd 
március idusán, vagy Az új földesúr főbb személyeinek jellemzése. 7) 
A magyar nép jelleme. 8 Mit nevezek jó olvasmánynak?

VI. osztály.
1) Min nevetünk és miért (isk ). 2) A magyar és török világ kép

viselői a Szigeti veszedelemben. 3) Mit jelent az igazi hazaszeretet? (isk.).
4
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4) Etele tragikuma a Buda halála alapján. 5. Az eposz jellemző voná
sai a Szigeti veszedelem s a Buda halála alapján (isk.). 6. A tragikum 
Arany János balladáiban. 7) A jó és rossz regény (isk ). 8) Viola tragé
diája Eötvös József a Falu jegyzője című regénye alapján.

VII. osztály.
1) Nyári emlékeim (isk.) 2) Mit hozott a felvilágosodás az embe

riségszámára? 3) A protestáns kor lírája. 4) Milyen politikai elveket 
hirdet Zrínyi a Török Áfiumban? (isk.). 5) A mi falunk (elmélkedő le
írás). 6) Fazekas Mihály Ludas Matyijának ismertetése (isk.). 7) Ber
zsenyi Dániel érdemei. 8) A Hősök Emlékkövénél.

Vili. osztály.
1) Bánk bán jelleme és tragikuma (isk.). 2) Vörösmarty hazafias 

érzése lírájában. 3) Kemény Zsigmond regényei (isk.). 4) A hőterjedés 
jelenségének gyakorlati alkalmazásai. 5) Mit jelent Petőfi szelleme isko
lánk ifjúsága számára (isk.). 6) Mátyás király nagyhatalmi törekvései. 
7) Pályaválasztás előtt (isk.).

Olvasott részek a latin irodalomból:

V. osztály.
M. Tullius Cicero: De imperio Gn. Pompei 1 —17 fejezet. P. 

Ovidius Naso: Metamorfoseon libri XV.-ből: A világ négy korszaka. 
Deucalion és Pyrrha. Daedalus és Icarus. Philemon és Baucis^ Fasti-ból: 
Romulus és Remus kitétele. Róma alapítása. Remus halála. Újév napja. 
Terminálja.

VI. osztály.
Titus Livius: Ab űrbe condita. XXL K. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 

18, 32, 33, 34, 35, 36, 37. c. XXII. K. 1, 2, 6, 7. c. Publius Vergilius 
Maró: Aeneis 1. é. 1 —124 sor. II. é. 1—75 sor. ,145—160 sor. 199— 
326 sor.

VII. osztály.
Vergilius: Aeneis VI. ének 42—97., 264—332., 384—425., 450— 

478, 678—901. IX. é. 367—450. Pliuius: Epistolae selectae: I. 1., II.
6., VI. 16., VI. 20., X. 23., X. 24., X. 96., X. 97. Cicero: De signis 
1—7., 27—32., 52—56. fejezete.

Vili. osztály.
Horatius: Carmina I. 1, 5, 8, 11, 14, 22, 17. II. 3, 10, 18. III. 

2, 8, 30. IV. 3, 7. Epodi. 2, 7. Satirák : I. 1, 6. II. 8. Epistolae I. 4, 
20. II. 3. Tacitus: Annales I. 1 — 10. c. XV. 38—44.
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XL

Äz internáíus.
A gimnáziummal kapcsolatos intcrnátusnak ez volt az ötödik tan

éve. A tanév elején felvettünk 45, évközben 1 növendéket. Mindjárt a 
tanév elején családi körülmények miatt kimaradt 1 tanuló, létszám a 
tanév végén 45.

A növendékek megoszlása osztályok szerint: I. o. Barta Béla, 
Beyer Tibor, Csere András, Gyalog György, Nádai Hugó, Szende 
György, Székessy Miklós, Török Gusztáv; II. o. Börzsönyi János, Heller 
Miklós, Nagy Zoltán, Stein János, Szügyi Géza, Thomka Aladár, Török 
László; III. o. Domonyi Imre, Harsányi Lajos, Jaczó Ferenc, Lovagi 
Tibor, Nagy Géza, Volent Zsolt, Zimmermann Miklós; IV. o. Börzsönyi 
László, Fuszek Rezső, Hernád Tibor, Körmöczi Sándor, Králik Jenő; 
V. o. Fruttiger Frigyes, Pesthy Müller István, Spisák László, Weiner 
Zoltán; VI. o. Babay József, Heiszler Ágoston, Kemény Kornél, Lorencz 
Samu, Lövey István, Marcsek György, Monostory Tamás, Schönk 
Gusztáv, Szilágyi Béla, Steinberger Pál; VIII. o. Csere Zoltán, Késmárki 
László, Nagy Győző, Székely Tamás. Kimaradt: Nagy Iván III. o. t.

A növendékek megoszlása vallás szerint: ág. h. ev. 29, ref. 1, 
róm. kath. 11, izr. 4.

A teljes ellátás évi díja 600 pengő volt és félévenként 5—5 P 
mellékdíj.

A növendékek 7 családba (kamara) osztva éltek egy-egy nagyobb 
fiú (kamarafőnök) vezetése mellett s megállapított napirend szerint vé
gezték munkájukat.

A tanári testületben nem történt változás. Az internátus vezető
tanára Karádi János ephorus. Bentlakó oki. középisk. nevelőtanárok: 
Káply Elemér és Inokai Béla. Bejáró óraadó gimn. tanárok: Csizmadia 
György és Zalán Frigyes.

Magaviselet tekintetében inkább csak a nagyobb fiúknál merültek 
fel súlyosabb kifogások Bár családias szellemet igyekeztünk megho
nosítani, nekik gyakran ez a keret is szűknek látszott. Az életbe kilé
pett növendékeknek s az érdekelt szülőknek hozzánk intézett írásai is 
tanúskodnak nevelő-eljárásunk helyessége mellett. Tanulmányi eredmény : 
jeles 2, jó 19, elégséges 19, egy tárgyból elégtelen 5. Mint példás 
magaviseletű és igen szorgalmas internátusi növendékek névtelen ado
mányából 10—10 pengő jutalomban részesültek Török Gusztáv I., 
Nagy Géza III , Kemény Kornél és Lövey István VI. o. t.; dicséretben 
részesült Székessy Miklós I. és Weiner Zoltán V. o. t. Örömmel említ
jük meg, hogy érettségit tett növendékeink közűi 1 jelesen, 3 jól vég
zett. Isten áldását kérjük a távozókra megkezdett új, de nehezebb 
életútjukon.

A német társalgási órákat a tanévben is Inokai Béla szaktanár 
vezette. Részt vett 40 tanuló, akik hat csoportban heti 1 — 1 órai ok
tatásban részesültek. A II.—VI. osztályú tanulók a mindennapi élet 
köréből vett dolgokról beszélgettek. Az I. o. t. először a német betűk 
írásával és olvasásával ismerkedtek meg, majd az iskolai élet köréből

4*



vett olvasmányokat fordítottak. Használt tankönyv a II.—VI. csopor
toknál: Dr Kemény Ferenc: Rendszeres és módszeres német-magyar 
beszédgyakorlatok. Az első osztályosok tankönyvet nem használtak. 
Az eredmény mind a hat csoportnál kielégítő volt. Az órák októbertől 
május végéig tartottak. A tanfolyam végén minden csoportnak össze
foglalással egybekapcsolt társalgási versenye volt és a szorgalmas 
tanulók könyvjutalomban részesültek. A jutalmazott tanulók a követ
kezők: Székessy Miklós, Török Gusztáv I., Börzsönyi János, Thomka 
Aladár II, Nagy Géza, Zimmermann Miklós III., Hernád Tibor, Králik 
Jenő IV., Spisák László, Weiner Zoltán V, Heiszler Bálint, Kemény 
Kornél és Steinberger Pál VI. o. t.

A tanulók egészségi állapota általában kielégítő volt. Három sú
lyosabb betegségi eset fordult elő, de ezek is teljes gyógyulással vég
ződtek. Az internátusi orvosi teendőket Dr Liptai István körorvos úr 
látta el tőle megszokott ügyszeretettel.

Az ellátás egyszerű, de bőséges és ízletes volt. Egy-két válo
gatós növendék kivételével a legtöbbje testileg is igen szépen gyara
podott a tanév folyamán. Az élelmezés vezetője e tanévben is Burró 
Imréné tanítóözvegy volt s köszönettel vettük Irma leányának szíves 
közreműködését is főleg a betegek körül való tevékenykedésében.

Örömmel emlékezünk meg arról, hogy az internátusi zenekar ala
kulófélben van. Nyolc növendékünk tanult hegedülni két csoportba 
osztva heti 2—2 órában Rónaszéki Lajos javító-nevelő intézeti főtiszt 
úr lelkes vezetése mellett. Kezdők: Gyalog György, Szügyi Géza, 
Thomka Aladár és Török László; haladók: Börzsönyi János, Lovagi 
Tibor, Nádai Hugó és Török Gusztáv. A zongorakiséretet állandóan 
Monostory Tamás VI. o. t. látta el. A növendékek igen kedvesen sze
repeltek az Önképzőkörnek az I. félév végén megtartott nyilvános estjén, 
s igen szép előhaladásról tettek tanúbizonyságot a június 14-én meg
tartott záróvizsgán is. A növendékeknek eme lelket nemesítő, iskolán 
kívüli foglalkoztatását (hegedű, zongora) a jövő tanévben szeptember 
15-én kezdjük.

Látogatások. Méltóságos és Főtiszteletű D. Raffay Sándor püs
pök úr e tanévben június hó 24-én az érettségi vizsgálatok befejezése 
után látogatta meg az internátust, s megértő jóakarata lehetővé tette, 
hogy megfelelő átalakítások és építkezés után az internátusi létszámot 
6 növendékkel 51-re emelhetjük. Méltóságos Dr Jámbor György tan
ügyi főtanácsos úr hivatalos főigazgatói látogatása alkalmával tekintette 
meg az internátust. Dr Horváth Károly iskolai felügyelő úr és Szever 
Pál rg. igazgató úr több alkalommal kerestek fel bennünket.

*
Végül hálás köszönettel emlékezünk meg a következő adomá- 

mányokról: Marcsek János ev. lelkész úr Imakönyv és Magyar Keresz
tyének Naptára, Gyalog György malomtulajdonos úr 2 zsák liszt, Róth 
Kálmánné úrnő 50 kg. bab, Matheidesz Sándor kereskedő úr 300 
zsemle, Gál Ármin gyártulajdonos úr 300 tégla és Vas József nyomda
tulajdonos úr 2 pengő.
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Internátusi tájékoztató az 1936—37. tanévre.

Az internátusba való felvételre július hó 10-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 
módjáról július 20-ig értesíti.

Fizetendő díjak. A teljes ellátás (napi négyszeri étkezés: 
reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora, lakás, fűtés, világítás, mosás, tanul
mányi felügyelet) díja egy tanévre 600 pengő, mely összeg havi rész
letekben 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 
gyógyszerszámlák és rongálások a szülőt terhelik.

A felvétel egy tanévre szól. Évközi kilépés csak a szülő Írás
beli bejelentése alapján történhetik s ez esetben az ellátási díj a kilépést 
követő egyhavi időtartamra még kifizetendő. Ugyancsak az egy hónapi 
ellátási dijat és a 10 P mellékdíjat tartozik megfizetni a felvett, de 
helyét el nem foglaló növendék. A szülő vagy helyettese írásban köte
lezi magát a díjak pontos fizetésére. A befizetett díjak vissza nem 
adatnak.

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

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

3. Ágynemű: 1 paplan gombokkal, 2 huzattal, 1 nagy párna 2 
huzattal, 2 ágylepedő, 1 takaró (porkróc) 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 fényesítőkefe, 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 
minden növendék összes felszereléséről két példányban kiállított leltárt 
ad át az internátus vezetőségének.

Egyéb tudnivalók. A növendékek állandó tanári felügyelet és 
irányítás mellett végzik munkájukat. Családokba (kamarákba) osztva 
élnek, de ezenkívül van közös foglalkozó, illetve társalgó termük. 
Gondosan őrködünk a felett, hogy a növendékek vallási kötelességeik
nek pontosan tegyenek eleget. Gondoskodás történik a tanulók meg
felelő időben való fürdéséről és a sportolásáról. A német társalgási 
órán (csoportonként heti egy-egy óra) való részvétel díja évi 8 pengő. 
Szülők kérelmére a növendékek zenében is (hegedű és zongora) nyer
hetnek oktatást külön díjazás mellett. A gyengélkedők számára külön 
szobákról gondoskodtunk. A növendékeket megérkezésük alkalmával 
az internátusi orvos megvizsgálja.



Az I—III. osztályba járó növendékek maguknál zsebpénzt nem 
tarthatnak. Ä IV—VIII. osztályú növendékeknek adott zsebpénz ösz- 
szege bejelentendő. Az internátusi vezető a kisebb kiadások fede
zésére a befizetett összeg felhasználásáról időnként elszámolást ad. 
A küldött csomagokat 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 26 pengő, mely összeg a beírás alkalmával fizetendő. Tandíj egész 
tanévre 90 pengő, mely összeg negyedévi részletekben vagy havonta 
törleszthető. Izraelita tanulóknál még 40 pengő évi fenntartási díj van. 
E díjak a reálgimnázium tandíjpénztára címére küldendők, az interná
tusi díjakat pedig mindenkor az internátus vezetőségének.

Esetleges részletkérdésekre készséggel nyújtunk felvilágosítást.

XII.

Äz ifjúsági egyesületek működése 
és a rendkívüli tárgyak tanítása.

Az ifjúsági körök célja, hogy az ifjúságot már az iskolában rá
neveljük a társadalmi és közéleti munkára, valamint az önképzésre. 
De arra nagyon ügyelünk, hogy ezek a körök és rendkívüli tárgyak 
ne vonják el a tanulókat a rendes tanulástól, illetve, hogy a köri mű
ködések ne történjenek a rendes tanulás rovására.

Ifjúsági evangélikus gyámintézet.
Iskolánk a vallásos nevelés munkájában mint hatékony erőt igyek

szik az ifjúságnak önképző tevékenységét felhasználni Ezt a célt 
szolgálja az ifjúsági evangélikus gyámintézet egyrészt azzal, hogy az 
ifjúságot már korán hozzászoktatja a reáváró egyházi munkához, más
részt pedig azzal, hogy az ifjú szivekben élesztgeti az egyházépítő 
áldozatkészséget. A munka Hamrák Béla vallástanár irányítása mellett 
folyt. Az egyesület tisztikara a következő volt: elnök: Székely Tamás
VIII. o. t., főjegyző: Nagy Győző VIII. o. t., aljegyző: Nagy István 
VII. o. t., főpénztáros: Késmárki László Vili. o. t., ellenőr: Szilasi 
Zoltán VIII. o. t., könyvtáros: Csere Zoltán VIII. o. t., osztálypénztá
rosok: Lőcsei Károly VII. o.t., Heisler Ágoston VI. o. t., Spisák László 
V. o. t., Piatrik Sándor VIII. o. t., Kvasz Márton VIII. o. t., Bruoth Já
nos VII. o. t.

A havi gyűléseken az önként vállalkozók szavalatokkal, felolva
sásokkal vagy szabad előadásokkal szerepeltek. Sikeresebb előadást 
tartott Székely Tamás VIII. o. t., „A gyámintézet célja“, „Visszaemlé
kezés a konferenciára“, Szilasi József V. o. t. „Mert ezer esztendő
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színed előtt mint a tegnap", Szilasi Zoltán Vili. o. t. „Mert tied az 
ország . . Monostorg Tamás VI. o. t. „A német vallásreformáció és 
okai". Szavalatokkal a következők szerepeltek: Szilasi József V. o. t., 
Steinberger Pál VI. o. t., Fruttiger Frigyes V. o. t., Monostory Tamás 
VI. o. 1, Belcsák Miklós VI. o. t., Fuszek Rezső IV. o. 1, Hernád Tibor 
IV. o. t., Kemény Kornél VI. o. t., Babay József VI. o. t., Marcsek 
György VI. o. t. Ezeken kívül még többen mint bírálók és hozzászólók 
vettek részt a munkában. A filléres adományokból 12050P gyűlt össze. 
Ebből 30 P az egyetemes gyámintézetnek jutott, 10 P a diákkonferen
cián megjelent kiküldötteink jelentkezési díjára, 20 P templomunk ke
resztjére, 60 P kézi könyvtárunk gyarapítására, 50 fillér kisebb költsé
gekre. A tagok száma 99 volt.

Petőfi-Önképzőkör.

Az Önképzőkör az idén hivatásának megfelelően folytatta, tovább 
építette az előző tanévben megkezdett fejlődést, Nagy Imre tanárelnök 
úr bölcs irányításával s Mikes László 1934/35. évi ifjúsági elnök lelkes 
munkájával elért szép eredményeket. Az ifjúságnak munkájában a Petőfi 
szellemében való haladás vágya volt a főerőmozgatója, lelkesítője. Is
kolánk örök büszkesége, a magyar hazaszeretet tündöklő fényes napja 
a nagy elhívások örök tüzét lobbantotta lángra Petőfi iskolája ifjúsága 
lelkében s ragadta a magyar ideálok, eszmék szolgálatára, önmaguk 
nemesebb kiépítésére, kifejtésére s lelkes imádatos szolgálat vállalására 
nemzetünkért. Az Önképzőkörben kifejtett munkásság, amint Szever 
Pál igazgató urunk, iskolánk közszeretetben álló lelkes vezetője 
mondotta, elhatározó lehet az egész életre. Mi hisszük, hogy azok 
a fiatal munkások, kik önmaguk nemes, nagy eszmék szolgála
tára törekvő énjét kinyilatkoztatták a világnak, a társadalomnak, kik 
bizonyságot tettek Petőfi nagy példájának elkötelező voltáról, az élet
ben is mindig hallani, érezni fogják az Alma Materből, Petőfi szelle
métől feléjük hangzó elszólitást: a hazának való szolgálat a legnagyobb 
és legszentebb. Az idei önképzőköri évet ezzel a boldog hittel fejezte 
be eme szép eredményekben gazdag önképzőköri évnek minden 
munkása.

Az 1935. szeptember 14-én megtartott alakuló ülésen választotta 
meg az Önképzőkör tisztikarát. Ifjúsági elnök: Szilasi Zoltán VIII. o. 
t., titkár: Székely Tamás VIII. o. t., főjegyző: Boda János VIII. o. t., 
aljegyző: Fekete László VII. o. t., pénztáros: Kosztolányi László VIII. 
o. t., főkönyvtáros: Nagy Zoltán VIII. o. t., alkonyvtárosok: Esztergály 
Gyula, Csányi László VII. o. t., bírálóbizottság tagjai: Boda János, 
Fülep Lajos, Kedvessy László, Kosztolányi László, Nagy Zoltán, Szi
lasi Zoltán VIII. o. t., Boda Mihály, Esztergály Gyula, Fekete László, 
Nagy István, Tárnok János VII. o. t. A tagok száma 143. A Szárny- 
próbálgatások című lapunk főszerkesztője Székely Tamás VIII. o. t., 
társszerkesztő Szilasi Zoltán VIII. o. t. Az önképzőkör tanárelnöke 
Csizmadia György.

Az önképzőköri élet gazdag megnyilvánulásai közül egyik mun- 
kálkodási terület a kör ülései voltak. A megtartott 17 ülés közűi 4 
diszülés volt (az aradi vértanúk emlékezetére, a Kormányzó Úr Őfő-
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méltósága névnapja alkalmából, Horatius 2000 éves évfordulója emlé
kére, március 15-ike), a többi rendes ülés (Petőfi ülés, Berzsenyi ülés, 
ifjúságproblémák stb.). Ezeken a gyűléseken sok eredeti vers, novella, 
értékes tanulmány került a kör ifjúsága elé. Összesen 72 szám szere
pelt az év folyamán.

Mivel az önképzőkört elég tekintélyes adósság terhelte, amely 
régebbi könyvvásárlások nyomán maradt fenn, február elején a tanári 
kar hozzájárulásával műsoros estélyt rendeztünk önképzőkörünk javára. 
A mellett, hogy ez az est a nyilvános szerepléshez is hozzászoktatta 
a tanulókat és alkalmat adott arra, hogy jobb műveiket bemutathassák 
a nagyszámban érdeklődő közönségnek, nagyban hozzájárult ez ahhoz, 
hogy a társadalom fokozottabb mértékben tudomást szerzett, milyen 
irányban halad s kötelezte le magát Petőfi iskolájának ifjúsága. A mű
sor a következő számokból állott: 1) Bevezető beszédet mondott Szever 
Pál igazgató úr. 2) Az internátus zenekara magyar egyveleget adott 
elő, írta és vezényelte Rónaszéki Lajos javító-nevelő intézeti főtiszt úr. 
3) Melodrámát adott elő Katona László Vili. o. t., zongorán kisérte 
Förhéncz Éva VIII. o. t. 4) Magyar dalokat énekelt a gimn. énekkara 
Haberehrn Gusztáv tanár úr vezetése mellett. Ezután Dr Sándor István 
orvos úr csodálatos művészettel előadott énekszámai következtek. 5) 
Fülep Lajos az önképzőköri verspályázat elsődijának nyertese, vala
mint a második díj nyertese költeményeikből adtak elő. 6) Hubay: 
Cremonai hegedűs, előadta hegedűn Áts Kálmán VII. o. t., zongorán 
kisérte Áts Irén IV. o. t. 7) Kedvessy László VIII. o. t. az önképzőköri 
novellapályázaton első díjat nyert humoros novelláját olvasta fel. 8) 
A gimnázium szavalókórusa hazafias költeményeket adott elő.

Az ifjúság munkájának ilyen bemutatását a közönség nagy szere
tettel fogadta s támogatása lehetővé tette egyrészt a régi adósság ki
fizetését, másrészt 16 különféle pályázat kiírását az ifjúságnak a nemes 
versenyre való buzdításként 150 P összegben E pályázatok részletes ered
ményét a Szárnypróbálgatások 6. számában közöltük.

Ugyancsak a társadalom megértő támogatása tette lehetővé, hogy 
az addig kézzelnyomott, sokszorosított önképzőköri lapunkat nyomtatás
ban jelentethessük meg, úgyhogy a „Szárnypróbálgatások“ 4. száma már 
nyomtatva jelent meg.

A nyomtatásban megjelenő lap és a társadalom elismerése a 
Petőfi szellemében haladó ifjúság munkája iránt, további nemes önmű
velő és önmegnyilatkoztató munkára buzdították a fiatal munkásokat. 
Felbukkant egy pár eredeti tehetség és igen sok olyan, akinek komoly 
mondanivalója van. Ez vezetett azután a Petőfi nyomdokán című 144 
oldalas könyvünk kiadása tervéhez. Ez a kötet május hó 30-án jelent 
meg s tartalmazza ifjúságunk ez évi munkájának java termését. Az érte
kezésekből, elmélkedésekből, versekből és novellákból álló kötet ko
moly elismerést váltott ki azok lelkében, kik szeretettel, figyelemmel 
kisérik az ifjúság munkáját. Ez a munka nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy a Szárnypróbálgatások című lapunk iránt, mely a következő tan
évben is ugyancsak nyomtatásban megjelenik (előfizetés helyben 1 P, 
vidékre postán küldve 1.40 P, megjelenik a tanév folyamán hatszor), 
már előre is megnyilvánul az érdeklődés, sokan vannak, kik már előre 
beküldték a jövőévi előfizetési összeget is.
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E helyen is ismételten köszönetét mondunk azoknak, akik külö
nösen anyagi támogatásukkal is segítségére siettek önképzőkörünknek. 
A nemesszívű támogatók, az ifjúság ügyének emelkedett felfogású ál
dozatra is kész pártfogói segítsége folytán lehetővé vált könyvtárunk 
szép fejlesztése, egész sereg újabb munka beszerzése. Ezideig a kö
vetkező felülfizetéseket tartottuk nyilván (legnagyobbrészt már közöl
tük is köszönetünk tolmácsolása mellett a Szárnypróbálgatások című 
lapunkban): Aszódi járás községei Dr bonyhádi Perczel Miklós főszol
gabíró úr nemeslelkű indítványára 60 P. Felülfizettek: nagyméltóságú 
Dr Pesthy Pál ny. igazságügyi miniszter, Patay Tibor, Sárkány Ernő, 
ifj. gróf Széchenyi Gyula, Steinberger Pál 10—10 P, Tompa Adolfné 
9 P, Körmendy József, Kálmán István 8 — 8 P, Berze István 5‘50 P, 
Dr Bentsik Géza, Körmöczy Sámuel, Megyeri József és László, Rad- 
ványi Dezső, Dr Sárkány Lóránd, Tóth Lajos 5—5 P, Hauser János 
4'5Ö P, Domony Miksa 4 P, Keresztes Pál, Szabó K. Ernő, Dr Rendes 
Dezső, Zderka Gyula 350—3'50 P, Áts Kálmán, Bartha Béla, Bartha 
Károlyné, Berg Lajos, Brack Dezső, Dr vitéz Förhéncz Sándor, Gyeney 
Ernő, Havér János, Dr Horváth Károly László, Jancsik Mihály Kemény 
Dezső, Dr Liptai István, Lövey István, Dr Monostory Albertné, Sárkány 
Imre, Dr Stein Lipótné, Szabó Károly, Vas Mór 3—3 P, Löwy Andor, Gál 
Ármin 250—2'50 P, Bíró Sándor, Chugyik Pál, Csizmadia György, 
Dr Czirbusz Endre, Dr Faludi Sándor, Hamrák Béla, Inokay Béla, 
Karádi János, Káply Elemér, Kékén András, Kovács Ferenc, Lővy Manó, 
Magyar Béla, Medve Samu, Molnár Mária, Nagy Imre, Nyiry Sándor, 
Orbán Ilona, Páll Gyuláné, Segesváry Ödön, özv. Dr Oravecz Ödönné, 
Pós Jenő, özv. Spisák Andrásné, Straub Gyula, özv. Szántó Gézáné, 
Székessy György, Szever Pál, Toperczer Róbertné, Dr Varga Ferenc, 
ifj. Volent Lajos 2—2 P, Sárkány Béla 1 90 P, Czverkó András 150 P, 
Kovácsy József 1'10 P, Kónya Erzsébet, Lukács Márton, Zselló Mag
dolna, Bartho Dánielné, Bugár Jánosné, Dr Berg József, Darvas Ignác 
Dóra Ernő, Esztergáig Guula, Fekete Sándorné, Dr Hamrák Zoltán, 
Haskó László, Ibrányi Mihály, Jaczó Sándor, Karathur Antal, Kolozs 
Tibor, Kálmán Imre, Margócsy Emil, Lakner Lajos, László Kálmán, 
Perényi Miklós, Rákos Vilmosáé, Dr Rendes Miklós, Dr Riecsánszky 
Endre, Dr Scholtz Oszkár, Skrabán Nusika, Skonda Béla, Dr Teszáry 
László, özv. Torday Béláné, Töpfer Béla, Torda Gyula, Dr Török 
Pálné, Weiner László, özv. Viola Józsefné, Vörös Vince, Zsemberovszky 
János 1 — 1 P, Legány Endre 90 f., Boross Imre, Molnár Sándor 70— 
70 f., Dr Tóth Jenő 60 f., Bedő Albert, Bereczku Endre, Bíró Sándor, 
Börzsönyi János, Burger Zoltán, Czeglédi Ákos, Déri Ferenc, Domony 
Miksa, özv. Gergely Mihályné, Guba Ferenc, Guluás Ferenc, Heilig 
Aladár, özv. Kálmán Bertalanné, Katona Aladár, Dr Katona Henrik, 
Kovács István, Körtvélyessy István, Lamár József, Melczer Dezsőné, 
Mészáros Nyár István, Nagy Pál, özv. Nemecz Jánosné, Notter Dezső, 
Paksy Árpád, Pál Márton, Dr Perczel Miklós, Petővári Magda, Reiner 
Jánosné, Sándor Ferenc, Schulek Tibor, Sidó László, özv. Szántó Gé
záné, Székely Ödön, Szever Jolika. Tatár Árpád, Valent István 50— 
50 f., Hézer Béla, Kovács András, László Béla 30—30 f, Meskó Mi
hály 20 f. A nemesszivű adományokért ezúton is ismételten hálás kö- 
szönetünket tolmácsoljuk.
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Az önképzőkörnek a nagy költő szellemében haladó iránya, mely 
részben tovább folytatása és fejlesztése a múlt hagyományainak, lelke
síti, lelkesítette, elhívást szólaltatott meg szívében az alsóbb osztályok 
tanulóit is A társadalom nemeslelkű tagjai mellett, kik szeretettel és 
támogatással segítették ifjúságunkat törekvéseiben, iskolánk öregdiákjai 
is május 30-án megalakították az Aszódi Öregdiákok Egyesületét, hogy 
a régi kedves emlékek ápolása mellett meleg szeretettel kísérjék az 
ifjúság munkáját. Ez a tény is remélni engedi, hogy Petőfi iskolájának 
ifjúsága a segítés és buzdítás következtében a jövőben is értékeset fog 
nyújtani az önművelés és önmaga nemesebb kifejtése, megnyilatkoz- 
tatása terén.

C serkészet.
Intézetünk 296. sz. Petőfi-cserkészcsapata az 1924. évben kezdte 

meg működését. Szervező testületé a reálgimn. tanári kara. A csapat
nak 93 tagja van (négy vezető, 65 cserkész, 24 kiscserkész). A cser
készek 7 Örsben végezték munkájukat. Arra törekedtünk, hogy a cser
készmunka és nevelésforma áldásait vidékünkön kiterjesszük.

Az őrsök hetenkint egyszer tartották meg d. u. V2 I —3 óráig 
összejöveteleiket, télen az otthonban, nyáron a szabadban.

Szövetségi és kerületi mozgalmakban is igyekeztünk résztvenni, 
így a kerületi és országos közgyűlésen és tiszti gyűléseken.

Kivonulások és a nagyobb tiszteletadások a következők: Novem
ber 1-én az aszódi temetőben rendbehoztuk és megkoszorúztuk a 
gimn. egykori tanárainak sírját. Rendeztünk dec. végén jótett hetet, dec. 
2 1-én házi karácsonyfaünnepélyt, amikor is a begyűlt holmit az aszódi 
Nőegyleteknek adtuk oda kiosztás végett. Márc. 15-én felkérésre meg
koszorúztuk mint minden évben a Kossúth Lajos utcán levő, valamint 
a régi gimn. falán lévő Petőfi-emléktáblát. Május 31-én, a Hősök nap
ján résztvettünk a község ünnepén.

Az őrsök külön-külön 15 alkalommal, az egész csapat 3 alkalom
mal tartott egésznapos kirándulást, (juharos, Bagi-erdő, Kisbagi-erdő). 
Május 17-én tartottuk meg az országos őrsi portyázást 6 különböző 
irányban, különösen a néprajzi ismeretek gyűjtésére. Június 7-én a 
csapat egy részével résztvettünk Gödöllőn a kerületi cserkészszem
lén. Május 30-án a majális napján teljes sátorkészletével kivonult a 
csapat a majálisra, ahol felvert sátrai zivatar ellen nyújtottak védelmet. 
Június 11-én résztvettünk az aszódi iparoscserkész raj tagjainak ava
tásán az új járási Iparos Otthon udvarán, Bornemisza Géza m. kir. 
iparügyi miniszter úr jelenlétében.

Igen tanulságos volt a márc. 22—28-ig megtartott kémkereső 
játékban való részvételünk. A feltételek szerint kémek lepték el a 
Javító-nevelő Intézet helyiségeit és a gimn. épületét, mint képzelt gyár
telepeket. Ezeknek a kémeknek az elhárítása volt a feladat, amelyben 
a csapat minden tagja a beosztás szerint vett részt. Képletes kémekül 
6 aszódi komoly, meglett fiatalembert kértünk fel, akik Dr. Szabolcs 
András úr vezetésével és irányítása mellett végezték kémkedésüket. 
Nekik a játék sikerében való szíves közreműködésükért ez úton 
is hálás köszönetét mondunk.
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Hagyományos két ünnepélyét az idén ismét megrendezte a 
csapat. Az egyik a hagyományos dec. 5-i műsoros ünnepély volt Horhty 
Miklós kormányzó úr Őfőméltósága nevenapján. Ezen az ünnepélyen 
ismét volt kiscserkész igérettélel. Vendégünk ezen alkalommal a Ma
gyar Cserkészszövetség képviseletében Dr. Szabó Gyula úr, az országos 
cserkész intézőbizottság tagja volt, aki lelkes, tartalmas beszédében mél
tatta a közönség és cserkészeink előtt a Kormányzó Úr érdemeit; Dr. 
Czirbusz Endre parancsnok pedig vetített képekkel tartott beszámolót 
a szendrőládi kedves nyári táborozás lefolyásáról. Ezen az ünnepélyen 
95'60 P gyűlt össze a csapat javára. Hálás köszönetünk szava mellett felül
fizettek : Gyeney Rezső, Antal Károly 1'50P, N. N. 1'30 P, Saguly János, 
Chugyik Pál, Torda Gyula, Kausz József, Nyiry Sándor, özv. Zundel Fri- 
gyesné, Droppa Irén, Dr. Galambos József, Dr. Rendes Dezső, Perényi Re
zső, Róth Kálmán, vitéz Dr. Förhéncz Sándor, Dr. Varga Ferencné, Thirin- 
ger László, Káply Elemér, Herczeg István, Haulits Antalné, Járomi Imre, 
Boros Imre, Áts Kálmán, Lőwy Andor, Skrabán Nusi, N. N. 050 P., 
Gabrovitz Emma 0'30 P., Várszegi Ferencné, Garadnay Sándor 0 20 P.

E helyen mondunk ismételt köszönetét Zderka Gyula úrnak, aki 
a Kultúrmozgó helyiségét, amint évről-évre, úgy ez évben is kész
séggel bocsátotta a csapat rendelkezésére az ünnepély megtartására.

A csapat másik ünnepe a június 13-i fogadalomtételi és tábor
tűzi ünnepély volt internátusunknak udvarán. Ezen a kedves, közvetlen 
ünnepélyen 18 jelöltet avattunk cserkésszé. Bevételünk ezen az ün
nepélyen 8510 P. volt. A hálás köszönet hangján emlékezünk meg 
azokról, akik ezen alkalommal a táborozási alap javára felülfizettek: 
Róth Kálmán 10 P., Liptai János 5 P., Sárkány Ernő 3 P, özv. Dr. 
Zundel Frigyesné 2'50 P , Saguly János, Dr. Králik Jenő Ácsa, Antal 
Károly 2 P., Szever Pál, Áts Kálmánné, Hamrák Béla, Nagy Imre, 
Turcsányi Lajos 1 P., Karádi Jánosné, Skonda Béla, Droppa Irén, 
Haberehrn Gusztáv, Toperczer Róbert, Berger Lajos, Juhos Imre, 
özv. Hozlinger Gyuláné, N. N. 050 P.

Meg kell köszönnünk az idén is az aszódi járás nagyérdemű 
jegyzői karának, élükön bonyhádi Perczel Miklós dr. főszolgabiró úr
nak azt, hogy a táborozási költségekre segélyt eszközöltek ki a járás 
községeinek házi pénztáraiból. E segélyezés összege az idei nyári nagy
táborra 155 P. Megköszönjük Perin Béla és Burger Zoltán aszódi 
gyógyszerész uraknak segítségét, akik a csapat mentőládáját évről-évre 
ingyenesen felszerelik.

Fiaink a Magyar Cserkész c ifjúsági lapot 75 példányban járatták. 
A parancsnokság arra törekedett, hogy lehetőleg minden fiú kezében, 
minden cserkészcsalád asztalán ott legyen a cserkészgondolat leg
méltóbb propagálója.

Nyári nagytáborát a csapat gyönyörű vidéken, kedves helyen, 
a borsodmegyei Szendrőlád község határában a Bodva partján ren
dezte meg. E kedves, erdős, vadregényes, állatvilágban, halakban gaz
dag vidéken volt alkalma csapatunknak kemény cserkészélet élésére. 
Ki is vette a részét a csapat a cserkészet minden kedves örömében. 
Megismerték fiaink két alkalommal őrsönként tartott portyázással ezt a 
kies, ipari művekben is gazdag vidéket. Nagyobb kirándulásokat az
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aggteleki barlangba és Lillafüredre rendeztünk. Az egész tábor felejt
hetetlen élmény volt; emléke maradandó lesz számunkra.

Idei nagytáborát csapatunk a Bakonyban, Városlőd község hatá
rában, Veszprém megyében kívánja megrendezni.

A csapat parancsnoka Dr. Czirbusz Endre tanár, aki tagja a X. 
cserkészkerület intézőbizottságának és fegyelmi bíróságának. Cserkész
tisztek : Csizmadia György és Zalán Frigyes tanárok. A kiscserkészrajt 
az idén is Dénes Ferenc r. k. kántortanító vezette nagy buzgalommal, 
akinek fáradozásáért ezúton is hálás köszönetét mondunk.

Petőfi-sportkör.
1935. évi szeptember 14-én tartotta a Petőfi-sportkör alakuló gyű

lését az 1935/36. tanévre. Szever Pál igazgató és Nyiry Sándor sport
köri vezetőtanár jelenlétében az osztály kiküldöttek a következő tisz
tikart választották meg: Ifjúsági elnök: Piatrik VIII, alelnök: Áts VII., 
titkár: Székely VIII., pénztáros: Szilasi VIII., szertáros: Csányi VII. o. t. 
Az egyes szakosztályok vezetői: athletika : Farkas VII, footbal: Zámbó 
VIII., ping-pong és tennis: Csányi VII., torna: Adorján VIII., téli spor
tok: Hermann VIII., úszó: Székely VIII., vívó: Székely VIII, céllövő: 
Késmárki VIII. o. t.

A folyó tanévben a sportkör október 5-én vendégül látta a gö
döllői rg. footbal csapatát s azt szép játék után 3 :0  (2:0) arányban 
legyőzte. November hó 15—20-ig rendezte az asztali tennis szakosztály 
hagyományos bajnoki versenyét. Egyes versenyben bajnok: Karádi 
István VI. o., II. Marcsek György VI. o., III. Csányi László VII. o. t. 
A párosban bajnok a Karádi-Marcsek VI. o. pár, II. Csányi VII. Bodor
VI. A MOTESz. Balassagyarmati rg. rendezésében lezajlott ifj. jelvény- 
szerző szertornász versenyén 1935. december 17-én 14 diáktornászunk 
vett részt. 5 tornászunk bronz, 9 tornászunk vas szövetségi jelvényt 
és oklevelet nyert: Bronzosok: Adorján VIII., Rákosi VIII , Győző VIII., 
Pólyák VIII. és Morhardt VI. Vasjelvényesek: Piatrik VIII., Zámbó VIII., 
Kedvessy VIII., Csányi VII., Karádi VI, Felföldi VI., Schönk VI. és 
Szilassy V. o. t.

1936. évi március hó 6 7. 8-án a sportkör épülő új tennispályája 
javára előadta a „Beleznay asszonyok“ c. énekes vígjátékot a sportkör 
barátainak a közreműködésével. A három előadáson a közönség zsúfo
lásig megtöltötte az aszódi keresztény Polgári Kör termét. A három 
előadás tiszta bevétele 122 99 P volt. Az összes szereplőknek ez úton 
is hálás köszönetét mond az igazgatóság és a sportkör vezetője.

1936. tanévben április 25-én adtunk revanchet a gödöllői prem. 
reálgimnázium footballcsapatának Gödöllőn. A mérkőzést ismét gimná
ziumunk válogatott csapata nyerte fölényes játékkal 5:2 (2: 1) arányban.

Május 31-én és június 1-én Budapesten versenyzett a gimnázium 
válogatott 5-ös súly- és discosdobó csapata az országos KISOK bajnok
ságokon Súlydobásban a Csere VIII., Piatrik VIII., Áts VII., Farkas
VII. és Csányi VII. o. tanulókból álló csapat 10 47 % átlaggal megnyerte 
az országos bajnokságot; discosvetésben Székely Vili., Csere VIII., 
Áts VII., Csányi VII., Farkas VII. o. tanulókból álló csapat 31'28 % át
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laggal második helyezést ért el. Egyéni versenyben súlydobásban 6. 
Csere Zoltán Vili. o. t. 11'35 m., discosvetésben 3. Farkas Géza 3406 
m., gerelyhajítssban 4. Székely Tamás Vili. o. 41 97 in. eredménnyel.

Június hó 7-én tartotta a gödöllői premontrei reálgimnázium sport
köre, az aszódi ág. h. ev. Petőfi rg. és a balassagyarmati áll. Balassa 
Bálint rg. sportköreivel karöltve szokásos intézetközti athletikai verse
nyét. A versenyen athlétaink a következő eredményeket érték el: Csa
patversenyekben: I — II korosztály válogatott súlydobó csapatverseny
ben 2. Aszód csapata (Cinkota II., Hahn II., Szilágyi III., Székely IV., 
Bányai V.) 10'27 m. átlag. Egyénileg 1. Székely Gyula IV. o. 14'29 m. 
I—II. korosztály válogatott távolugró csapatversenyben 1. Aszód csa
pata (Cinkota II., Hahn II., Szilágyi III., Székely IV, Bányai V.) 478'8 cm. 
átlag. Egyénileg 2. Bányai István V. 582 %*. 5x100 m intézeti váloga
tott stafétában 1. Aszod csapata (Ats VII., Fekete VII., Regös VI., 
Spisák V., Sz. Kocsárdi V.) 59 4". Magasugrásban 3. Bencsik VIII. o. 
155 %*. Súlydobás 5-ös intézeti válogatott csapatversenyben 1. Aszód 
10'38 m átlag. Egyénileg 1. Áts Kálmán VII. o. 11'27 m. Távolugrás 
5-ös intézeti válogatott csapatversenyben I. Aszód csapata (Áts VII., 
Piatrik Vili., Regős VI., Morhardt VI., Bányai V. o.) 598'2 %* átlag. 
Egyénileg 1. Áts Kálmán VII. o. 6 66 m. (a verseny legjobb eredménye). 
Discosvetés 5-ös intézeti válogatott csapatversenyben 1. Aszód csapata 
(Székely VIII., Csere VIII, Farkas VII., Csányi VII , Ats VII. o.) 31'69 
m. átlaggal. Egyénileg 1. Farkas Géza VII. 3665 m. 2. Csányi László 
VII. o. 3285 m. Gerelyvetés 5-ös intézeti válogatott 2. Aszód csapata 
(Székely VIII., Csere VIII., Csányi VII., Havasi VI., Kövi V.) 39 34'2 m. 
átlag. Egyénileg 2. Székely VIII. o. 43 15 m. 3. Csányi VII. o. 42 85 m. 
60 m síkfutás I. korosztály: 1. Hahn Gyula II. o. 92”. 80 m síkfutás 
II. korosztály 3. Székely Gyula IV. o. 102”. 100 m. síkfutás III. kor
osztály: 1. Spisák László 117”. 100 m síkfutás IV. korosztály: 1. Fe
kete László VII. o. 116”. 400 m síkfutásban 3. Morhardt Károly VI.
o. 58 2”.

Június 11-én délután tartotta az intézet évzáró tornavizsgáját a 
levente sporttelepen. Az alsó négy osztály zenés szabadgyakorlatai s 
a felső osztályosok zenés botgyakorlatai után a szertornászok mutatták 
be felkészültségüket nyújtón, lovon, korláton és plint ugrásban. Ezután 
legjobb kiválasztott atlétáink bemutatták stílusukat, majd 2X10 perces 
bemutató kézilabdamérkőzést játszott a VII. o. csapata az V. VI. o. 
kombináltjával 2 :0  eredménnyel a kombinált javára.

Az elmúlt esztendőben társadalmi egyesülethez a sportkör tagot 
nem adott ki.

A sportkör vagyonának múlt évi maradványa ... .. 27471 P
A jelen tanévben testnev. jár. befolyt 40 %> részes. 398 tan. után 382 08 P 
A befolyt egyéb bevételek összege ... ... ... 38920 P

Összesen 1045 99 P
Az elmúlt 1935/36. tanév összes kiadásai ... ... 126739 P
Marad a sportkörnek a jövő évre adósság ....................... . 221 40 P
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Rendkívüli tárgyak.

A rendkívüli tárgyakról szóló alábbi jelentésünket a V. K. M. 
546—09/580—1931. sz. rendelete alapján és egyházi főhatóságunk 
18/1932. sz. rendelkezése szerint szerkesztettük meg.

Görög nyelv. A görög nyelvet, mint rendkívüli tárgyat e tan
évben már csak két növendék (Esztergály Gyula VII. o. t. jeles és 
Tárnok ]ános VII. o. t. jó eredménnyel) tanulta heti 2 órában. Fordí
tottunk Xenophon Memorabilia c. munkájából (A barátságról), Hero- 
dotos művéből (Polykrates gyűrűje) és Horn. Od. I. énekéből. Tan
könyvek: Maywald—Vajer: Görög nyelvtan, Kempf: Odyssea és
Geréb: Prózai szemelvények. A tanfolyam ingyenes, vezetője Karádi 
János szaktanár.

Gyorsírás. 11 tanuló. (V. o.-ból 1, VI. o.-ból 10) vett részt az 
ingyenes gyorsírási továbbképző tanfolyamon. Heti 1 órában gyakorol
ják a diktálás után való írást és a röviditésalkotást. Vezető: Zalán 
Frigyes tanár.

Német társalgás. Kezdő csoportban 18, haladócsoportban 11, 
összesen 29 tanuló vett részt. A társalgás alapjául írógépen sokszoro
sított szöveg szolgál. A kezdő csoportban versek, dalok, anekdoták és 
állatmesék, a haladó csoportban történeti anekdoták, leírások, földrajzi 
tárgyú elbeszélések, háborús történetek. A tanfolyamon részt vevők 
német nyelvű előadást is rendeztek: színre kerültek „Rotkäppchen und 
der Wolf“, „der Wolf und der Mensch“ és „Das Xixophon“. Az első 
kettőben alsó, az utolsóban felső osztályos tanulók szerepeltek. Az V. 
—VIII. osztályok részére március 26-án, a II.—IV. o. részére 31-én, a 
szülők részére március 27-én tartottuk meg az előadást. Vezető Dr 
Reuss Pál tanár.

Egyházi é n e k e t 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 még 20 új éneket tanult. Az énekeket Hamrák Béla vallástanár 
tanította, aki főleg arra törekedett, hogy az intézetünkből kikerülő ifja- 
ink ne csak ismerjék a leghasználtabb énekeket, hanem zenei kiséret 
nélkül is tudjanak énekelni, hogy esetleg a gyülekezeti éneklést vezetni 
is képesek legyenek.

Műének. Mint rendkívüli tárgy kötelező az I. o.-ban heti 2, a 
II. o.-ban heti 1 órában. Tananyag az I. o.-ban a legújabb tanterv 
szerint: vallásos és hazafias énekek, magyar népi, gyermek dalok és 
könnyebb népdalok, énekgyakorlatok.

A II. o.-ban a tananyag ez volt: a dur és moll skálák szerkesz
tési szabálya. Az egyes hangközök meghatározott nagysága. A tiszta, 
nagy, kis, bővített és szűkített hangközök. A hangközök megfordítása. 
A dur és mollskálák képzése négy kereszt és bé-ig. Kromatikus skála. 
Párhuzamos skálák. A zenei összhang. Melódia és harmónia. A hármas 
hangzatok. A septima hangzatok stb. Egyszerűbb egyházi és hazafias 
énekek, kánonok és népdalok éneklése. Vezető Haberehrn Gusztáv tanár.



63

Protestáns énekkar. Résztvett benne az I o. 10, II. o. 9, 
III. o. 6 , IV. o. 6 , V. o. 5, VI. o. 5, VII. o. 5, Vili. o. 7, összesen 53 
tanuló. Szólamok szerint a sopranban volt 20, az altban 11, a tenorban 
10 és a basszusban 12 tanuló. Végzett anyag: Szabados: Hiszekegy, 
Erkel: Himnusz, Egressy: Szózat, Szent-Gály: Rákóczi-induló, Gaál: 
Magyar dalok, Fleming: Integer vitae, Lauriger: Horatius, Haberehrn: 
Motetta, Isaak: Most nyugosznak az erdők, Kreutzer: Az Úrnak napja 
ez. Vezető Haberehrn Gusztáv tanár.

Vívás. A vívást heti két órában műveljük. A vívók két csoportra 
— kezdők és haladók — oszlanak. Résztvesz 7 kezdő és 4 haladó 
vívó. Tandíj havi 4 P. A tanfolyam november 1-től április 30-ig — 
6  hónapig — tart. Tananyag: Kezdők: Előkészítő gyakorlatok, egyenes 
vágások a három távolságról. Haladók : Alap ismétlés, egyes és többes 
cseltámadások, kötések, ütések és ezekkel bevezetett egyszerű és 
egyes és többes cseltámadások, kötött szúrások.

Zene. Egy hattagú vonószenekar alakult az idén is. Tanultak 
elsősorban magyar nótákat (hallgatókat és csárdásokat) és néhány 
modern táncnótát. Vezetőjük Dr Reuss Pál tanár.

Tánctanítás. Az idén is adtunk alkalmat tanulóinknak arra, 
hogy a helyes testtartás, magatartás és társalgási modor elsajálítása 
céljából tánctanításban is részesülhessenek. E tanfolyam vezetője Viola 
Józsefné gödöllői oki. tánctanítónő volt. E tanfolyam okt. 3-tól novem
ber végéig tartott szerdán és szombaton du. 2-től 4 óráig, természete
sen kizárólag tanulóink részére. A tanfolyamon az idén résztvett 64 
fiú és 25 leánytanuló. A tanítás a rajzteremben történt, ahol a fiúkra 
minden alkalommal egy-egy tanár, a leánytanulókra pedig a leányszoba 
felügyelőnője ügyelt fel. Azonkívül az egész tanfolyam alatt a tanítási 
órák idejében az igazgató is mindig az iskolában tartózkodott. A tánc
vizsga nov. 30-án du. 5 órától este 10-ig már nem az iskolában, ha
nem (mivel erre már a hozzátartozók is igen szép számmal jöttek 
össze) nyilvános helyen folyt le szép eredménnyel és jó magyaros 
hangulatban. A szülők most is nem győztek eléggé hálálkodni a tánc- 
tanfolyam megrendezéséért, de főleg azért, hogy a tanítás nem nyil
vános helyen, hanem az iskolában történhetett meg.

XIII.
Ä könyvtárak és szertárak gyarapodása.

1. Ä tanári könyvtár ez évi gyarapodása 74 mű 105 kötet 
449 P értékben. 4623 mű 6478 kötet 26,357.90 P értékelésű a leltá
rozott állománya. Előfizettünk 39 folyóiratra.

A könyvtárat adományaikkal gyarapították: Dr Oravecz Ödönné, 
Francsek Pál newyorki mérnök, Rochlitz Károly, Boldis István, Sziget
vári Mihály, Dr Gréb Gyula, Győry Aranka, Peja Győző, Xántus Gábor 
és a Fővárosi Statisztikai Hivatal. Fogadják érte intézetünk hálás 
köszönetét.
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2. A z  ifj. könyvtár e tanévi gyarapodását ez a táblázat mutatja:
I.—II. osztály ... ___ ..............  2 mű, 2 kötet 5.— P értékben
III.—IV. osztály ... ... ... ... 18 mű, 20 kötet 53.— P értékben
V.—VI. osztály ... . _. 14 mű, i4 kötet 21.— P értékben
VII.—VIII. osztály ..................   19 mű, 21 kötet 109.40 P értékben
Modern nyelvi könyvtár ... 23 mű, 23 kötet 75.50 P értékben
Önképzőköri könyvtár _ 10 mű, 11 kötet 45— P értékben

Összesen 8 6  mű, 91 kötet 308.90 P értékben 
3. Ä fizikai szertár gyarapodása. Ajándék útján: Zalán Fri

gyes tanár: távcső, Auer-harisnya, színházi látcső, laterna magica, 
üvegedény Leclanché-elemhez. Andó László Vili. o. t.: bőr a lég- 
szivattyúhoz. Hermann Gyula Vili. o. t . : elektromos próbagömb. Libucz 
Eleonóra VIII. o. t . : elektromos gyógygép. Nagy Zoltán VIII. o. t. : 
hőmérő. Novák Sándor VIII. o. t . : iránytű. Radványi Jenő Vili. o. t . : 
két Lee anché-elem, ampéremérő. Támpa László Vili. o. t.: planparallel 
lemez, elektromos próbagömb, fizikai és mértani szemléltető eszközök. 
Várkonyi Ferenc VII. o. t.: üveglap szferornéterhez, két mágnesrúd, 
hangsíp. Cséplő Tibor II. o. t.: egyenlőoldalú és magasságú hatoldalas 
hasáb és gúla. Az összes ajándék értéke 43.— P. — Vétel útján : 
Akkumulátor 10.— P. Autótranszformátor 4 50 P. — Összesen: 57.50 P.

4. Term észetrajzi—földrajzi szertár gyarapodása. Az em
beri test mint gépezet, vászonra vonva lécekkel (vétel) 10 P. Szántó 
Géza jószágigazgató ajándékai: 1 drb kitömött róka 10 P, 4 drb ki
tömött csonttollú madár 6  P, 1 drb szarvaskoponya aganccsal 10 P, 
1 drb kitömött törpegém 4 P, 1 drb kitömött mókus 2 P, 1 drb kis 
fülesbagoly 3 P. Skonda B. III. o. t . : 1 drb vaddisznó koponya 2 P. 
Vacuum Oil Company almásfüzitői finomító telepe: 15 üveg á 150 gr. 
petróleum-termék 15 P. Pállfalvi Üveggyár Rt.: 6  üvegben á 200 gr. 
üveggyártási nyersanyag, üveglemezminták keretben, üvegmassza 10 P. 
Hlavács Gy. IV. o. t.: 1 drb üvegtartó farönk 1 P. Perin Béla gyógyszerész: 
10 gr. bróm 60 fill. Vas László: 35 dgr. barnakőpor 1 P. Weiner 
Adolf állatorvos Szécsény: 1 drb juhgyomor 1 P. Honig Károly II. o. 
t . : 1 drb kosszarv 1 P. Magyar föld népe, térkép (vétel) 26 P. — 
Összesen 92.60 P.

5. Ä történ et—philologiai szertár gyarapodása. Ajándé
kozás útján gyarapodott 6  darabbal. Iparoslegény-céh elbocsátó levele 
(2 drb), Ambrus Jenő VIII. o. t. ajándéka; Kossuth Lajos levele Görgey 
Artúrhoz 1849. augusztus 12-én (másolatban), Eriváni Paskievicz orosz 
tábornagy kiáltványa 1849. június 4-én, Adorján Viktor VIII. o. t. aján
déka; Haubner Máté dunántúli ev. püspök felhívása az egyházkerület 
lelkészeihez és tanítóihoz 1849. december 3-án, Káply Elemér tanár 
ajándéka ; 1 drb régi kengyel, Balázs Pál I. o. t. ajándéka.

6 . Éremgyűjtemény gyarapodása. Ajándékozás útján gyara
podott 169 drb éremmel és 55 drb papirbankóval. Nagyobb adomá
nyok a következők: Szilágyi Béla VI. o t. 118 érem és 13 drb papír
pénz; Dr Szontagh Antal ny. min. tanácsos (Szada) 15 drb papírpénz; 
Balás Vilmos Máv. főfelügyelő 6  érem és 5 drb papírpénz. Meghatá
roztunk az idén 23 darabot.

Többet anyagi eszközök híján beszerezni nem tudtunk.
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XIV.

Statisztika.

I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili Össze
sen

Nyilvános ........  ... 39 48 55 60 36 49 26 34 347

B
eí

rt ca
E Mag á n |£ L y 11

1
13 4 8

1
5 10 2 3

2
56

‘caNC/J 405
JU

l ij 3 Nyilvános ... ... ... 39 48 50 60 35 49 25 34 340
H oO g 
™ =n

C(0 Ma9á n iíeán y 10
1

13 3 8 5 10 2 3
1

54
í  2 395

Kimaradt évközben.............  ... ... 1 6 1 1 9
Ismétlő volt 1 2 3 8 3 1 3 — 21
Vizsgálatlan maradt ... ... — — — — 1 — — — 1
Tanács folytán távozott ...
Meghalt ...

1925-ben született 23 1 24
1924-ben „ 15 32 1 — — — — — 48L* 1923-ban 7 20 17 — — — — — 44
1922-ben „ 3 8 28 26 — — — — 65

V 1921-ben 1 1 6 29 13 — — — 50
1920-ban — — 1 11 20 21 1 — 54

'O 1919-ben „ — — — 2 5 23 9 — 39
3 1918-ban — — — — 1 9 10 10 30

ca 1917-ben — — — — 1 4 5 12 22
1916 ban — — — — — 2 1 12 15

as 1915-ben „ 1 1 2
1914-ben 2 2

ág. hitv. evangélikus 18 19 12 18 14 15 9 8 113
református .. 4 6 5 6 2 4 3 3 33
unitárius — — 1 — — — — — 1
római katholikus .. 24 29 34 39 22 38 15 24 225

ca görög katholikus ... 1 1
izraelita.............. 3 7 1 4 2 1 — — 18
baptista — — — — — 1 — 1 2
örmény katholikus — 1 — 1 — — — — 2

i  > m ag y ar............. 49 62 53 68 39 59 27 37 394
c 31 német ... ... ... — — __ __ 1 __ __ __ 1E

l
> QJ németül is tudott 3 4 3 1 3 4 4 2 24

"3 CJ tótul is tudott ... 6 — — 6 1 3 4 2 22
j e *  c  
Z  .«2 románul is tu d o tt... 1 1

5



I. 11. III. IV. V. VI. VII. Vili. Össze
sen

nagybirtokos, nagybérlő... _ 1
1 1

i
középbirtokos, középbérlő 3 — 1 — — — 6
kisbirtokos, kisbérlő ........ 8 1 — 2 2 5 6 2 26
kisbirtokos-napszámos ... 1 2 6 — — i — — 10
egyéb önálló őstermelő ... 6 — — 1 — — — — 7
gazdasági tisztviselő....... . 4 1 4 2 3 2 — — 16
eauéb aazd. seqédszemély 1 — — 4 — — — — 5
naauiDaros.bányanaqyváll, — — — 1 — 1 — — 2
kisiparos, bányakisváilalk. 6 11 13 4 8 5 2 — 49
ipari v. bány tisztviselő 2 1 — — — 2 — — 5

XA egyéb ipariv.bány.s.-szem. — 1 — 5 — 1 — — 7
N nagykereskedő... .............. 1 1

1 1 1 1
2

O kiskereskedő ... 2 5 4 — 15
ra kereskedelmi tisztviselő ... 1 1 1 2 — — — 1 6
D) közlekedési kisvállalkozó 1 — 1
<4-1 közlekedési tisztviselő ... 3 6 4 — 4 2 5 8 32

egyéb közi. segédszemély 5 5 5 10 8 4 — — 37
1közlekedésnél napszámos — 1

N köztisztviselő ... ... ... ... 3 8 y 3 3 b 3 4 38
cC pap, tanár, tanító ... ... ... 

másféle értelmiségi ... ...
2 6

4 1
6
8

3 6
1 4

3 26
18

közhivatali altiszt ... ... ... — — — 7 2 — — 2 11
katonatiszt ... ... ... — 2 — — — 1 — — 3
katonaaltiszt — 2 3 1 — 1 1 — 8
nyugdíjas köztisztviselő . — 3 1 3 5 6 2 — 20
egyéb nyugdíjas tisztviselő — — 2 1 — 12 — 12 27
nyugdíjas altiszt ... ........ 1 — 2 4 1 — 2 1 11

1
1

tőkés, háztulajdonos ... ... 
napszámos ... ... ... ... ...

1

1
1

egyéb és ism. foglalkozású ~
2 3

Rszód ... ... -- 12 14 9 13 5 6 5 ii 75
Békésmegye ... ............. 1 — 1
Borsodmegye .................... — — — — — 3 — — 3
Fejérmegye ....................... — — 1 — 1 — — — 2

x:*o Hevesmegye ... ... ... ... 6 4 5 5 7 12 2 4 45
1Mosonmegye ... ... ... ... — — — — 1 — — —

— Nógrád-Hontmegye ... ... 10 8 5 13 8 7 7 6 64
JsS‘O Pestmegye más községei... 17 35 30 36 17 27 12 14 188
:3 Szolnokmegye .............  ... 1 — — 1 —

1
— — 2

1C/3 Tolnamegye ... .............. — — — — — —
03 Vasmegye ... ... ... ... ... 1 1

1
2
1Zalamegye ......... ... ... ... —

1
— — — — —

Budapest székesfőváros ... 1 3 1 1 1 2 10

Vidékről jár be*._ ... ... — — 23 36 33 41 26 25 14 18 216

* P e s t m e g y é b ő l : Ácsa 7, Bag 24, Domony 5, Galgagyörk 5, Galga- 
hévíz 8, Galgainácsa 13, Gödöllő 34, Hévizgyörk 13, Iklad 5, Isaszeg 2, Kartal 
4 Máriabesnyő 5, Pécel 4, Püspökhatvan 4, Szada 2, Túra 10, Váckisújfalu 7, 
Vácszentlászló 1, Veresegyház 3, Verseg 2, Zsidó 2. H e v e s m e g y é b ő l: Hatvan 
36 N ó g r á d m e g y é b ő l: Becske 4, Galgaguta 3, Heréd 5, Héhalom 1, Lőrinci 1, 
Nógrádkövesd 7, Selyp 2, Zagyvaszántó 1.
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1. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Össze
sen

Mulasztott igazolt ................ . 1626 1857 2733 2510 1651 2494 821 1549 15241
órák igazolatlan ... ... ... 1 — — 1 2 — — — 4

görög nyelvet ........ 2 — 2
német társalgást ... — 3 13 2 9 — 5 1 33

Rendkívüli
tárgyat
tanult

német társ. (internét.) 8 7 7 4 4 10 — — 40
gyorsírási továbbk. — — — — 1 10 — — 11
karéneket.. ... ... ... 17 61 3 — 8 9 — — 98
zenét (internátusbán) 3 4 1 — — 1 — — 9
vívást .. ... ... ... ... 3 — — 3 — 1 3 — 10
ev. egyházi éneket .. 17 19 10 17 — 5 — — 68

Tanulási eredm ény.

jeles ... 34 39 32 38 29 29 11 24
Vallástan jó .............. 14 20 18 28 14 26 11 11

elégséges 1 3 3 2 7 4 5 2

jeles ........ 17 18 5 18 8 19 6 14
Magyar nyelv és j ó .............. 12 17 12 31 19 7 5 12

irodalom elégséges... 16 25 33 19 13 22 16 11
elégtelen ... 4 2 3 — — 1 — —
jeles ........ 11 — 3 7 5 8 3 2

Latin nyelv és jó -  ........ 21 — 13 22 6 18 11 17
irodalom elégséges . 15 — 31 37 28 23 13 18

elégtelen ... 2 — 6 2 1 10 — ■ —
jeles ... — 18 9 17 5 10 6 2

Német nyelv és jó .............. — 17 13 18 13 10 13 7
irodalom elégséges.. — 26 27 30 21 37 6 28

elégtelen ... — 1 4 3 1 2 2 —
jeles ... ... — — — _ 5 6 7 4

Francia nyelv és j ó .............. — — — — 13 18 8 10
irodalom elégséges .. — — — — 18 29 11 23

elégtelen ... — — — — 4 — 1 —
jeles ........ — — _ — _ 3 — _

Görög nyelv és jó — — — — — 1 — —
irodalom elégséges... 

elégtelen ...
— — 2 —

jeles ... ... — — 10 16 7 13 5 2
Történelem jó ... — — 21 17 14 19 13 20

elégséges... — — 19 33 18 25 9 15
elégtelen ... — — 3 2 1 2 — —
jeles ........ 7 2 2 7 — 13 7 —

Földrajz jó ..............
elégséges...

26
14

20
33

12
30

18
43 I 24

22
12
8

—

elégtelen ... 2 7 9 — — — — —
jeles ......... 9 12 — 2 5 10 — —

Természetrajz jó - ............
elégséges...

25
15

17
33

— 15
43

11
21

20
28

— —

elégtelen ... — — — 8 3 1 — —

5»
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Tanulási eredm éng. (Folytatás.)

I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili. Össze
sen

Természettan
jeles ........
jó ----------
elégséges., 
elégtelen ...

— —
2

15
35

1
—

— —
4
3

18
2

2
9

26

Mennyiségtan
jeles ........
jó ------  ...
elégséges... 
elégtelen ...

15
14
20

14
18
29

1

6
34
13

13
12
38
5

3
3

26
8

7
26
26

4
2

21

3
7

27

Filozófia
jeles ........
ló ........  —
elégséges... 
elégtelen ...

4
26
7

Rajz
jeles ... ...
jó -----------
elégséges... 
elégtelen ...

28
18
3

27
19
14
2

22
20
10

1

23
27
18

14
22
4

18
32
9

10
11
6

18
19

Testnevelés
jeles ........
j ó ............-
elégséges... 
felmentve...

7
24
6
2

8
26
13
1

6
29
10
5

16
33
7
4

6
17
9
3

9
23

8
9

7
14
1
3

15
17

2

Gyorsírás
jeles ........
jó -----------
elégséges 
elégtelen ...

—
—

—
20
21
19

8
10
17 —

' —
—

Általános előm enetel és  magaviselet.

Jeles ..................... .. ._ 7 9 1 3 3 5 4 2 34
Jó __________ _____________ ... 21 18 10 15 9 19 2 7 101
Elégséges.. ... . ... ... ... 16 26 26 37 15 23 16 28 187
Egy tárgyból elégtelen ........  ... 3 8 10 9 11 10 5 — 56
Két tárgyból elégtelen ... _. ... ... 1 — — 2 1 — — — 4
Több tárgyból elégtelen ... ... ... 1 1 6 2 1 2 — 13

Példás............ ..............  ... ... ... 31 36 29 38 17 31 16 33 231
Jó ----------------------------------------- 8 12 21 22 18 18 9 1 109

T andíjstatisztika.
Mennyien fizettek: 90.— P 32 39 38 36 28 33 17 21 244

78.75 „ 5 7 5 3 1 3 — 2 26
7 2 .-  „ — — 1 — — — — — 1
67.50 , 6 3 3 3 3 3 — 4 25
56.25 „ 1 — — 1 — — --• — 2
4 5 .-  . 1 6 — 2 1 3 4 1 18
33.75 „ — — — 1 — 1 — — 2
2 7 .-  , 1 1
22.50 „ — — — 1 — — 1 — 2
9 . -  „ — — 2 — — — — — 2

— 2 1 1 2 1 — — 7
Hátralékban van ............ 5 5 9 20 6 15 6 9 75
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Tandíjtartozások.

I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili Össze
sen

Tartozások össszege P

20
6.

50 1 1
Ól
8 10

01
.0

3

32
0.

50

78
4.

10

35
8.

50 1
ifio>co 38

10
.6

3

Vagyonleltár.

Darab vagy 
tétel

Összérték
P-ben

Ez évi gyarapodás
drb v. tétel érték P

1 Tanári könyvtár ... ...
4621 mű 
6456 kötet 26,335.90

72 mű 
103 kötet 427.—

2 Bútorzat... 578 8,322.36 8 252.70
3 Fizikai szertár... ... ... 242 7.269.83 18 57.50
4 Természetrajzi szertár 261 2,485.83 35 66.60
5 Földrajzi szertár . 39 1,206.— 1 26.—
6 Történelem-filolog. gg. 159 997.60 6 —

7 Tornaszertár ................ 369 4,804.40 — —

8 Rajzszertár ... ... ....... 106 1,051.15 — —

9 Ifjúsági könyvtár 3403 7,375.35 86 309.40
10 Egészségtani gyűjtem. 12 28.70 — —

N épesedési statisztika a vizsgálatot tett nyilvános és magán
tanulók számának alakulásáról.

Nyilvános tanulók Magántanulók

N
yi

lv
. 

és
 m

.-
 

ta
n

. 
ö

ss
ze

se
n

z z s > > ‘ > > >

0)
N  C(A U
3 ” zá > > > >

'III A

O)N Círt <L> (A CA :0

1920/21 30 25 31 19 34 20 19 18 196 9 14 14 12 11 11 12 17 100 296
1921/22 59 33 28 42 22 33 20 25 262 7 1 9 10 7 8 4 8 54 316
1922/23 71 46 31 30 34 20 32 18 282 3 6 4 9 9 4 7 4 46 328
1923/24 55 63 44 27 16 35 19 32 291 1 3 — 4 5 5 4 6 28 319
1924/25 81 63 58 40 31 14 35 22 344 1 1 — — — 5 2 6 15 359
1925/26 76 63 58 61 42 28 19 35 382 4 1 3 2 4 4 7 2 27 409
1926/27 48 57 60 61 54 38 26 20 364 6 — 1 3 1 3 4 5 23 387
1927/28 46 46 51 53 61 47 38 33 375 1 3 2 4 2 — 2 2 16 391
1928/29 27 42 50 41 57 47 53 35 352 1 2 3 1 5 2 1 2 17 369
1929/30 43 24 38 56 36 53 46 52 348 — 2 1 2 3 6 2 — 16 364
1930/31 59 44 30 39 63 34 55 41 365 5 — 1 1 9 2 4 2 24 389
1931/32 49 56 34 28 37 56 38 50 348 4 — — — 2 9 2 7 24 372
1932/33 41 53 56 37 34 34 54 33 342 10 5 — 1 5 3 10 3 37 379
1933 34 50 46 50 59 23 30 33 52 343 3 9 8 — 2 5 2 11 40 383
1934/35 47 48 51 59 57 25 35 33 355 18 3 11 7 12 2 5 1 59 414
1935/36 39 48

5 0
60 35 49

2 5
34 340 10 14 3 8 5 10 2 3 55 395
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Tudnivalók az 1936—37. tanévre.
Az 1936/37. tanév kezdetének munkarendje a következő lesz:
Ä javító vizsgákat szeptember 5-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 pénztárba.

Beiratkozni szeptember hóban 4-én, 5-én és 7-én d. e. 8—12; 
d. u. 3 7 2 —5-ig.

Ä különbözeti, pótló és magánvizsgák írásbeli része szep
tember 5-én 8  órakor, a szóbeli része pedig szeptember 7-én lesz. 
A vizsgák díja tárgyanként és évfolyamonként 10 P. A magánvizsgálatra, 
vagy különbözeti vizsgálatra jelentkezők augusztus 2 0 -ig küldjék be otthon 
végzett írásbeli dolgozataikat, rajzaikat, az olvasmányok, fordítások és 
emlékezetből tanult prózai, vagy verses anyagjegyzékét, hogy a tanárok 
a tanulók munkásságáról így is tájékozódjanak. — A magántanulókra is 
ugyanazon tananyag tudása kötelező, mint a rendes tanulókra nézve, 
azért fontos, hogy az intézetünknél használt tankönyvekből készüljenek.

A magántanulók fizetik a beíratási díjat, a tandíjat, azonkívül tár
gyanként és évfolyamonként 10 P vizsgadíjat.

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

fel és 1 P szanatóriumi díj. Indokolt kérésre szeptember 1 -ig két rész
letben fizethető le, azontúl csak egyszerre.

2. tandíj minden tanulóra nézve vallásfelekezeti különbség nélkül 
90 P, mely összeg negyedévi részletekben előre fizetendő. Fizetési ne
gyedek: I. 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 kötelesek fizetni. Fizethető negyedévi részletekben.

Vidékről vonaton bejáró tanulók havi 70 fillért fizetnek felügyeleti 
díj címén. A befizetett díjak vissza nem adatnak.

Az V. osztályba lépő tanuló köteles a beiratkozáskor bejelenteni, 
hogy a görög nyelvet vagy a francia nyelvet fogja-e tanulni.

A Segélyző Egylettől kölcsönkönyvet kérő szegény tanulók 
kérelmüket nyílt levelezőlapon a könyvek felsorolása mellett augusztus 
2 0 -ig írják meg az iskola igazgatóságához.

A 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.

A torna alól felm entést kérő tanulók szeptember 15-én 12 
órakor tartoznak az igazgatóságnál jelentkezni. Házi orvosától senki se 
hozzon bizonyítványt. Az iskola orvosa vizsgálja meg a kérelmezőt és

XV.
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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 V2—1 0 7 2 -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 —1 0 V2-ig

Ä tanulók elszállásolása csak az igazgatóság, illetőleg a tanári- 
kar hozzájárulásával történik. — Ha a tanuló és a nevelésügy érdeke 
úgy kívánja, a tanuló hivatalos felszólításra köteles lakást változtatni. A 
szállásadók augusztus 1-ig írásban jelentsék be a tanulók 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 havában már ne tegyenek érdeklődő 
látogatást.

Leány-bejáró magántanulókat az idén is felveszünk az I. osz
tályba is, olyan községekből, ahol nincs polgári iskola. Akik felvételt 
kívánnak más osztályba, azoknak, ha polgári iskolából jönnek, külön
bözeti vizsgát kell tenniök. Az I—IV. osztályba beiratkozni óhajtó leányok 
írjanak egy rövid kérvényt Méltóságos és Főliszteletü D. Raffay Sándor 
Püspök úrhoz, mellékeljék összes iskolai bizonyítványaikat és anyakönyvi 
kivonatukat és augusztus 20-ig adják be az iskola igazgatójánál. — Előre 
is megjegyezzük, hogy csak azoknak a kérvényeit fogjuk pártolóan fel
terjeszteni, akiknek előmenetele legalábbis jó rendű. — Az V. osztályba 
beiratkozni kívánó leánymagántanulók augusztus 2 0 -ig jelentkezzenek 
írásban okmányaik beküldése mellett az igazgatónál. Akik a különbözeti 
vizsgára szeptember elejére nem tudnak elkészülni, azok az igazgató útján 
nyerhetnek haladékot. A leánynevelő-intézet internátusába olyan növen
dékeket 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 figyelm ét ismételten felhívjuk arra, hogy az interná- 
tusi díjat az internátusi vezetőségnek, a tandíjat pedig a gimnázium 
tandijpénztárának 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.

Tankönyvváltozás lesz a II. o. magyar olvasó, VII. o. fizika 
és Vili. 0 . filozófia könyvnél.

Tankönyvjegyzéket az érdeklődőknek Töpfer Béla és Lőwy 
Andor aszódi könyvkereskedők kérésre szívesen küldenek.
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