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Az élet munka — a munka egészség.
(Az igazgató tanévnyitó beszéde: 1936. IX. 9.)

Nagyságos Felügyelő Űri
Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Szeretve tisztelt kartársaim!
Kedves tanuló ifjúsági

Amikor ma ebben az ünnepélyes pillanatban az 193b—37. 
tanév küszöbén tekintetemet végig hordom soraitokon, gyermek- 
szemetek mosolygó tekintetéből úgy látom, hogy gondolataitok még 
mindig ott kalandoznak az áldott szülői otthonban, drága szüléi
tek körében, akiknek mindent, de mindent köszönhettek ezen a vi
lágon, — a jelen pillanatban első sorban azt, hogy újból visszatér
hettetek ide az alma mater studiormnba, hogy itt testileg és lelki
leg napról-napra tökéletesedjetek.- Hogyne lenne derült és mosoly
gós a nyári pihenés alatt megtelt és napsütötte ábrázatotok, hi
szen még ott ég homlokotokon az édes, jó anya féltő búcsúcsókja, 
fületekben még ott csengenek az édes, jó apának az új tanévre út- 
ravalóul szánt búcsúszavai: „Fiacskám, aztán mindig szorgalma
san dolgozzál!“

Erre a szóra „dolgozzál“, úgy látom, soknak közületek egy
szerre még jobban felragyog a szeme. Hogyne, hiszen ezek alig 
várják, hogy újból járhassanak a művelődés és haladás eme szen
telt hajlékába újabb és újabb ismeretek gyűjtése céljából. Egyesek 
azonban közületek erre a szóra „munka“ egyszerre komoly ábrá- 
zattal és összeráncolt homlokkal tekintenek maguk elé bizonnyára 
azért, mert hirtelen eszükbe jut: „Istenem, hát megint dolgoznunk, 
munkálkodnunk kell 10 hónapon keresztül!“ — Vájjon kettejük 
közül melyiknek van igaza: annak-e, aki alig várta a nyári pihenő 
alati az új tanév kezdetét és testben-lélekben megerősödve a legna
gyobb kedvvel és örömmel készül hozzáfogni az új la név sok-sok 
munkájához, — avagy annak, aki a cigány filozófiáját vallja, — 
hogy balga ember az, aki többet dolgozik, mint amennyit muszáj.

Éppen erről akarok én most, az új tanév küszöbén előttetek 
•elmélkedni, hogy mindnyájan kivétel nélkül lássátok, hogy munka 
nélkül, még pedig rendszeres, komoly munka nélkül, nemhogy 
•boldogulni nem lehet, de egyáltalán élni sem érdemes... Bizony
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nejt», kedves gyermekeim, mert a természet egyik legáltalánosabb* 
törvénye — a munka. De én azt szeretném, ha nemcsak azt látná
tok be, hogy a munka az élet legfőbb Jí.övetelinénye, hanem azt is,, 
hogy a munka a földi élet legfőbb áldása s-aki az. élet eme legegye
temesebb törvénye ellen vét, annak: bűnhődnie, kell.

Kedves Gyermekeim!
-Mi tűrés-tagadás — kis diák koromban jómagam sem ra— 

jongtam valami túlságosan a rendszeres és komoly munkáért. Pe
dig felejthetetlen emlékű, édes, jó anyám és haló poraiban is ál
dott emlékű édes, jó atyám, akik egész, földi életükben a rendszeres 
és pontos munkálkodás megtestesülései voltak, héj be sokszor fi
gyelmeztettek: „Fiacskám, aztán szorgalmasan és pontosan, jó. 
kedvvel végezd el mindennap a feladataidat, mert csak az ilyen * 
munka lehet igazán eredményes, csak az ilyen munkán lehet Isten
nek áldása“. Én azonban kis diák koromban a rendszeres munka 
helyett jobban szerettem játszani, erdőn, mezőn barangolni s ott a 
természet örök szépségeinek élvezetében elmerülve szemlélődni.

Serdülő ifjú voltam, amikor egy szép napon egész lelki vi— 
lágom, gondolkozásom lényeges változáson ment át. Ezt a válto
zást Isten után áldott emlékű szüleim soha nem lankadó f igyelmez- - 
tetőseinek, intéseinek, példaadó munka-szeretetüknek és szemlélő
désre hajlamos természetemnek köszönhetem.

Gyönyörű májusi nap volt. A húsvéti két hetes szünidőt- 
drága, jó szüleim egyszerű otthonában töltöttem. Nagyon szeret
tem reggel jó sokáig aludni. Egy szép májusi éjjel azonban nyug
talan álmaim voltak és szokásom ellenére már szürkületkor felébred
tem. Kiosontam a házunk előtti kis virágos kertbe. Sohase hittem 
volna, hogy a májusi kom reggel oly gyönyörű lehet. Teli tüdővel' 
szívtam magamba a virágok felséges, üdítő illatát. Aztán elkezd
tem szemlélődni, egyszerre csak látom, hogy a méhecskék virágról- 
virágra szállva, milyen szorgalmasan gyűjtik a mézet és a viaszt,. 
—- a nagy bajuszé cincérek rágicsálják a fát, a kisebb, nagyobb- 
rovaroknak egész serege nyüzsög, zümmög, futkos, — egyszóval; 
dolgozik. Mennyi teremtménye a jó Istennek ébredt fel még előbb, 
mint én!

Tovább figyeltem és vizsgálódtam.- A virágok között szebb
nél szebb színű pillangók röpködtek, a leveleket kisebb-nagyobb. 
hernyók rágicsálták, közöttük meg idestova, egy-egy hangya fut
kosott. Kezemet térdemre fektetve figyeltem:«s egyre világosabban 
láttam, hogy ez a sok-sok rovar mind-mind dolgozik az életért. Ezt 
látva egyre világosabb lett előttem ama édes szülői intés-; „Fiacs
kám, aztán mindig szorgalmasan dolgozzál!“

Figyelmemet egyszerre a hangyák valóságos körmenete kö
tötte le. Hosszú oszlopokban vonultak el előttem. Magvakat,, mor
zsákat, levelecskéket, virágszirmokat, apró rovarhullákat s egyéb, 
nekik nagyon értékes hulladékokat cipeltek, vagy toltak maguk, 
előtt, — mások meg teher nélkül könnedén siettek-firtottak,., 
hogy ők is szerezzenek valamilyen zsákmányt. Másszóval a han
gyák is dolgoztak.
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h e'dvns Gyermekeim! Szemlélődéseim közepette egyszerre 
'úgy éreztem magam, mintha egy szebb, egy boldogabb világba 
^emelkedtem volna. Az egész körülöttem elterülő világot egy végie
den, gyönyörűségéé műhelynek képzeltem, amelyben minden, de 
minden élt, mozgott és dolgozott, — amelyben a nap, a levegő, a 
fák, a virágok, a fű, a növények, az állatok, az emberek, egyszóval 
a természetnek mindmegannyi teremtménye mind-mind dolgozó 
munkásokká váltak, akik egy felső, titkos hatalom parancsának 

■ engedelmeskednek. Most már egészen világosan láttam, hogy a 
i munka a jó isten legnagyobb adománya, minden élő, mozgó te
remtmény, de első sorban a Teremtés koronája, az ember számára. 
Igen, kedves gyermekeim, a munka maga az élet, amely annál 
szebb és annál tökéletesebb, mennél több és tökéletesebb munkát 
végzünk. É's újra felcsendül fülemben édes, jó szüleim mondása: 
„Fiam, aztán szorgalmasan dolgozzál!“ Most értettem meg Ma
dách „Ember tragédiájáéból az Úrnak a folytonos küzdést célta
lannak látó Ádámhoz intézett bíztató szavait: „Mondottam ember: 
küzdj és bízva bízzál!“

E naptól kezdve a munkát nem tekintettem nyűgnek, ha
nem a földi élet legnagyobb áldásának, teremtő Istenünk legfelsé
gesebb adományának. És, hogy erre a boldogító igazságra még jó
kor, serdülő ifjú koromban jöttem rá, azt a jó Istenen kívül első
sorban áldott emlékű jó szüleim példaadó, fáradhatatlan munkál
kodásának és soha nem lankadó, szerető figyelmeztetéseinek kö
szönhettem. Legyen ezért áldott az ő emlékezetük, örök pihené
sük pedig könnyű, ott a maglódi temetőben.

Kedves Gyermekeim! De ha a munka maga az élet, még in
kább mondhatjuk, hogy a munka maga az egészség, Mert mi is 
a munka? A munka semmi más, mint egy, vagy több szervünknek 
foglalkoztatása, tevékenykedése. E foglalkozás következtében az 
illető szerv fejlődik, izmosodik s ezzel testünk újabb és újabb erő
höz jut annál is inkább, mert munka közben az emésztés folyama
ta, az izmok és a vér egyesülése gyorsabbá lesz. És minél izmosab
bak vagyunk, minél gyorsabb az emésztési folyamat, illetve az 
anyagcsere, annál több és jobb vér jut összes szerveink ellátására, 
más szóval annál egészségesebbek vagyunk.

Felnyitok egy egészségtani könyvet s abban ezt olvasom: 
,.A munka minden betegség ellen a legbiztosabb óvszer. Megóv 
bennünket a lassú sorvadástól, a különböző szúrásoktól — elősegíti 
az emésztést, megszünteti az idegességet, a köszvényt és hasonló 
bántalmakat. A munkának az egészségre és a hosszú életre olyan 
nagy befolyása van, hogy ha egyetlen életszabályban kellene az 
egészségtant összefoglalnom, ezt mondanám: „Dolgozzatok és mo
zogjatok sokat, minél többet a szabad levegőn, hogy egészségesek 
és hosszú életűek legyetek!“

De a munka nemcsak a testi erők fejlesztésének, az egészség 
ápolásának legfontosabb eszköze, hanem munkával őrizhetjük meg 
flegbiztosabban szellemünk rugékonyságát és testünk, lelkünk tisz
taságát is.

Innen van, hogy már a régi görögök is azt tartották, hogy
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a munka, a fáradság elöli azokat a vágyakat, amelyeknek' kielégí
tése káros befolyást gyakorolna egészségünkre. Ugyanezt tartot
ták a régi rómaiak is, amikor azt hirdették, liogy „Mens sana in 
corpore sano“, azaz csak ép testben lehet egészséges lélek. Ugyanez: 
a rendeltetése a modern sportnak is. Csak arra ügyeljünk, hogy a 
sport ne legyen öncél, hanem csak eszköz testünk és lelkünk egész
ségének fenntartására.

Kedves gyermekeim, ti elsősorban szellemi munkát végez
tek. Ha tehát úgy érzitek, hogy szellemi erőtök fáradt, menjetek ki 
a szabad levegőre és sportoljatok, mert a sport bármely nemével 
felfrissítitek testi erőtöket, de ezzel egyúttal felfrissítitek szellemi 
erőtöket is.

Dolgozzatok tehát rendszeresen és kitartóan. Ha szomorú
ság ér benneteket, dolgozzatok és örülni' fogtok, ha csalódtatok, 
dolgozzatok és megvígasztalódtok. Aki dolgozik, az vidám, jóked
vű, s aki jókedvű, az egészséges. Igen, mert a munka étvágyat, 
élénkséget, frisseséget, megelégedést, csendes álmot, derült lelki 
békét és szívbeli örömöket ad, mert a munka növeli egészségünket. 
Korunk ideges betegségei: az életúntság, a liányavetiség, a léha 
életfelfogás, mind a semmittevés, a tunyaság rothadt gyümölcsei.

Orvosok, tudósok sokat írtak össze arról, hogy mi a hosszú 
életnek a titka. Statisztika alapján kimutatták, liogy azoknak a 
híres férfiaknak az életkora, akik él elüket folytonos munkálkodás 
között töltötték, jóval magasabb, mint az átlag embereké, még ak
kor is, ha az illető híres férfiú gyöngébb szervezető volt. Például 
Metastasio, a híres költő, igen gyenge testalkatú és ideges ember- 
volt és mégis nyolcvannégy évig élt, mert teljes életében szorgal
masan dolgozott. Newton, a nagy gondolkodó, nyolcvanöt évig élt, 
pedig gyenge testtel roppant sokat dolgozott s gondolatai sokszor 
valósággal kiragadták őt a való életből, még éjjel' álmából is gyak
ran felébredt is az elmélkedés annyira erőt vett rajta, liogy sokszor 
óraszámra ébren ült ágyában anélkül, liogy tudta volna, hogy hol 
van és mit csinál. Avagy a francia Voltaire, ez az univerzális zse
ni, a francia forradalom nagy előharsonája szintén nyolcvanöt 
éves korában halt meg', pedig huszonkilenc éves korában himlőbe 
esett, majd később skorbutban minden fogát elvesztette és igen 
gyakran gyomorgörcsök kínozták őt s mégis 70 kötet műnél többet 
írt össze. Ámde Voltaire mindig lankadatlanul dolgozott. Ha elfá
radt az írásban, szobájából kertjébe ment kedvenc fáihoz és virá
gaihoz, vagy nagyobb sétát tett a mezőn, hogy testi és szellemi 
erői felfrissüljenek. Augustus Caesar az ókori római birodalom 
megmentője s az első európai monarchia megalapítója, Suetonius^ 
szerint gyenge testalkatú, beteges ember volt, aki sem a hideget, 
sem a meleget elviselni nem bírta s a római birodalom legvérziva- 
tarosabb korában mégis 76 évig élt, mégpedig úgy élt, hogy tettei 
aranybetűkkel vannak feljegyezve a történelem lapjain.

Nemzetünk nagyjai közül gondoljunk csafc Petőfi Sándor, 
avagy II. Rákóczi Ferenc életére. Petőfi, nemzetünk és iskolánk 
büszkesége, gyenge testű volt gyermek- és ifjú korában egyaránt.. 
Rövid életében sok szenvedésen, viszontagságon és niegp ró hálta tá-
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son tellett átesnie és mégis annyit dolgozott, hogy 26 éves korában, 
amikor a segesvári csatában 1849. július 31-én hősi halált halt, a 
latin és görög nyelveket eléggé elsajátította, a németet tűrhetően, 
a francia és angol nyelvet azonban kitünően.

II. Rákóczi Ferenc történelmünk legnemesebb alakja, sza
badságharcunk legdicsőbb emlékű vezére csak 59 évig élt és élete 
mégsem mondható rövidnek. Az ő gyermek- és ifjúkora ugyanis 
megindító eseményekben és tragikus mozzanatokban éppen oly 
gazdag volt, mint férfikora egész rodostói haláláig. De ő sohasem 
csüggedett, sohasem tört meg azok súlya alatt. Sőt minél többet szen
vedett, minél több megpróbáltatáson ment keresztül, lelke annál szi
lárdabb, jelleme annál keményebb lett. És amikor a szatmári béke 
után végleg Törökországban telepedett le, a számkivetés keserves 
éveiben elszakítva szeretteitől, kitaszítva imádott hazájából, ame
lyért mindent, de mindent feláldozott, -— hitvest, családot, rangot 
és óriási vagyont, vájjon miben talált lelki megnyugvást? A hit
ben és a munkában. Folyton tervezgetett, írt, avagy dolgozott esz
tergályos műhelyében. Legszebb és legtöbb bútorát maga készítet
te. Mikes Kelemen, Rákóczi hűséges íródeákja, tanúsága szerint 
a nagy száműzött a munka édes áldásait csaknem halála napjáig 
élvezé. „Azt csodálta benne mindenikünk leginkább, — mondja 
Mikes Kelemen, — hogy ő halála órájáig semmit el nem mulasz
tott megszokott életrendjében. Mindennap a szokott órában felöl
tözött, tett-vett, ebédelt és lefeküdt.“

Kant, a modern filozófia megalapítója csaknem 100 eszten
deig élt ép testi és lelki erőben s ez idő alatt sohasem szűnt meg 
dolgozni és tanulni. Művei az emberiség legnagyobb szellemi kin
csei közé tartoznak. És ez a nagy szellem, valahányszor esténként 
a napi munkától fáradtan lefeküdt, s magára húzta takaróját, ezt 
kérdezte önmagától: „Van-e valaki, aki jobban érezheti magát, 
mint én?“

Kedves gyermekeim, higyjétok el nekem, ha lelkiismerete
sen fogtok dolgozni, ha mindennap pontosan elvégzitek feladatai
tokat, akkor, de csakis akkor lefekvéskor ti is ugyanezt kérdezhe
titek majd magatoktól, mindennap. Dolgozzatok tehát szorgalma-; 
san, lelkiismeretesen és kitartással.

Ne feledjétek el egy percre se, hogy egész Európa, a keresz
tyén kultúra, sőt az egész világ forrong és vajúdik. Jövőnk, az új 
világ egészséges vagy káros volta attól függ, hogy hogyan fogjuk 
mi magyarok, hogyan fogják Európa népei a feltétlenül szüksé
ges szociális újításokat megvalósítani. Ha úgy fogják megvaló
sítani az új világrendet, hogy a régiből is megtartják azt, ami év
századokon át jónak bizonyult, a fejlődés, a haladás egészséges és 
tartós lesz s Európa és a keresztyén kultúra meg lesz mentve, ha 
azonban teljesen megtagadják és elvetik a múltat (miként azt. a 
bolsevizmus is teszi), akkor csakugyan bekövetkezik Európa és a 
keresztyén kultúra alkonya és pusztulása.

Nekünk magyaroknak azonban ezeken az egyetemes európai 
sebeken kívül vannak speciális nemzeti sebeink is, azok a sebek, 
amelyeket Trianon ütött nemzetünk testén. Nekünk magyaroknak
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özeket a saját sebeinket kell gyógyítanunk elsősorban. Meg kell 
győznünk a nyugat-európai nemzeteket, bogy nemcsak a mi jö
vőnk, hanem Európa s az európai kultúra jövője sürgeti, követeli 
Trianon revízióját. Vegyék már egyszer észre Európa sorsának 
intézői, hogy a mai Cseh-or szag a kommunista Oroszországnak elő
retolt bástyája Középeurópában, — hogy a bolsevista métely en- 
nan fogja majd döntő támadását intézni a nyugati keresztyén kul
túra gócpontjai: Bécs, Berlin, Róma, Páris és London ellen. És 
hogy ez nem rémlátás, hanem a nemzetközi helyzetnek helyes meg
ítélése, gondoljunk csak a spanyol forradalomra s az oly hirtelen 
bekövetkezett görög' diktatúrára. Vájjon nem az orosz kommuniz
mus aknamunkája ídézte-e azokat elől És ez ellen az aknamunka 
ellen Nyugateurópa művelt népei csak akkor tudnak majd eredmé
nyesen védekezni, ha sietnek minél előbb helyreállítani az 1000 
éves integer Nagy-Magyarországot, hogy az azután szövetkezve 
a nagy és erős Lengyelországgal, mint a múltban évszázadokon át, 
a jövőben is erős védőbástyája lehessen a nyugat-európai keresz
tyén kultúrának, minden keletről jövő nyílt támadás, vagy szellemi 
métely aknamunkája ellen.

íme, kedves gyermekeim, ilyen szörnyű veszedelem leselke
dik reánk és Európa művelt népeire kelet, felől. Ez ellen a vesze
delem ellen jól fel kell vérteznünk magunkat. Ezért dolgozzatok 
serényen és kitartóan. Ezért fejlesszétek ki testi, lelki és szellemi 
erőiteket a lehető legmagasabb fokra, hogy amikor majd kikerül
tök a nehéz magyar közéletbe, meg tudjatok küzdeni a reátok is 
váró súlyos feladatokkal. Meg tudjatok küzdeni olyan fényes ered
ménnyel, mint amilyen fényes eredménnyel jöttek haza fiaink a 
11. Olympiászról, Berlinből. Pedig ezek a derék magyar fiúk ott 
53 nemzet megfeszített versenyében egy alig 9 milliós, sok sebtől 
vérző nemzetet képviseltek és mégis a tíz olympiai győzelmükkel a 
harmadik helyet küzdöttek ki nemzetünk számára megelőzve ezzel 
a fényes eredménnyel olyan nagy nemzeteket is, mint az angol, 
francia, olasz és a japán nemzet. Azonban, kedves gyermekeim, 
mennyi munka, mennyi fáradság, mennyi fegyelmezett tréning 
előzte meg ezt a nagyszerű eredményt. Dolgozzatok tehát az új tan
év folyamán ti is olyan kitartással, olyan lelkesedéssel, olyan tör
hetetlen akaraterővel, mint tették azt a mi derék olympiai hőseink 
és meg fogjátok látni, hogy a ti munkátokat is teljes siker fogja 
koronázni.

De, kedves gyermekeim, dolgozzatok kitartással és lelkese
déssel, már csak azért is, mert csak a dolgos, munkás ember lehet 
kásember Mkiismerete nyugodt, mert hiszen ő betölti a földi élet, 
a természet és az erkölcsi világrend legelemibb törvényét, — a 
szorgos munkálkodást. Ahogy Arany Jánosunk mondja:

„Ha a nehéz munka testet legöruyeszti,
Felem eli lelkét egy magasztos ének, -----
M ellyel bizodalmát táplálja, éleszti,
K önyörög s hálát ad a jó istenének,
Munkája is halad, jobban, mint sem várta, 

igazán elégedett és boldog. Igen, kedves gyermekeim, csak a mun-
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Bízvást nézz előre, örömmel nézz hátra.“
Igen, kedves gyermekeim, dolgozzatok, fáradjatok erős aka

rattal és kitartással, hogy ti is bízvást nézhessetek előre, de öröm
mel nézhessetek hátra is. Föl a nagy, a szent munkára, a tökélete
sedés, a haladás, Trianon revíziójának, e nagy magyar Feltáma
dásnak kikiizdésére,

„Föl nemzetemnek apraja, nagyja,
Szégyen reá, ki lomhán vesztegel,
Dicsőség arra, aki dolgozik;
Válasszatok most; szégyen, vagy dicsőség.“

Hölgyeim és Uraim! Legyen szabad a mélyen tisztelt szü
lőknek és mindazoknak, kik iskolánk élete és fejlődése iránt, min
denkor érdeklődéssel viseltetnek, — még egy fontos dolgot szí
ves tudomására hoznom, örömmel jelenteni, hogy a nagy szünidő
ben az iskola új épületének lépcsőházában elhelyezett egyik már
ványtáblán megörökítettük e szép, új épület felépítésének és fel
avatásának fényét és idejét. A márványtábla felirata a következő: 

A bányai evangélikus egyházkerület 
Petőfi gimnáziumának 

ezt az épületét
D. D. RAFFAY SÁNDOR 

bányakerületi püspök
fír. ORAVECZ ÖDÖN

igazgatósága idejében,
1931. okióber 11-én avatta fel.

„Legyen hajléka az igaz tudománynak, 
a munkás hazaszeretetnek, 
a boldogító vallásosságnak  
és a szíveket összeforrasztó testvériségnek!
Nyugodjék rajta Isten áldása 
s övezze, védje időtlen-időkig 
a reá gazdagon visszasugárzó 
hálás szeretet!“

(A püspök avató beszédéből.)
Ez a márványtábla hirdetni fogja időtlen-időkig, hogy en

nek a gyönyörű fekvésű épületnek a legmostohább anyagi körül
mények között, jóformán a semmiből való előteremtése és fölépí
tése s ezzel Petőfi Sándor iskolájának megmentése két lánglelkű, 
Istennek s a magyar kultúrának szolgálatában sohasem lankadó 
férfiúnak az érdeme. Ez a két férfiú D. D. Raffay Sándor, bá- 
Tiyakerületi ev. püspök és néhai dr. Oravecz Ödön, az én nagynevű 
elődöm. Adjon a Mindenható a mi szeretett főpásztorunknak, is
kolánk megmentőjének még sok éven át ép testi és lelki erőt, hogy 
még számos éven át ösztönözze, serkentse Öt hasonló nemes alko
tásokra a benne és általa mindig munkálkodó evangéliumi lélek, 
— „az az ev. lélek, amely akkor boldog igazán, ha áldozatokat osz
togathat, —- az az ev. lélek, amely az embert az önzés ösztönös nyű
géből fölemeli a másokért élni tudó szolgálat méltóságára.“ — 
Nagynevű elődömnek, néhai dr. Oravecz Ödönnek pedig, kinek Pe
tőfi Sándor iskolájának megmentése körül szerzett elévülhetetlen



érdemeit időtlen-időkig hirdetni fogja e fényes épületnek minden
egyes téglája, — adjon a Mindenható ott az örök hazában békés és 
nyugodalmas örök pihenést.

Plgy másik emléktáblán, — szemben az előbbivel, — csak ez 
a rövid márványba vésett felirat olvasható: „Erős várunk nekünk 
az Űr Isten!“ — Ez a márványtábla pedig ebbon az iskolában az 
egymást követő nemzedékeknek időtlen-időkig azt fogja hirdetni, 
hogy mindnyájan ugyanannak az egy gondviselő, jóságos, meny- 
nyei Atyának vagyunk a gyermekei, — hogy az igazán hívő lélek 
bármelyik hitfelekezethez tartozik is, — a földi élet legsúlyosabb 
megpróbáltatásai között is, mélységes hittel a költővel így fohász
kodik a mindenség Urához:

„Isten, k it a bölcs láng’esze föl nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt, —
Léted világít, mint az égő nap,
De szemünk bele nem tekinthet.“

# # #
Magyar Fiúk! Ezek után most még, mielőtt föl vonulnátok: 

osztályaitokba, el fogtok vonulni a három színű nemzeti zászlónk 
előtt, — az előtt a zászló előtt, amelyről ti tudjátok, hogy az a lo
bogó ezer esztendőn keresztül történelmünk legdicsőségesebb és leg- 
vérzivatarosabb napjaiban egyaránt mindenkor a magyar élniaka- 
rásnak volt a szinbóluma. Ti tudjátok, hogy ennek a zászlónak 
mélységes tisztelete, e zászlóhoz való hűséges ragaszkodás segített 
át bennünket a tatárjárás okozta szenvedéseken, éppen úgy, mint 
a másfél százados török uralom vérveszteségein és borzalmas csa
pásain. Ti tudjátok, hogy 1686. .szeptember 2-án, tehát 250 évvel ez-. 
előtt, — Budavárának a töröktől való visszafoglalása alkalmával 
a kuruc hadak élén Petneházy Dávid kuruc hadnagy ezt a zászlót 
tűzte ki elsőnek a török lófarkas zászló helyébe Ös-Budavára ha
talmas várfalának ormára. De ti tudjátok azt is, hogy ellenségeink 
nem egyszer húzták már meg a lélekharangot a magyarság felett. 
Legutóbb egy román és egy cseh tudós kürtölte világgá, hogy a 
magyarság befejezte történelmi szerepét és hivatását s mint min
den degenerált faj, — kihalásra van ítélve. Mikor ennek a két ál
tudósnak nemzetünk kihalását hirdető hamis megállapításait ol
vastam, úgy fájt a szívein, hogy nem akadt magyar tudós, aki en
nek a két áltudósnak tudományos mezbe bújtatott állításait megcá
folta volna. De amit elmulasztottak a magyar tudósok, azt sokkal 
meggyőzőbb erővel megtette a magyar ifjúság. Megtették azt azok 
a derék magyar fiúk, akik a világ 53 nemzete között, ott Berlin
ben, a XI. olympiászon 10 első díjat nyertek s ezzel az egész világ 
nagy ámulatára a  harmadik helyet küzdöttek ki Trianon sújtotta 
nemzetünk számára. íme mire képes a Trianon sújtotta, ellensé
geink által degenerállnak hirdetett, sőt kihalásra szánt magyar! 
Ami olympiai hőseink ime megmutatták a világnak, hogy a Tria
non okozta nyomorúságok és szenvedések igenis nem tették dege- 
nerálttá a magyart, de sőt megacélozták annak izmait és akaratere
jét. Most láthatja az egész világ, hogy ez a sokat szenvedett nem
zet él és élni fog, mégpedig úgy fog élni, hogy nem lesz megeléged
ni



ve azzal a szűk ketreccel, amelybe ellenségei Trianonban bezárták s 
amelynek állandósulása előbb-otóbb valóban a halált hozná meg, 
számára, hanem 1000 éves múltjához méltó helyet fog magának ki- 
küzdeni a Közép-Duna medencében.

Fel hát a fejjel, hazám ifjúsága! Vonuljatok el bátran, dél
cegen a nemzeti trikolor előtt, mert

Még jőni kell, még jőni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.

* -* #

II.
A  bányai ág. hitv. 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 keletkezett, a 
protestánsok iskoláiban az elemi és középfokú oktatás intézménye
sen nem volt mindenütt elkülönítve. így volt ez az aszódi evangéli
kus egyház iskolájában is már 1742-ben. Ebben az évben u. i. a 
helytartó tanács kebelében felállított tanulmányi bizottságnak be
küldött évi jelentésben az aszódi iskola már úgy szerepelt, mint 
„schola Latina usque Sintaxim inclusive". 1770-ben Szontágli Sá
muel, a Podmaniczky-család nevelője, később a tiszai kerület ki
váló püspöke, jutott arra a gondolatra, hogy az elemi iskolát elvá
lasztja a latin iskolától. Megvette — bizonyára a Podmaniczkyak 
anyagi támogatásával — a Petőfi iskolája feletti házat (a mai 
evangélikus elemi iskola telkét) kizárólag az elemi oktatás céljaira 
és így a régi szalmafedeles ház megmaradt latin iskolának. Ennek 
a latin iskolának talán a legelső rektora Fabricius János, a ké
sőbbi hartai lelkész. Őt követték a rektorságban Kád assy József, 
a szelídlelkű és munkában türelmes férfiú, majd a földrajzban tu
dós Chovan Sámuel. A negyedik rektor Scholtz József már a pro
fessor címet viseli. A professorok sorában a tizedik Koron István, 
akinek 23 évi működése maradandó nyomokat hagyott az iskola 
fejlődésében. Az ö idejében diákoskodott iskolánkban 3 éven át 
(1835/36—1937/38.) nemzetünk büszkesége Petőfi Sándor. A ma
gyar Tyrteus maga írja az „Üti Jegyzetekben“, hogy „Aszódon 
írt először verset, itt lobbant először lángra szíve, itt fogta meg 
először lelkét az olthatatlan vágy a színészet után.“ Ezért 1888-ban, 
az iskola százados ünnepén Gyulai Pál találóan mondotta: „Ál
dás 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 műveltségi közpon
tot teremtettek.“



Az iskola ma is kegyelettel őrzi azt a vezérkönyvet, amely
ből Koren a legnagyobb magyar lírikust oktatta, — az érdemjegye
ket tartalmazó anyakönyvet, melynek tanúsága szerint Petro vies 
Sándor szín eminens tanuló volt. Az iskolának akkor 3 osztálya 
volt 5 évfolyammal.

Koren professor távozása Szarvasra és a Bacli-korszak vál
ságos helyzetbe sodorta iskolánkat. Egyelőre elveszíti gimnáziumi 
jellegét, de 1863—64-ben a felső elemiből ismét gimnáziummá lett. 
Ekkor adományozza a második tanszék megszervezésére Podma- 
niczky Ármin báró az iskolának az aszódi vásárjog háromnegyed 
részét. Ezen a biztató bázison vetette meg lábát iskolánk a bizony
talan jövővel szemben. Megalakul az első rendes iskolai tanács 
(1865). A földszintes nádfedeles házat megbővítik és 1865—66-ban 
megnyílik a IV. osztály is.

Podmaniczky Ármin mecénási szerepét a nemeslelkü család 
többi tagjai: Géza és Levente bárók, majd később Gyula báró veszi 
át. De az iskola nemesszívű támogatói sorában ott szerepelnek 
Prónay Dezső és Gábor bárók, Ráday Gedeon gróf, a Dégenfeld 
grófok, Radvánszky Antal báró, Fáy Béla, Földváry Mihály, Tahy 
István és ott találjuk Breznyik János, a Selmecbányái evangélikus 
lyceum nagynevű igazgatójának nevét is. Az aszódi evangélikus 
egyház részéről pedig Moravcsik Mihály, az érdemes lelkész tesz 
meg mindent az iskola fennmaradása érdekében. Az ő fáradságot 
nem ismerő buzgóságának köszönhető, hogy 1872-ben a régi vályog
falakon felépült az emeleti rész. 1875-ben lélekemelő ünnepség ke
retében leplezik le a Petőfi-emléktáblát, amelyen Csengey Gusztáv
nak az iskola kiváló tanárának szinte klasszikus párverse hirdeti, 
hogy

Itt lobbant fel a láng, itt nyerte olympi tüzet a 
Legszeretőbb költő, a haza Tyrteusa.

Szelleme bölcsőjét itt hű anya őrzi; szegény bár.
Kincse, e lángemlék, átragyog ifjaira.

1888-ban megünneplik — bár hibás dátummal — iskolánk 
százados ünnepét. Alma materünknek azonban még sok válságos 
évet kellett átélnie, míg végül az 1907. márciusában szerződésileg 
biztosított államsegély biztosítani látszik iskolánk jövőjét. Ugyan
ebben az évben Bolla Lajos igazgatósága alatt a tanári kart felve
szik az országos tamári nyugdíjintézetbe.

1912-ben Micsinay Ernő felügyelősége és Szabó Lajos igaz
gatósága idejében sikerült az ősi algimnáziumot teljes főgimná
ziummá fejleszteni. Az első rendes érettségit 1916. június havában 
tartják meg, míg 1920-ban Gaál Mózes kir. főigazgató buzgó támo
gatásával az iskola mint főgimnázium elnyeri a végleges nyilvá
nossági és érettségi tartás jogát.

Dr. Osváth Gedeon igazgatósága alatt a Petőfi-társasággal 
karöltve megünnpeltük a Petőfi-centennáriumot, amikor az igaz
gató Petőfi aszódi életéről írt tanulmányával s a Petőfi-gyüjte- 
mény kifejlesztésével igyekszik minél szélesebb körben érdeklődést 
kelteni iskolánk iránt. Erre azért volt szükségünk, mert a világhá
borút követő pénzügyi és gazdasági pangás okozta szanálás fenye-
12



goto zátonyát elkerülte ugyan iskolánk s 1924—25-ben francia nyel
vet tanító reálgimnáziummá változott át, azonban a régi 120 tanuló 
befogadására való helyiségekben 400 tanulót tanítani szinte lehe
tetlenséggel volt határos. A földreform kapcsán sikerült négy és 
fél hold építési telket szereznünk Aszód legszebb pontján, ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílik az egész Galgavölgvre. Ennek a szép te
leknek az árát részben azzal a 6933.63 P-vel fedeztük, amelyet Dr. 
Osváth Gedeon, igazgató Petőfi aszódi életéről írt tanulmányával 
gyűjtött.

Iskolánknak tehát égető szüksége volt új modern épületre. 
Azonban a szegény, alig 1200 lelket számláló aszódi evangélikus 
egyház érezve azt, hogy anyagilag nem képes egy új iskolai épület 
felállítására, 1926 végén Petőfi Sándor iskoláját átadta a bányai 
ág. h. ev. egyházkerületnek. Az átvételt dr. líaffay Sándor püspök 
céltudatos iskolapolitikája tette lehetővé a kerület előtt, az átadást 
pedig Dr. Oravecz Ödön igazgató körültekintő ügyessége az aszódi 
evangélikus egyház közgyűlése előtt. Kerületünk lelkes főpásztora 
az építkezés céljaira kieszközölt évi 12.000 pengőt kitevő állami se
gítséget, azután bátran hozzálátott a még mindig szinte lehetetlen
nek látszó feladathoz, az új épület megépítéséhez. És a csoda — 
hála érette az evangélikus iskolákért minden áldozatra kész főpász
torunknak, Dr. Raffay Sándornak és az ő hűséges munkatársának, 
Dr. Oravecz Ödön igazgatónak — mégis megtörtént. 1931 október 
11-én szeretett főpásztomnk lélekemelő ünnepség keretében avatta 
fel az iskola új, modern, gyönyörű fekvésű épületét. Hogy az is
kola jövőjét még jobban biztosítsuk s evangélikus jellegét minél 
inkább kidomboríthassuk, a régi iskola épületeiben virágzó inter- 
nátust rendeztünk be körübelüí 50 tanuló részére.

Az új kétemeletes, központi fűtéssel ellátott iskolaépület a 
vasúti állomástól alig három percnyire, Aszód legszebb dombján 
épült, ahonnan szemet-lelket gyönyörködtető kilátás nyílik a szép 
G alga völgyre. A régi épületben levő internátus is Aszód pormentes 
részén terül el. Ebb™ a fiatal, de máris 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  ta
nári karból bejáró tanár segít a szakszerű korrepetálásban.

Mi, az ág. h. ev. Petőfi-reálgimnázium tanárai hisszük, hogy 
az új, modem, napsütötte épületben és 5 tanár vezető munkájával 
alátámasztott internátusbán mélyebben sikerül beleplántálnunk 
tanulóinkba a mi két vezető csillagunk lelkét: az evangélium lelké
nek felemelő és megszentelő tanításait és Petőfi Sándor lelkének 
izzó, cselekvésre kész faj- és hazaszeretetét.

Az iskola tanára közül irodalmilag is kitűntek: Csengey 
Gusztáv „A fogoly lengyel“ költője, Gyöngyösy László Arany, 
Mikszáth és Gyöngyösy István életrajzírója; a tankönyv-irodalom 
terén Haits Samu és Zalányi János, továbbá Petry Gyula az iskola 
első történetírója, az iskola második történetírója az újabb gene
rációból Dr. Oravecz Ödön igazgató, aki amellett, hogy elévülhetet
len érdemeket szerzett az iskolának az egyházkerület számára való
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átadása és az új épület megteremtése körül, finomíelkű költő és 
ékestollú író is volt. Különösen az egyházi és ifjúsági lapokban írt 

■cikkeivel építőleg hatott az ifjúság lelkivilágára.

III.
Az iskola főhatósága.

Iskolánk főhatósága á bányai ág. hitv. ev. egyházkerület, 
illetve ennek elnöksége: Dr. Raffay Sándor, a bányai ág-, hitv. ev. 
egyházkerület püspöke és Dr. Pesthy Pál ny. miniszter, kerületi 
felügyelő.

Az 1927. év szeptember 15-én tartott kerületi közgyűlés úgy 
határozott, hogy mivel a kerületnek két. iskolája van Aszódon, a 
két iskola fölé: Aszódi Középiskolai Bizottság néven közös kor
mányzó bizottságot szervez. (15. p.) Elnöke: a kerületi elnökség. 
Tagjai jelenleg: Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyetemes tanügyi 
bizottság elnöke, Sárkány Béla és Dr. Scholtz Oszkár kér. főjegy
zők; Dr. Mészáros Gyula kér. ügyész; Dr. Bell Lajos kér. közép- 
isk. tanfelügyelő; Pékár Gyula ny. miniszter, a két iskola'felügye
lője; Dr. Horváth Károly, a két iskola II. felügyelője; Sárkány 

sErnő az aszódi kerület országgyűlési képviselője; Dr. H. Gaudy 
László kér. vallástanítási középiskolai felügyelő; Kolofont Erzsé
bet leánynevelő-intézeti igazgató; Szever Pál a reálgimnázium 
igazgatója; Chugyik Pál aszódi esperes-lelkész; Dr. Traeger Ernő, 
az aszódi ev. egyház felügyelője; Dr. Szontágh Antal a felsőpesti 
egyházmegye tiszt, felügyelője; Dr. Mikler Károly; Mikolik Kál
mán; Schulek János; a leánynevelő-intézet tantestületének képvi
seletében Kézmárszky Hennin; a Petőii-reálgimnázium tanári ka
rának képviseletében Hannák Béla. Mint jegyzők: Dr. Scholtz
Oszkár és Magóes 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 
leány nevelőintézet tantestülete részéről Kézmárszky Her min és 
Gergely Ida: a Petőfi-reálgimnázium tanári kara részéről Habe- 
rehrn Gusztáv, Nagy Imre, Hannák Béla vallástanár ős Karádi 
János a reálgimnázium intemátusának vezetője és Dr. Czirbusz 
Endre az aszódi ev. egyház II. felügyelője.

A kerületi bizottság e tanév folyamán két ülést tartott, még
pedig szeptember 24-én és június hó végén, — a helyi bizottság 
szintén kettőt: szeptember 19-én és február 16-án.
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IV. A tanári testület.
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Nyugalomban vannak iskolánk kötelékéből: Dr. Gréb Gyu
la, Dr. Osváth Gedeon, Szabó Lajos és Künsztler János.*

A ref. vallástant Székely Ödön hévízgyörki lelkész, a r. kát. 
hittant Kausz József hévízgyörki expositus lelkész, az izraelita 
hittant dr. Berg József aszódi kerületi főrabbi tanította. A leáriy- 
nragántanulók testnevelését Zalánné Droppa Irén oki. testnevelési 
tanárnő vezette. Az iskola orvosa dr. Liptai István körömmé volt. 
A bejáró leány-magántanulók felügyeletét a leányszobában Tom
pa Adolfné látta el.

Iskolaszolgák: Savéi Lajos és Szénást József.
A tanári kar társadalmi és irodalmi munkássága.

1. Szever Pál, igazgató, az aszódi ev. egyház tanácsának 
presbitere a bányai ev. egyházkerület kis- és nagybizottságának; 
Aszód község képviselőtestületének, testnevelési és népművelési 
bizottságoknak, a Nemzeti Egység Pestvármegjmi Szervezete vá
lasztmányának tagja; a felsőpeistmegyei ev. esperesség törvény- 
széki bírája. Az Országos ev. Tanárgyesiilet váasztmányának tag
ja. Az 1936/37. tanévet mgnyitó beszédében „Az élet munka, a 
munka egészség"' címen, a tanévet bezáró beszédében pedig „A 
munka öröm és dicsőség", az április 24-én megtartott szülői érte
kezleten „Hogyan támogathatja a szülői otthon az iskola nevelő 
és oktató munkáját?" címen értekezett.

2. Kamrák Béla, az aszódi ev. egyháztanács tagja; a pest
megyei felső ev. egyházmegye ellenőre; a bányai ev. egyházkerü
let középiskolai nagy- és kisbiaottságának tagja.

3. Kardiái János, az aszódi ev. egyháztanács presbitere; a 
helyi középiskolai bizottság jegyzője; a Keresztény Polgári Kör 
elnöke; a Hangya Szövetkezet Felügyelő Bizottságának és az ipa- 
rostanonciskolai felügyelő bizottság tagja.

4. Nagy Imre, az aszódi ev. egyház tanácsának presbitere, 
a helyi középiskolai kisbizottság tagja, a módszeres értekezleten- 
„Magyar irodalmi olvasmányok és könyvnélküliek" címen, a szü
lői értekezleten „Hogyan töltse el a tanuló hasznosan a nagy szün
időt?" címen előadást tartott.

5. Haberehrn Gusztáv, az aszódi ev. egyház presbitériumá
nak és pénzügyi bizottságának, — a helyi középiskolai bizottság
nak tagja, a felsőpestmegyei esperesség számvevője, az aszódi Lu
ther szövetség pénztárosa, az aszódi Keresztény Polgári Kör vá
lasztmányának tagja, az Országos Ev. Tanáregyesület számvevő
ségének tagja, a budapesti földrengéstani obszervatórium külső 
munkatársa. Orgonán játszott az esperességi gyűlés vallásos est
jén Gödöllőn és Pécelen a püspök űr díszpolgárrá való választá
sakor rendezett vallásos estén.

6. Jancsik Mihály, az „Erdélyi Helikon Magyarországi 
Barátai" egyesület tagja, az aszódi ev. egyháztanács presbitere.

7. Dr. Czirbusz Endre, az aszódi ev. egyház II. felügyelője, 
mint ilyen tagja az aszódi ev. középiskolai bizottságnak, tagja a 
Magyar Cserkészszövetség Országos, valamint a X. kerületi Inté
zőbizottságának és a X. Cserkészkerület fegyelmi bíróságának^.
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Aszód község Testnevelési Tanácsának tagja, az aszódi Nemzeti 
Egység községi szervezetének elnöke, a Galgavölgyi Méhészkor al- 
elnöke. Előadást tartott az aszódi Népművelési Bizottság felkéré
sére vetített képekkel Finnországról, az aszódi ev. egyház ifjúsági 
csoportjában a Pénzről, a galgagyörki ev. templomban a reformá
ció ünnepén Lather Mártonról. Beszédet tartott az aszódi Kér. 
Polgári Kör március 15-iki ünnepi vacsoráján.

8. Dr. Reuss Pál, részt vett az 1936. november 7-én megtar
tott jótékonycélú „Csikós bál“ rendezésében és konferálta annak 
műsorát.

9. Nyiry Sándor, az aszódi Nemzeti Egység Sport Egylet 
sport szakosztályának vezetője, a Polgári Lövészegyesület választ
mányi tagja.

10. Inohfíi Béla, a Budapesti Philológiai Társaság rendkí
vüli tagja, az Erdélyi Helikon Magyarországi Barátai Egyesület 
tagja.

Dr. fíréb Gyula megjelent cikkei: Der Zipser Ortsname 
Schweder (Karpathenland IX. (1936.) évf. 83—92, 103—114. 1.); 
Franz Ratzenbergers mundartlicher Sprachgebrauch (U. o. 122— 
126 1.); Die Frage des Zipser Wörterbuches (Karpathen—Post 
1937. évf. 11. sz.); Achter Fragebogen des Zipser Wörterbuches 
(U. o. 13. és lő. sz.); Zu dem achten Fragebogen (U. o. 18. sz.); 
Zu den Zipser Ortsnamen Kotterbach und Schwedler (Karpathen
land X. (1937.) évf. 24—31. 1.); Wiesenzeichen als Kennmarke in 
Eisdorf (Zipser Heimat 1937. évf. 3. sz.); Griindler Sprichwörter. 
Gesammelt von F. Ratzenberger, bearbeitet von Dr. J. Gréb (U.
o.). — Könyvismertetések és bírálatok: Karpathenland IX. (1936) 
évf. 60—61. 1. és Zeitschrift für Mundartforschung XII. (1936.) 
évf. 112—113. 1. a „Schlessisches Jahrbuch für deutsche Kultur
arbeit im gesamtschlesischen Raume“ VII. és VIII. (1935. és 
1936.) évf.-ról; Karpathen-Post 1936. évf. 49. számában A. E. 
Mayerhöffer „Blüten am Wegesrund“ c. vei'sfiizetéről.

V.
A tanév története.

A tanév lefolyása. Isten kegyelméből az 1936—37. tanévet 
az előírt időben kezdtük meg. A javító-vizsgálatok szeptember 5- 
én folytak le szabályszerűen. Szeptember 4., 5. és 7-én voltak a 
beiratkozások, szeptember 5. és 7-én voltuk a különbözeti-, pótló- 
és magánvizsgák, szeptember 8-án tartottuk meg a javító érettségi 
vizsgákat, szeptember hó 9-én nyitottuk meg ünnepélyesen a tan
évet, szeptember 10-én pedig megkezdtük a rendes tanítást.

Iskolai szünnapok voltak: szeptember 25-én a kerületi gyű
lés napján, október 6-án, a 13 aradi vértanú, október 31-én a  refor
máció emlékezetére, november 1-én a kegyelet lerovása céljából,
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•az első (IX. 25.) és második (X. 6.) deprecatiós napon. A karácso
nyi szünet december 21-től január 6-ig tartott, a félévi szünet feb
ruár 1. és 2-án volt, a búsvéti szünet pedig március 22-től április 
5-ig tartott.

A tanévet a következő programm szerint fejeztük be: szü
lői értekezletet tartottunk április 24-én, a VIII. o. magántanulók 
írásbeli vizsgálatai május 10., 11-én voltak. Május 13—15-én foly
tak le a VIII. o. rendes tanulók összefoglaló vizsgái és a VIII. o. 
magántanulók szóbeli vizsgái. Május 18—20-án voltak teljesen az 
előírásoknak megfelelően az érettségi írásbeli vizsgálatok. Május 
23-án volt a tornavizsga. Május 29-én tartottuk meg a hagyomá
nyos majálist. Június 7-én volt a legújabb rendelkezéseknek meg
felelően az utolsó tanítási nap. Ezután június 8—11-ig tartottuk 
az I—VII. osztályok összefoglaló vizsgáit és a bejáró magántanu
lók vizsgálatait. A tanévet ünnepélyesen június 14-én zártuk le. 
Június 15—17-ig voltak az előzetes beiratkozások és a különbözeti 
felvételi vizsgák és június 21—24-ig a szóbeli érettségi vizsgá
latok.

A tanítás az I. és II. osztályban az 1934. XI. te. alapján 
történt, míg a I I I—VIII. osztályokban még a reálgimnáziumi 
tanterv alapján tanítottunk. A jövő tanévben már a III. osztály
ban is a legújabb, v. i. az egységes középiskolai tanterv alapján 
fogunk tanítani. Itt említjük meg, hogy az V. o. tanulói francia 
nyelv helyett a görög nyelvet választhatják rendes tantárgyként.

Tankerületünk kir. főigazgatója, dr. Kemenes Illés úr Ö- 
méltősága az idén is maga helyett állandó helyettesét, dr. Jámbor 
'György, tanügyi főtanácsos Öméltóságát küldötte ki iskolánk hi
vatalos meglátogatására. Öméltósága ezt a hivatalos látogatást is
kolánkban április 19., 20., 21. és 22-én végezte el. A látogatás vé
gén megtartott értekezleten az ott felvett jegyzőkönyv tanúsága 
szerint a főtanácsos úr megfigyeléseit a következő szavakban fog
lalta össze: „Végeredményben határozottan megállapítja, hogy a 
tanítási és nevelési eljárás eredményében sok javulás és haladás 
mutatkozik. Nagyon sok jó Órát, valódi mintaórát, iskolairánti 
búzgóságot, lelkes törekvést és jó szándékot látott. Méltányolja 
az igazgató fáradozásait, a tanárok jószándékát ás buzgalmát.'4 
Ezek az elismerő szavak arra buzdítanak bennünket, hogy a főta
nácsos úr bölcs tanácsait és útbaigazításait fölhasználva, még na
gyobb kitartással iparkodjunk amévelés és tanítás terén magunk 
elé tűzött célkitűzéseink felé. Nagyon jól esett nekünk, bogy a 
főtanácsos urat az egyes órákra mindig elkísérte (amikor lehetett 
az igazgatóval együtt) dr. Horváth Károly űr, iskolánk lelkes má
sodfelügyelője is., ■ . ..

A testnevelés ellenőrzését Kócza Géza szakfelügyelő űr eb
ben â  tanévben január 23-án végezte el. Tapasztalatokon alapuló 
jótanácsait örömmel és köszönettel, vettük s . azokat, amennyire tő
lünk telik, iparkodunk megvalósítani.

Felső hatóságunk rendelkezésére 1—1 órán, vagy igazgatói 
körözvény .alakjában még a következő megemlékezéseket tartottuk 
meg: október 10-én megemlékezés jákfai v. Gömbös Gyula m. kir.
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miniszterei nőkről temetése alkalmából, április 6-án mgemlékezés 
Wlassics Gyula br. volt kultuszminiszter érdemeiről, halála alkal- 

*■ mából, május 29-én a majálissal kapcsolatban a madarak és fák 
napja és Petőfi ünnepély a csintoványi Petőfi forrásnál.

Az igazgató a tanév folyamán összesen 65 órában hospitált 
és 24 órában helyettesített. A rendtartás értelmében félévenként 
egyszer felülvizsgálta a tanulók dolgozatait, valamint a rajzokat 
is. De felülvizsgálta az igazgató az osztálynaplókat is és számon- 
tartotta pontosan a helyettesítéseket. A kartársak is egyre szor
galmasabban hospitáltak egymás óráin egyrészt, hogy minél ala
posabban megismerjék a tanulókat, másrészt, hogy megfigyeljék 
egymás módszerét.

A tanári kar ebben a tanévben 27 értekezletet tartott. Eb
ből 2 értekezleten módszeres, pedagógiai kérdésekkel is foglalkoz
tunk: az elsőn (IX. 15.) a módszeres megbeszélés tárgya, az óraváz
latok készítése volt, a másodikon (II. 15.), az igazgató a minden 
óra végén megtartandó összefoglalások fontosságát világította 
meg, Nagy Imre tanár pedig a „Magyar irodalmi olvasmányok és 
könyvnélküliek“ címen értekezett. Ellenőrző értekezletet a tanári 
kar november 25-én és április 23-án tartott.

A hazafias és vallás-erkölcsi nevelés. Ebben a tanévben 
is nagy gondot fordítottunk a tanulók hazafias és vallásos neve
lésére, mert meggyőződésünk, hogy csak a két sziklaszilárd pillé
ren épülhet fel biztosan egy szebb és Ixddogabb magyar jövendő. 
Petőfi iskolájának ifjúsága valóban Petőfi szellemében áldozott 
az önképzőkör keretében a hazaszeretet oltárán, valahányszor arra 
alkalom nyílt.

A magyar szabadság 13 aradi mártírjának emlékezetére 
Petőfi-önképzőkörünk október 6-án a következő műsorral tartott 

'emlékünnepet:
1. Himnusz.
2. Boda Mihály V III. o. t. megnyitót mondott.
3. Falvay Andor: „Már jön felénk a tizenhárom“. Szavalta: 

Simongáti Ancíor V ili. o. t.
4. 1826-ból való népdal. Előadták: Ats Kálmán VIII. o. t. 

hegedű, Monostory Tamás VII. o. t. harmonium.
5. Ünnepi megemlékezést tartott Fekete László VIII. o. t.
6. Sajó Sándor: „Magyar ének 1919-ből. Szavalta: Takács 

László VIIÍ. o. t.
7. Magyar nótákat adott elő az önképzőkör cigányzenekara.
8. Szózat.

Főmagasságú Kormányzó Urunk szívünkbe zárt névünne
pének előestéjén:

1. Csérkészinduió. Énekelte a csapat.
2. Prológus. Előadta Thomka Aladár III . o. t.
3. Fridrich: „Jogászmazurka“. Előadták: Monostory Ta

más VII. o. t.,-Nádai Hugó II. o. t., Lovagi Tibor IV. o. t., Róth 
Lajps III. o. t., Börzsönyi János III. o. t. Vezényelt Rónaszéki 
Lajos javítónevélő-intéZeti főtiszt úr.
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4. Ünnepi beszedet mondott Windhaber Alajos űr, a Ma
gyar Cserkészszövetség titkára.

5. Rónaszéki Lajos: „Szerető szívek“. Előadta a zenekar.
6. Sajó Sándor: „Riasztó“. Szavalta: Belcsák Miklós

V II, o. t.
7. Tábori beszámolót mondott Kedvessy László rajvezető.
8. Erdélyi Gyula: „Esküszünk“ c. színdarabját előadták:- 

Karádi István VII. o. t„ Steinberger Pál VII. o. t„ Kemény Kor
nél VII. o. t ,  Medve Ferenc VI. o. t„ Körmöczy Sándor V. o. t„ 
Stefanik István V. o. t.

9. Himnusz, #
A magyar szabadság hajnalhasadását hirdető márciusi esz

me emlékezetének iskolánk ifjúsága ugyancsak az Önképzőkör ke
retében a következő műsorral adózott:

1. Himnusz, énekli a közönség.
2. Bevezetőt mond Boda Mihály VIII. o. t,, önképzőköri

titkár.
3. Nemzeti dal, előadja a gimnázium szavalókórusa. Vezé

nyel Fekete László V III . o. t.
4. Morliardt Károly VII. o. t. Március 15. című költemé

nyét szavalja Takács László VIII. o. t.
5. A gimnázium énekkara magyar nótákat énekel Habe- 

rehrn Gusztáv tanár úr vezetésével.
G. Ünnepi beszédet mond Fekete László VIII. o. t., önkép

zőköri ifjúsági elnök.
7. Áts Kálmán V III. o. t. hegedű számot ad elő.
8. Czverkó András IV7. o. t. Száz éve című versét szavalja- 

Simongáti Andar VIII. o. t.
9. Magyar nótákat játszik az önképzőkör zenekara.

10. Szózat, énekli a közönség.
Ugyanezen a napon ifjúságunk résztvett Aszód község ha

zafias ünnepén is és cserkészeink Petőfi egykori lakóházára em
lékkoszorút helyeztek el.

A tanári kar a hazafias nevelés mellett igen nagy súlyt he
lyez a valláserkölcsi nevelésre is, mert tudva-tudja, hogy ez az. 
egyedüli biztos alap, amelyen az ember a mai súlyos magyar élet 
annyi megpróbáltatása közepette is biztosan megvetheti a lábát.

Evangélikus növendékeink ősszel és tavasszal tanári veze
tés mellett vasárnaponként a templomba jártak. Ha pedig a tem
plomban tót nyelven történt az igehirdetés, akkor iskolánk evan
gélikus növendékeinek külön istentiszteletet tartott Hannák Béla 
vallástanár. Ezeken az istentiszteleteken Perényi Rezső ny. igaz
gató úr volt szíves ellátni az orgonajátékot, Téli időben meg az 
internátus nagytennében volt ifjúsági istentisztelet. A vallástani 
órákat egyházi énekkel, a rendes tanítást pedig imával és a ma
gyar Hiszekeggyel kezdjük és végezzük. Az Ür szent vacsorájához 
az ifjúság a tanári karral együtt kétszer járult, — szeptember 
25-én és május 6-án, — megfelelő deprecatiós előkészület után, 
amikor az ifjúság szónokának bűnbánó szavaira válaszolva a.
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VIII. osztály főnöke figyelmezteti az ifjúságot a bűnbánat, az Úr 
szent vacsorájával való élés felemelő és üdvözítő voltára.

A testvér Leánynevel ó-intézett el együtt az idén három val
lásos estét rendeztünk az egyház felnőtt tagjai előtt. Az elsőt a re
formáció emlékének szenteltük október 31-én, a következő mű
sorral:

1. Erős vár a mi Istenünk. I. vers. Énekli az egész kö
zönség.

2. Szabály D. feldolgozásában: Erős vár a mi Istenünk. 
(Szavalókórus.} Előadja a Leánynevelő intézet egyházi énekkara.

3. Lamperth Géza: A gályarab. Szavalja Pergel Lujza IV. 
-oszt. növ.

4. Crüger L: Dicsérjük az Urat; Előadja a leánynevelő-in- 
tézet egyházi énekkara.

5. Ünnepi beszédet mond Hannák Béla gimnáziumi vallás
tanár.

(5. Baderzewska Thekla: A meghallgatott ima. Zongorán 
előadják Stibrányi Gizella és Hermin.

7. Porkoláb Gyula: Október 31-én. Szavalja Belcsák Mik
lós VII. o. t.

8. Schicht: Isten felséges adománya. Énekli a gimnáziumi 
énekkar. Vezényel: Haberelnn Gusztáv girnn. tanár.

9. Hymnus.
A második vallásos esténk február 21-én a következő mű

sor szerint:
1. Közének. 185. I. vers.

Keresztfán én üdvösségem, Te, oh édes Jézusom. E világ- mit 
basznál nékem, Csak te vagy én vigaszom! Szívem, oh bűnbánó 
szív. Légy hozzá mindvégig hív, örömben s keserűségben — Ke
resztfán én üdvösségem!

2. Sántha Károly: „Uram, maradj velem“. Szavalja Torda 
Lívia IV. o. n.

3. Schmidt P.: „Magasztaljátok az Urat“. Előadja a leány- 
nevelő-intézet egyházi énekkara.

4. Haydn: I. Szimfónia. Zongorán előadja Pergel Lujza 
TV. o. n.

5. Böjti elmélkedést tart Proliié Sándor tanügyi esperes.
0. Stein: Sursum corda. Énekli a gimnázium egyházi ének

kara. Vezényel Haberehrn Gusztáv gimn. tanár.
7. Reviczky Gy.: Pán halála. Szavalja Takács László 

VIII. o. t.
8. Hymnus.
A harmadik vallásos esténk műsora a következő volt:
1. Közének. 421. 1. vers.

Üdvözítő Jézusom! Te vagy egyetlen reményem, Hű védőm, ben
ned bízom, Míg itt vándorútam végzem. Lelkem szent neved áldja, 
Te segélsz boldogságra.

2. Sántha Károly: Vannak védangyalok. Szavalja Havaid 
Lívia TV. o. int. növ.
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3. Sík—Halmosí A 97. zsoltárból. Énekli a: léanynevelő-in- 
tébet egyházi énekkara.

4. Sik S.: zsoltárfordítása;: Dicsőség, királya.
Romhányi J.: Krisztus jöjj el.
Előadja a leánynevelő-intézet szavalókórusa.

5. „Az új pogányság és keresztyénség harca Németország
ban“ címen beszél Kelló Gusztáv evangélikus s. lelkész.

6. Schneider: Húsvéti madrigál.
Kassler: Szívem szerint kívánom. Énekli, a gimnázium énekkara,. 
Haberehrn Gusztáv tanár vezényletével;

7. Szabolcska: Ének a szeretetről. Szavalja Takács László* 
V ili . o. t.

8. Hymnus.
A református vallású tanulók felettes hatóságuk rendelke

zése értelmében külön vallásoktatásban részesültek hetenként egy
szer, hétfőn d. u. 2—*/s4 óráig, de mind a 8 osztály egyszerre, 
összesen 31. Hitoktatójuk Székely Ödön, hévizgyörki ref. lelkész, 
volt.

A római katolikus tanulók lelkigondozását Kausz József lié- 
vízgyörki expositus, iskolánk egyházilag és államilag kinevezett 
vallástanára látta el. Gyónáson voltak a tanulók december és jú
nius hónapokban. Resztvettek a hamvazásban, míg a húsvéti szü
net előtti napokban rendes lelki gyakorlataik voltak.

Az izraelita tanulók hitéletének gondozását dr. Berg József 
főrabbi látta el. A hittani órákat az iskola egyik termeljen tartotta.. 
A vallástani órák pontos látogatását úgy az izraelitáknál, mint a- 
r. katolikusoknál az igazgató őrizte ellen.

Tanári testületünk részt vett egyházi közéletünk több jelen
tős mozzanatában, így a szeptember 25-iki kerületi közgyűlésen, az 
október 29-én megtartott egyetemes közgyűlésen február 18-án a 
helybeli evangélikus egyház gyülekezeti napján és március 7-én- 
Rolh Kálmán ev. igazgató-tanító 30 éves jubileumán, ahol az ün
nepeltet a kar nevében az igazgató üdvözölte. Végül az igazgató- 
február 22-én részt vett Nagyméltóságú és főtisztelendő Geduly 
Henrik püspök űr, a magyarhoni ev. egyetemes egyház egyházi el
nöke temetésén Nyíregyházán.

Az evangélikus tanulók közül számos előfizetője volt_. az; 
Ifjú  Évek c. folyóiratnak. A soproni Luther Naptárt a z , idén is 
szép számban vették meg a tanárok is, a tanulók szülei is.

A tanulók erkölcsi magaviseleté ellen e tanévben sem volt 
különösebb kifogás. Az iskolai törvényeknek súlyosabb természetű 
megsértése egész tanéven keresztül nem fordult elő.

A tanári karban történt változások. A tanári karban a f. tan
évben az a lényeges változás történt, hogy iskolánk fenntartó ható
sága Nyiry Sándor okleveles testnevelési h. tanárt és Csizmadia 
György német-magyar szakos okleveles helyettes tanárt 1936. július 
1-én a nagybizottság ülésén rendes tanárokká választotta meg. A
V. K. M. Nyiry Sándort és Csizmadia Györgyöt elismerte rendes 
tanároknak, azonban fedezet hiányában részükre még nem utaihat-
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ta ki az állami íizetéskiegészítést. Ugyanezen nagybizottsági ülés
ből kifolyólag a fenntartó az állammal kötött szerződés értelmében 
a V. K. M.-nek kinevezésre ajánlotta Zalán Frigyes eddigi meny- 
nyiségtan-termésaettan szakos okleveles helyettes tanárt. Ez aján
lás alapján a V. K. M. úr Zalán Frigyest az egyik mennyiségtan- 
természettan tanszékre rendes tanárnak nevezte ki s részére a IX. 
fizetési osztály 3. fokozatának megfelelő állami fizetéskiegészítést 
1936. szeptember 1-től kezdődőleg kiutalta.

Az iskola internálósában mint nevelő óraadó tanár működött 
újból Inoka.i Béla magyar-német-olasz szakos okleveles középisko
lai tanár már a harmadik tanévben, a Sopronba eltávozott Kápoly 
Elemér helyét Blaskovits Aladár mennyiségtan-természettan s/.ti
kos okleveles középiskolai tanár töltötte be.

A jótevők ünnepét az idén is a tanévzárással kapcsolatban 
tartottuk meg, amikor is az iskola vallástanára magasszámyalásű 
imájában megemlékezett iskolánk jótevőinek elévülhetetlen érde
meiről. E jótevők közé sorolhatjuk a tél folyamán Newyorkban el- 
húnyt Francsek Pál mérnököt, aki a mi kis gimnáziumunk elvég
zése után Túráról Lengyelországba, onnan pedig Amerikába, az 
Unióba (Newyork) került mint mérnök. Newyorkból az utolsó 10 
év alatt állandó érintkezésben állott iskolánk igazgatóságával, 
egyik-másik tanárával s ez idő alatt több mint 1000 kötet angol 
nyelvű könyvet küldött az iskola tanári könyvtára számára, az 
iskolának pedig 7 írógépet. Az iskolának ez az egykori öregdiákja 
olyan hűségesen megtartotta még ott az Újvilágban is a régi ki
csiny „alma mater“-hez való ragaszkodását, hogy megérdemli, hogy 
iskola mindenkori tanári kara hálával és kegyelettel őrizze meg a 
hálás tanítvány emlékét.

Iskolánk jótevőjéről Kamrák Béla vallástanárunk tanévzáró 
imájában így emlékezett meg:

„Amikor szívünk szerint hálákat adunk Neked Urunk Iste
nünk e tanévben ránkárasztott mgsegítő irgalmadért, ugyanakkor 
hálával gondolunk általában a mi iskolánk minden jótevőjére, mert 
ezzel is Teelőtted hódolunk, a Te szent nevednek adunk dicsősé
get és tiszt ességet. A Te csodálatos szereteted támasztott a nemes 
keblekben megértő indulatot, forró ragaszkodást és minden szónál 
szebben beszélő ádozn.tkészséget iskolánk iránt. Mélységes hálával 
gondolunk különösen arra a férfiúra, akinek a gyermeklelke egy
koron a mi iskolánknak a régi falai között termékenyült meg egy 
munkás, hosszú életre. A kenyérküzdelem kisodorhatta őt messzire 
tőlünk, Amerikába, de a lelke azért, mint a szorgalmas méh a mesz- 
sz'i mezőkről, csak vissza-visszajárt az ő kedves, felejthetetlen is
kolájába s meg-megújuló adományaival lerakta ebben a szellemi 
kaptárban egy újvilágnak a mézkincseit, a magyar ifjúság számá
ra. A lefolyt évben Magadhoz szólítottad, Uramisten, ezt a Te 
öreg szolgádat s mi most kegyeletes szívvel áldozunk emlékezeté
nek. A Te Lelked vezette őt útaiban, Te tápláltad lelkében a szere
tet hatalmát alma materünk iránt, Te szólottái hozzánk az ő ado
mányaiban. Áldott legyen az ő emlékezete előttünk és maradékaink 
előtt, és az ő jócselekedetei legyenek örökre föl jegyezve Nálad. Szí-
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vünket pedig tedd termékennyé, hogy hervadatatlanii 1 virágozzék 
benne a hála virága. A Te örökkévaló akaratodból fakad az az ál
dás, hogy aki igaz szívvel tud hálát adni az elvett jótéteményekért, 
annak újabb alkalmakat nyújtasz a  hálaadásra.“

A tnulók létszáma a múlt tanévhez képest 26-tal emelkedett. 
A magántanulók száma 4 fiú és (13 leány. Az emelkedés a rendes 
tanulóknál 17, a magántanulóknál 9. A bejáró leánymagántanulók 
szánra 63. A magántanulókra nézve szigorúan betartjuk a körzeti 
határokra nézve azokat az intézkedéseket, amelyeket a V. K. M. 
80.824/1928. V. sz. rendeletéből a mi egyházi főhatóságunk is ma
gáévá tett. Másrészt meg a VII. és V III. osztályba már nem ve
szünk fel más intézetből jövő tanulókat. Ettől az elvtől csak igen 
kivételes esetekben (pl. a szülők áthelyezése stb.) térünk el.

A tanulók egészségi állapota, ebben a tanévben is általában 
jó volt. Ez is azt bizonyítja, hogy a mi tanulóink eléggé edzettek, 
talán éppen a naponkénti messzebbről való bejárás, illetve a bejá
rással járó szervezeti megerősödés következtében. Ezt a megállapí
tást nem rontja le az a szomorú körülmény sem, hogy iskolánk egy 
kedves növendékét, Stein János III. o. tanulót odahaza kedves 
szülei körében elragadta tőlünk, osztálytársai közül, elragadta sze
rető szülei karjából azoknak odaadó ápolása dacára a kérlelhetet
len halál, amellyel a gyermek gyenge fizikuma nem volt képes meg
küzdeni. Temetésén resztvettek Csizmadia György osztályfő, Ka
rúd i János, az internátus vezetője 5 tanulóval. A mélyen sújtott 
szülőknek adjon a Mindenható erőt a reájuk nehezedő nagy fájda
lom elviselésére. Iskolánk volt kedves növendékének pihenése pe
dig ott az anya földben legyen csendes.

Az iskolaorvos tisztét dr. Liptai István körorvos látja el, aki 
ezt a szép feladatát sok szeretettel végzi. Az intemátusi növendé
kek egészségét is ő gondozza.

Tanulóink egészségét szolgálja a vívás is, mely az idén is 
ott szerepel a rendkívüli tárgyak között.

Itt említjük meg, hogy a Vármegyék és Városok Országos 
Mentő Egyesületének kiküldöttje, dr. Huny ad y Balázs főorvos áp
rilis lő, 16, 17-én az utolsó két órában tartotta meg az első segély
nyújtásra vonatkozó és légvédelmi előadásait.

Az iskolaorvos, továbbá dr. Kiss Vilmos járási tiszti főorvos 
szeptemberben tartották meg a szokásos hivatalos szemvizsgálatot. 
A torna alóli felmentéseket az igazgató jelenlétében szintén az is
kolaorvos úr foganatosította.

A tanulók segélyezése. Iskolánknak van segélykönyvtára is, 
amelyből szegény tanulók kapnak kölcsön tankönyveket csak a kö
téshez való hozzájárulás ellenében. Ebben a tanévben 124 tanuló 
630 főkönyvet kapott összesen 2350.90 P értékben. Elsősorban az
I. o. tanulóit iparkodunk ellátni könyvekkel, mivel azok az első fél
évben tandíjelengedésben nem részesülnek.

A szülőkkel való érintkezés. A szülőkkel való érintkezés első 
sorban délelőttönként a tízpercekben történik, amikor is a szülők 
(de főleg az intemátusi tanulók szülei) elég sűrűn érdeklődtek 
gyermekeik előmenetele iránt. Január és június hónapokban a tanul-
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mányi előmenetelre vonatkozólag elvi okból már nem adunk fel
világosításokat. a szülőknek. Iskolánk tanulóinak több mint negyede 
vonaton jár be Aszódra, e tanulóknak vidéken lakó szüleit szülői 
értekezletre megkapni igen nehéz. De azért mégis tartottunk ebben 
a tanévben is legalább egy szülői értekezletet április 24-én igen 
szép számú közönség jelenlétében, amelyen az igazgató „Hogyan 
támogathatja a szülői otthon az iskola nevelő és oktató munkáját?'4 
címen, Nagy Imre tanár, h. igazgató pedig „Hogyan töltse el a 
tanuló hasznosan a nagy szünidőt44 címen értekeztek.

Adományok: Az aszódi ev. egyház, mint az iskola azelőtti 
fenntartója, átadáskor vállalta a régi segély (évi 32 P) további 
nyújtását, de az 1935—36—37. évekre ezt a segélyt az egyháztól 
még nem kaptuk meg. Aszód község befizette szokásos, ön
maga által megszabott évi segélyét (évi 300 P) az 1933., 1934., 1935. 
évekre. A VKM-tól a régi államsegély fejében 3.99 P-t kaptunk 
az idén is.

Egyéb ajándékok: Balás Vilmos, ny. máv. felügyelő 12 drb. 
régi pénzt és egy kis gőzgépet; Boróczy Dezső ny. vm. számv. fő
tanácsos Csánki: Árpád és az Árpádok c. értékes díszművet; Liptai 
János ny. ev. igazgató-tanító 5—5 P-t adományozott a cserkészek
nek és az önképzőkörnek.

Adományok a természet rajzi-főd r. szertár részére: Weiner 
/ .  AH. o. t. 18 db. állatanatómiai metszet. Vas Mór keresk. 3 db. 
csíráztatótál. Pesti Müller I. VI. o. t. 1 db. Nautilus ház, S pisák 
L. 1 db. párduc csiga-ház, Lészkay K. IV. o. t. 1 db. gránát, 1 töl
ténytár. töltényhüvely, Felszeghy Gy. IV. o. t. 1 db. gránát repesz- 
darab, Turesányi K. IV. o. t. 3 db. fa-kristály minta, Perin Béla 
gyógyszerész parafa dugók, celophán papír, Coballklorid, szóda
bikarbóna, 1 üveg. 50 g jódkali, 1 üveg 50 g aether, Balázs Vilmos 
ny. máv főfelügyelő 7 db ásvány és kövület, Tasnády Gyula érd. 
főszámtanácsos 1 db fénykép a visegrádi bölényparkból, Kovács 
E. A*III. o. int. 19 db. rovarkészítmény, 10 üveg szekrénykében és 
1 db. gyík, száraz készítmény. Nzilasi József 3 db. népviseleti fest
mény, Kovács E. V ili. mt. 4 db. népr. festmény, Komáromy Ka
talin 7 db. népr. festm., Libucz Eleonóra 3 dl), népr. festm., vitéz 
dr. Förhéncz Sándor 1 db. térkép, Turesányi Lajos 18 db. képkeret.

Tanulmányi kirándulások és nyilvános előadások. A kötelező 
filmoktatás iskolánkban nincs berendezve. Azonban, ha arra alka
lom kínálkozott, tanulóinkat igyekeztünk elvinni minden olyan 
előadásra, amely rájuk nézve tanulságos és nevelő hatású lehetett. 
Másrészt a súlyos pénzügyi viszonyokhoz mérten rendeztünk több 
kisebb és 1—2 nagyobb tanulmányi kirándulást is.

1037. március 13-án intézetünk egésznapos tanulmányi ki
rándulást rendezett Budapestre Nagy Imre, Jancsik Mihály és 
Ínokai Béla tanárok vezetésével. Készt vett 59 tanuló. Délelőtt a 
Szépművészti Múzeumot (régi és modern képtárát, középkori szo- 
borgyüjteményét) és a Petőfi Múzeumot (Jókai szobával) néztük 
meg. Délután megnéztük a Nemzeti Színházban Jókai Mór: „Az 
aranyember“ című színművét. Előadás után elmentünk a Petőti- 
szoborhoz, majd a Kossuth Lajos-utcán, Rákóczi-úton át kiinen-
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tünk a Keleti pályaudvarra, ahonnan a ‘/*9-kor induló vonattal este- 
s''«I0-re érkeztünk meg Aszódra.

Természetrajzi kirándulások: Jónásfavára 1936. szept. 16. 
d. u. 2—-5-ig, 30 tanuló. Gyümölcsöskert és paradicsomültetvény 
tanulmányozása (I. o.).

Javítóintézet kertészete okt. 15. d. n. 2—’/«4-ig, 45 tanuló..
Konyhakerti termelés megfigyelése. (I. o.)

Jónásfalvára 1936. szept. 12. d. u. 2— 5-ig, 25 tanuló. A szán
tóföld életének a megfigyelése.

Kartali dűlő 1936. okt. 3. d. u. 2—5-ig 26 tanuló. A szántó
föld művelés és állatvilága.

Aszód—Bag közötti rétek 1936. márc. 17. d. u. 2—‘/i5-ig, o?t 
tanuló. A rét életének megfigyelése.

Bag—Aranyospatak—Balga 1937. ápr. 14. d. u. 2—V-’S-ig, 32 
tanuló. A vizek növény- és állatvilágának megfigyelése. (II. o.)

Leánymagánt. Galgamenti rét, szántó, Turbina malom ha
lastava 1936. szept. 26. d. u. 2—6-ig 18 tanuló. Őszi növénygyűjtés 
a .szántóföld és rét növény-, állatvilága, halastó életének a tanul
mányozása (I., II., V. o.)
Bag—Csintovány. 1936. szept. 19. d. u. 2—6-ig, 48 tanuló, őszi nö- 
vénygyüjtő kirándulás. Vezető tanár az összes kirándulásoknál: 
dr. Varga Ferenc. A szerzett tapasztalatokat a természetrajz taní
tásával kapcsolatban használtuk fel. (V. o.)

Hatvan 1936. okt. 29. d. u. 2—6-ig, 46 tanuló. A cukorgyár
tás megfigyelése. Kísérő tanár Varga és Inokai B. (IV. o.).

1937. ápr. 14. a II. o. 32. t. Bag—Aranyospatak—Galgapart; 
a vizek életének tanulmányozása.

1937. május 1. a IV. o. 48 tanuló. Böki felé geológiai tanul
mány.

1937. máj. 5. az V. o. Bag—-Csintovány tavaszi növénygyiij- 
tés és növényhatározás.

Május hó 18. és 19-én Stibrányi Gyula, dr. Czirbusz Endre 
és Blaskovits Aladár tanárok vezetésével a VII. osztály 42 tanu
lója Somoskőújfalu és Salgótarjánba rendezett 2 napos tanulmá
nyi kirándulást a történelem és földrajzi, főként a jellegzetes ipar
vidék tanulmányozására. Megnézték Somoskő várát, a somoskői 
bazalt kibuggyanást, Salgó várát, a salgói menedékházat, Salgó- 
bánya telepét. Másnap megnézték a Rimamurány — Salgótarjáni 
Vasmű Rt. gyártelepét, a salgótarjáni kálvária kilátót, a salgótar
jáni Palackgyárat és a Kályhagyárat.

Május hó 15-én 10 fiú- és 10 leány tanulónk Inokai Béla 
tanár vezetésével megnézte a Nemzeti Színházban Goethe Faust
ját. A leánytanulók felügyeletét Jancsik Mihályné úrnő látta el.

Itt említjük meg, hogy február 16-án Kowách György ev. 
erdélyi menekült tanár és szavaló művész a szavalás művészetéről 
igen értékes, a tanidók érdeklődését és figyelmét teljes mértékben 
lekötő elméleti előadást tartott, amelyet azután a régi és a modern 
hazai és külföldi irodalomból vett példákkal s azoknak valóban mű
vészi előadásával szinte lenyűgözve hallgatóságát, gyönyörűen 
illusztrált.
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A vonaton bejáró tanulóink felügyeletét az idén is 3 tanár 
látta el. Az érkező tanulókat a vasútnál dr. Czirbusz Endre tanár 
fogadta mindennap és vezette fel rendben az iskolába, míg d. u. 
a vonathoz Nyiry Sándor tanár felügyelete alatt mentek az egyes- 
csapatok. Az iskola épületében (a napközi otthonban) töltött idd- 
alatt meg Csizmadia György tanár vigyáz a tanulókra. A vonaton 
bejáró tanulók se a csapatot, se az iskola épültét nem hagyhatják 
el a felügyelő tanár engedélye nélkül. A vonathoz való indulásig a 
napközi otthon 3 termében tartózkodnak a tanulók, ahol a más
napi leckére készülnek. A vonaton bejáró tanulók közül Hatvan 
felől jött 67, Gödöllő felöl jött 42, Bgyarmat felől jött 55, összesen 
164. A közeli falvakból többen jártak még gyalog, kocsin, gépko
csin vagy kerékpáron.

A leánymagántanulók létszáma 63 volt. (Ebből 4 nem be
járó.) 7-el több mint a múlt tanévben. Ennek oka, hogy a szülők 
keveslik a polgári iskolát, mindenképen gimnáziumot akarnak vé
geztetni leánygyermekeikkel. A leányok feletti felügyeletről teljes, 
mértékben gondoskodva van. A tanári szobával szemben külön- 
leányszoba van minden szükséges mellékhelyiséggel. Itt töltik a 
szüneteket rossz időben, jó időben a felügyelőnő felügyelete mel
lett az iskola előtti téren külön sétahelyük van padokkal ellátva., 
A leányok magaviseleté ellen komolyabb panasz nem merült fel. 
A leánymagántanulók osztályok szerint így oszlottak meg: I. o’_
4; II. o. 8; III. o. 17; IV.'o. 3; V. o. 13; VI. o. 6; VII. o. 10: 
V ili. o. 2. A leányok az idén is tanultak tornát hetenként kétszer, 
buzgó vezetőjük Zaláimé Droppa Irén oki. polg. isk. tanárnő volt, 
Egyébként a bejáró leány magántanulóknak meg van engedve, 
hogy a helybeli ev. Leány nevelő-intézet internálasában lakjanak s 
onnan járjanak a gimnáziumba. A leánytanulók felügyelőjének 
tisztét Tompa Adolfné úrnő látta el a legnagyobb buzgósággal. ,‘

A takarékosságra s annak főleg a mai súlyos gazdasági vi
szonyok között valóban nemzetfenntartó erejére lépten-nyomon 
figyelmeztettük tanulóinkat. Különben a takarékosság 10 paran
csolatára a mai fiatalságot minden tanárnál ékesebben megtanítja 
a súlyos magyar élet trianoni nyomorúsága, az általános szegéíiy- 
ség,

Jutalmat nyert tanulók. Minden ösztöndíj alapunk a hely
beli Takarékpénztár felszámolása miatt jelenleg zár alatt van. Ez 
a magyarázata annak, hogy olyan kevés ösztöndíjjal jutalmazhat
juk kiváló tanulóinkat-

A múlt tanévi Értesítőből a nyomda hibájából valamiképen 
kimaradt dr. Osváth Gedeonnak, iskolánk ny. igazgatójának 5 P- 
ős ösztöndíja, amelyet Radványi Jenő VIII. o. t. kapott.

1. Az egyházkerület és a felső pestmegyei esperesség 20—2t>- 
P-ős adományából Esztergály Gyula VIII., Petrik János VII., 
Karádi István VII., Jakus Pál 10—10 P-t kaptak.

2. A gróf Telekiné lvotli Johanna ösztöndíját (10 P) az 
idén Vagy István VIII. o. t. kapta.

3. Sándor Ferenc úr 40 P-ős adományából Boda Mihály 
VIII., Kapuszta József VII., Varga István VII., Kerti Pál V. o.,
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tanulók 10—10 P jutalomban részesültek.
_ 4- Bartha Károly úr, m. kir. postamester 5 P-ős adományát 

Tarjáni Gyula V. o. t. nyerte el.
5. Rosenauer György úr, székesfővárosi tisztviselő 8 P-ős 

adományát néhai dr. Oravecz Ödön emlékére Békefi Mihály VII.
o. t. kapta.

G. Vas József úr helybeli nyomdász 7.25 P-ős adományát 
Weinberger István V. o. t. kapta.

7. Egy Névtelen adakozó 10.64 P adományát Palya Antal 
III . >. t.-na,k adtuk.

8. Dr. Teszáry László főszolgabíró úr 20 P-ős adományából 
a történelemben elért legszebb eredmény jutalmául Nagy István 
V III. o. t. 11 P-t és Kapuszta József VII. o. t. G P-t kaptak.

9. Szűcs János gazdálkodó 5 P-ős adományát kapta Kiss 
Imre III. o. t.

10. Özv. D. Kiss Istvánná, megboldogult férje néhai D. Kiss 
István dunáninneni püspök emlékére adott 20 P adományát meg
kapta Szende György II. o. t.

11. A vasúton bejáró tanulók felügyelő tanárai részéről 
7 —7 P jutalomban részesültek mintaszerű magaviseletükért Far
kas Géza V m , Fekete László V III. és Puskely Pál VITT. o. ta
nulók.

A jókedvű adakozókat áldja meg a Mindenható.
Könyvjutalmak. Egyetemi nyomda adományából (17 k.) 

1—1 k. könyvet kaptak: Füzér Ferenc II., Török Gusztáv II.,
Ozverkó András IV., Aponyi Albert III., Róth Lajos III., Darvas 
Sándor III., Börzsönyi János III., Godányi Dénes II., Csekey 
Lajos III., Rigó János III., Hídvégi Zoltán II., Csányi Sándor
I I I .  , Hauser Zoltán III., Hlavács Lajos II., Roób Gusztáv II., 
Berecz József IV., Litauszky Géza III . o. tanulók.

Légrády Testvérek adományából (10 k.) 1—1 k. könyvet 
kaptak: Várady Zoltán V., Fuszek Rezső V., Náday Hugó II., 
Szekeres Sándor IV., Belcsák Miklós VII., Kusnyár Pál I., Ober- 
c-zán Dániel I., Heiszler Bálint VII., Török László III., Szilassy 
József VI. o. tanulók.

Scholtz Testvérek adományából (8 k.) 1—1 k. könyvet kap
tak: Szekeres János IV., Halász Zoltán IV., Fejes Dénes I., Ha
lász Jenő I., Matkovits Lajos I., Oravecz László I., Nagy Géza
IV. o. tanulók.

Kókay Lajos adományából (4 k.) 1—1 k. könyvet kaptak: 
Reisinger Pál V., Klenovszky Pál V., Kaján József V., Székessy 
Miklós II. o. tanulók.

Dr. Osváth Gedeon (2 k.) 1—1 k. könyvet kaptak: Fekete 
László VIII., Kemény Kornél VII. o. tanulók.

Gr. Üchtritz-Amadé Emilné adományából Br. Amadé Antal 
verseit kapta Balogh Péter Pál VII. o. tanuló.

Inokai Béla tanár űr adományából 1 k. könyvet kapott 
Török G. II. o. t.

Lőwy Andor úr adományából (3 k.) Nagy Lajos IV., Szabó 
József IV., Skonda Béla IV. 1—1 könyvet kaptak.



Singer és Wolfner adományából (2 k.) Hernád Tibor V. és 
Hlavács Gyula AT. o. tanulók 1—1 könyvet kaptak.

Haberehrn Gusztáv tanár úr adományából 1—1 korál-köny- 
vecskél kaptak Dénes Géza I. és Czirbusz Endre I. o tanulók.

Az önképzőkör részéről könyvjutalomban részesültek: Fe
kete László A lii., Tárnok János VIII., Morhardt Károly VII. és 
Czverkó András IA\ o. tanulók.

Diákból. Mindenek előtt szükségesnek tartom hangsúlyozni 
és leszögezni azt, hogy a diákbálon a hangsúly nem annak báli ré
szé van, hanem azon, ami a báli íészt megelőzi, v. i. az önképző
kör műsoros estjén. Itt mutatják meg a felső osztálybeli tanulók 
minden esztendőben, hogy az önképzés terén mennyire vitték. M ár
pedig az önképzésre, következéskép az önképzőkörök működésére 
a protestáns középiskolák mindenkor igen nagy súlyt fektettek. Az 
önképzőkörök voltak az iskolák szellemi életének, az önképzésnek 
a virágos kertjei. Egy-egy későbbi nagy tehetség önképzés útján 
itt szökkent bimbóba, hogy a bimbóból aztán az életben a nemzeti 
és emberi kultúra egy-egy ékes virága fakadjon. Innen van, hogy 
iskoláink örök büszkeségének, Petőfi Sándornak leikébe Istentől 
ültetett magot az aszódi evangélikus kis gimnáziumban megkez
dett önművelés, az Aszódon töltött harmadik év végén mondott 
Búcsúzó, majd a Selmecbányái evangélikus líceum s a pápai refor
mátus kollégium önképzőkörében, — hangsúlyozom önképzés út
ján kifejtett önképzőköri munkálkodás szökkentette az irodalom 
tágas mezején dúsan termő kalásszá. Ugyanilyen önképzőköri 
munkálkodásból indúlt ki ugyancsak itt Aszódon Petőfin kívül 
jelen irodalmunknak kedves egyénisége, Falu Tamás írói pályája 
is.

Az idei február 1-én lezajlott diákbál műsoros estjének mű- 
som a következő volt:

1. Demény: Szerenád. Előadja a gimnázium énekkara Ha
berehrn Gusztáv tanár úr vezetése mellett.

2. Bevezető. Mondja: Fekete László VIII. o. t., az önképző
kör ifjúsági elnöke.

3. Kéler Béla: Magyar Hangverseny-nyitány. Zongorán 
előadják: Nagy Dalma VI. o. t., Sátibrányi Gizella AH. o. t.

4. Az önképzőkör novellapályázatán első dijat nyert novel
láját felolvassa Szilágyi Béla AHI. o. t.

5. Él a magyar. Melodráma. írta: Id. Ábrányi Emil, zenéjét 
szerezte: Dr. Horváth Ákos. Előadja: Takács László A lii. o. t., 
zongorán kíséri: FÖihéncz Magda VIII. o. t.

G. Az önképzőköri verspályázaton első díjat nyert Czverkó 
András IV. o. t., a második és harmadik díjat nyert Morhardt Ká
roly VII. o. t. s Solnay Dénes VII. o. t. verseiből előadnak a ko
moly szavalatverseny első két díjának nyertesei: Simongáti Andor- 
VIII. o. t., Takács László V ili. o. t.

7. Arerdi: Troubadour című operájából ad elő hegedűn: Áts 
Kálmán VIII. o. t., zongorán kíséri Áts Irén V. o. t.

8. Az önképzőköri drámapályázaton második díjat nyert 
Medve Ferenc AH. o. t ,  „Beszél a múlt“ című drámáját előadják:
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Tárnok János V III. o. t., Karádi István VII. o. t., Steinberger 
Pál VII. o. t., Medve Ferenc VI. o. t.

Pazeller J.: Magyar egyveleg. Előadja a gimnázium ta- 
nu lóiból alakult zenekar az iskola volt diákjainak közreműködésé
vel. A zenekart vezényli Rónaszéki Lajos m. kir. javítónevelő
intézeti főtiszt úr.

A zenekar tagjai: Zongora: Nagy Dalma VI. o. t., Stibrányi 
'Gizella VI. o. t. — Harmonium: Monostory Tamás VII. o. t. —
I. hegedű: Náday Hugó II. o. t., Lovagi Tibor IV. o. t., Dohányos 
István VII. o. t., Gajdosy Jenő VI. o. t., Péter Géza VII. o. t„ —
II. hegedű: Börzsönyi János III. o. t,, Róth Lajos III. o. t., Csekő 
Sándor VII. o. t. III. hegedű: Szügyi Géza III. és Török 
László III. o. t. — Brácsa: Ats Kálmán VIII. o. t., Némedy Já 
nos űr. — Klarinét: Várszegi Ferenc VI. o. t. — Gordonka: Vo- 
lent Zsolt IV. o. t. — Gordon (nagybőgő): Dr. Matolcsy Kálmán 
úr. — Konferál: Puskely Pál VIII. o. t. (A konferansz szövegét 
irta: Szilasi Zoltán úr, iskolánk öregdiákja.

A közönség, mégpedig nemcsak Aszód község, liánéin egész 
‘Galga völgye intelligenciája olyan nagy számban hallgatta végig 
bátorító és lelkesítő megértéssel a szép műsort, mint eddig talán 
még sohasem. Mi tudjuk, hogy az ifjúságnak szüksége van erre a 
megértésre, szüksége van arra, hogy a nagyközönség is megértse 

■céljait, eszményeit és törekvéseit, éppen azért hálás szívvel gon
dolunk mindazokra, akik megjelenésükkel és anyagi támogatásuk
kal szinte teljesnek mondható erkölcsi és anyagi sikerhez segítették 
iskolánk idei műsoros táncestélyét is. Hálás köszönetét mondunk 
iskolánk mindazon öregdiákjainak is, akik mindenkor tapasztalt 
együttérző támogatásukkal ifjúságunkat most is segítették mun
kájában. A műsor erkölcsi sikere Csizmadia György, az önképző
kör tanár-elnöke fáradhatatlan buzgalmának az eredménye.

Azután az ifjúság gondtalan vidámsággal élvezte fiatalsága 
örömeit, a műsor után következő táncot, amely vidám hangulatban 
tartott egészen addig, amíg Jancsik tanár űr, a báli rész lelkes fő
rendezője a rendezőség és az ifjúság nevében a majálisi viszont
látásra nem búcsúzott kedves vendégeinktől.

Ballagás és szalagszentelés. Az idén a VIII. osztály tanulói 
május 15-én búcsúztak el megható, iskolai ünnepség keretében az 
alma matertől, a tanári kartól és iskolatársaiktól. „Mikor 11 órai
kor megszólalt az iskola csengője, akkor már a tanári kar, a VIII.
o. tanulók hozzátartozói és az ifjúság elhelyezkedtek a tornaterem
ben. A tanári kar -előtt volt egy asztalka, rajta a biblia, egy öreg 
urnában egy kis bor és .l karéj kenyér, meg* a 27 VIII. osztályú 
tanuló zöld szalagja. Egyszerre a II. emeletről felhangzik a Ballag 
mar a vén diák mélabús dallama, — a Vlll.-ok levonulnak 
és elhelyezkednek az asztalka előtt ’la tanári karral szemben. 
Fekete László V III. o. t. közvetlen, megkapó szavakban búcsúzik 
osztálytársai névében a tanári kartól, az ifjúságtól, az alma mater
től. Az osztályfőnök méghatottan válaszolt a búcsúszavakra, intve 
a távozókat az alma mater iránti további ragaszkodásra és szere- 
tetre. Azután az egyes körök VIII.-os vezetői átadták néhány buz-
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-rlító szó kíséretében a körök vezetését az új vezetőknek. És most 
következett az egész kis ünnepély legmegkapóbb jelenete: a szalag- 
-szentelés. Az osztályfőnök odalép az asztalkához, kezébe veszi a 
27 maturandus egy csomóba kötött zöld szalagját és e szavak kísé
retében: „Isten, áldd meg a magyart — jókedvvel bőséggel!'' — a 
zöld szalagcsomóval megérinti a bibliát, majd belemartja egy kissé 
a borba és végül megérinti vele a kenyeret. Ezalatt a közvetlen ak
tus alatt, de meg a még egyszer felhangzó iskolacsengő hangjaira 
(miközben a maturandusok a zöld szalagot kezükben tartva ma
gukba mélyedve állottak) azt hiszem alig maradt szem szárazon. A 
maturandusok azután dalolva körülballagták az alma matert, vé
gigballagták a várost s a régi alma materben megkoszorúzták a 
Petői i-emléktáblát.1'

Majális és a madarak és fák napja. Az idén május 29-én volt 
Petőfi Sándor iskolájának majálisa. Iskolánk ifjúsága nagyszámú 
közönség kíséretében a Javító-intézet pompás zenekarának zenéje 
mellett vonult ki az aszódi majálisok hagyományos helyére, a Kis- 
bagi erdőbe, hogy ott mindenki gyönyörködjön az erdők-mezők, 
vadvirágos rétek ezernyi szépségében. Útközben a Petőfi-forrásnál 
(Csintovány) megállottunk s az ifjúság Petőfi-önképzőköre rövid, 

•de annál lelkesebb ünnepély keretében áldozott Petőfi halhatatlan 
emlékének annál a forrásnál, amelynek hús vizéből 100 évvel ez
előtt bizonyára nagy Petőfink is ivott kisdiák korában.

Majd kint az erdőben ugyancsak az Önképzőkör keretében 
megtartottuk a madarak és fák napját. Azután komoly és tréfás 
szavalatok, majd ifjúsági versenyek következtek. Azután pedig 
tanulóink s a közöttünk megjelent öregdiákok vígan ropták a tán
cot egészen este */f8 óráig, amikoris az ifjúság tanári felügyelet 
mellett nagyszerű hangulatban tért vissza Aszódra, illetve kiki 
sajtá otthonába, ,

A majálisra minden tanuló eljött. Tanulóink hozzátartozói, 
•az iskola barátai és öregdiákjai oly szép számban jöttek ki a mar 
.jálisra, mint eddig talán sohasem. Eljött közénk iskolánk és az ifjú
ság barátja, dr. Horváth Károly iskolafelügyelő úr is és velünk 
együtt örült az ő öregdiák lelke is az ifjúság nagy-nagy örvende
zésének.

A majálist a legnagyobb buzgalommal Jancsik Mihály kar- 
társ rendezte, akinek a rendezés és előkészítés terhes munkájában 
Nyiry Sándor és Blaskovits Aladár kartársak voltak segítségére. 
Jancsik kartácsunknak fáradhatatlan buzgamáért, a majálisnak 
nála megszokott nagyszerű megrendezéséért ezúton ,is hálás kö
szönetét mondok. De köszönet és elismerés illeti meg az Önképző
kör vezető tanárát, Csizmadia György kartácsunkat is, aki szin
tén a nála megszokott buzgalommal rendezte meg úgy a Petőfiről 
szóló megemlékezést, mint a madarak és fák napjának a műsorát is.

Bár írásban már megtettük, ezúton is köszönetét mondunk 
mindazoknak, akik ajándékkal, vagy kocsival mozdították elő ma
jálisunk sikerét.

A nyíregyházi Kossúth-diákok és iskolánk műsoros dél
utánja. A nyíregyházi ev. Kossúth Lajos gimnázium 25 tagú szim-
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főni kas zenkara, április 27-én ellátogatott hozzánk Zsolnai Vilmos 
igazgató úr, Varga László, Máczay Lajos, dr. Belohorszky Ferenc, 
Krecsák László, Bencsik István tanárok és Kiss János ny. hon
védkarnagy vezetésével.

A zeneművészet igaz szeretetének terjesztése s a magyar 
összetartozás testvéri érzésének az egyes iskolák ifjúsága között 
való ápolása céljából a nyíregyháziak megfordultak már Sopron
ban, Debrecenben, Sárospatakon, Békéscsabán, Pápán, Miskolcon, 
Szegeden, Balassagyarmaton.

Most hozzánk is eljöttek, hogy a mi iskolánk önképzőköré
vel közösen rendezett felejthetetlen ünnepély keretében bemutas
sák szinte tökéletesnek mondható nagy zenei tudásukat. A hatal
mas közönség nagy lelkesedéssel fogadta a műsor minden egyes 
számát, de különösen a nyíregyházi fiúknak szinte tökéletes preci
zitással előadott zeneszámait. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a 
közönség egy felejthetetlen zenekari hangverseny emlékével távo
zott a műsoros délutánról.

Az ünnepély műsora a következő volt:
1. Kéler: Nyitány. Előadja a nyíregyházi ev. Kossuth La

jos gimnázium 25 tagú szimfonikus zenekara. Vezényel Kiss János 
ny. honvédkarnagy.

2. A két intézet igazgatóinak üdvözlő szavai.
3. Székely—Bertha: Magyar rapszódia. Előadja a nyiregy- 

házi zenekar.
4. Fekete László VIII. o. t., az aszódi Peőtfi-gimn. ifj. el

nök önképzőköri beszéde Kossuth és Petőfi címen.
5. a) Capua: O sole mio. Nápolyi dal. b) Schubert: Moment 

musical. Előadja a nyíregyházi zenekar.
0. Morhardt Károly aszódi Petőfi gimn VII. o. t. verseiből 

szaval Simongáti Andor aszódi Petőfi gimn. VIII. o. t.
7. Dr. Sebemmel Emilné: Virágzik az orgona. Magyar áb

ránd. Előadja a nyíregyházi zenekar.
8. Polgár József VII. o. t. és Czverkó Andor IV. o. t., az 

aszódi gimn. tanuló verseiből előad Takács László az aszódi Petőfi 
gimn. VIII. o. t.

!). a) Kacsóh: Őszi dal. b) Dienzl: Liliomszál. e) Kossuth 
induló. Előadja a nyíregyházi zenekar.

10. Himnus.
VI.

Az Aszódi Öregdiákok Egyesülete.
Az Aszódi Öregdiákok Egyesülete a tavalyi majálissal kap

csolatban, máj. 30-án alakult meg az öregdiákok élénk részvétele 
mellett. Az alakuló ülésen a tisztikar következőképen alakult meg:

Elnök: Sárkány Ernő orszgy. képviselő. Ügyvezető elnök: 
Szever Pál gimn. igazgató. — Társelnök: Dr. Balassa Lajos kir. 
közjegyző (kit Falu Tamás írói néven ismer és szeret a magyar 
olvasóközönség), Chugyik Pál ev. föesperes, Dr. Horváth Károly 
László ügyvéd, a gimnázium másodfelügyelője, Melna Géza, Dr.
32



Mora vésik Gyula egyetemi nyilv. rendkívüli tanár, Sárkány Béla 
ev. főesperes, Sárkány Lóránd ny. gimn. igazgató. — Főtitkár: 
Csizmadia György. — Titkár: Dr. Hamrák Béla. — Jegyzők: Dr. 
Harn rák Zoltán, Kühn Ernő. — Pénztáros: Id. Margóéiig Gyula. 
— Ellenőr Főző Frigyes. — Ügyész: Dr. Bentsik Géza. — Szám- 
vizsgáló bizottság tagjai: Dr. Farkas Andor. Krenkó István. Vas 
László. — \ a.'ríZtmányi tagokká választotta az idés a következő 
öregdiákokat: Gál Armin, Dr. Faludi Sándor, Kálmán István, 
Kemény!i Elemér, Krenkó Gyula, Kovács József, Matheidesz 
István, Paraszkay Ernő, ifj. Széchényi Gyula gróf, Torda Gyula.

Az Egyesület alapító tagjai eddig a következők. Sárkány 
Ernő ny. főszolgabíró, országgyűlési képviselő, Szever Pál gimn. 
igazgató, dr. Móra vésik Gyula egyet, tanár, Bpest, Benczur-u. 31.'

Az Egyesület rendes tagjai közé eddig a következők léptek 
be: Dr. Almási Géza főjegyző, Balázs Ferenc b. h. Debrecen. Köz
ponti egyetem. Dr. Bariba József, Iklad. Bartha Károlyné Szever 
Rózsa, Kdelcny. Dr. Balogh Sándor, Izsák. Dr. Bonesik Géza 
Aszód. Blaskovits Aladár tanár, Aszód. Dr. Boldis István, Aszód. 
Boronkay Antal, Bp. V., Báró Aurél-u. 3. I. 1. Bohunka Lajos, 
Dunakeszi. Burró Imre, Kisterenye, Burger Zoltánná, Aszód. Cle- 
mentis Jenő, Kispest, Csokonay-u. 3. Csákány József, Nemestör- 
demic. Cserepes Jenő gazd. felügyelő, Körmend. Csigán Ilona, La- 
josmizse. Darvas Ignác, Aszód. Deutsch József, Bp., V., Pannóniá
in 30. Dora Ernő, Túra. Drávay János, Budapest. Falu Tamás, 
Ócsn. Farkas Kató, Pécs. Farkas Erzsébet, Pécs. Dr. Faludi Sán
dor, Aszód. Dr. Fischer Dezső ügyvéd, Gödöllő. Gál Ármin, Aszód. 
Ifj. Garadnay Sándor, Aszód. Dr. Gerő Miksa nyug. posta főtaná
csos, Budapest, Erzsébet Koll. Török Bálint-u. 7. sz. Gerhát Sán
dor, GaIgaguta. Hajdú Imre Budapest, Podmaniczky-u. 53 Hajdú 
íjászló, Kecskemét. Dr. Hamrák Béla, Szekszárd. Dr. Hamrák 
Zoltán, Aszód. Hegedűs Pál ev. tanító, Zsidó. Hermann Rudolf, 
Aszód. Herczeg István, Galgamácsa. Hiding Gyula, kormányfőta
nácsos, Hatvan. Jaezó Sándor Verseg. Jónás Károly, Hóvízgyörk. 
Jónás Pál, Domony. Kálmán István, Aszód. Dr. Kamacker 
1,ászló, Aszód. Dr. Katona Henrik, Aszód. Kemény fi Elemér Kar
fa!. I)r. Kerekes Perononé, Biha.rnagybajom. Kékesi Károly 
malom i ,  Mátraderecske. Dr. Király János, Túra. Kemény De
zső, Hatvan, Mészáros L.-u. 25. Králik István, Kispest, Török-u. 
8. sz. Krenkó József, Székesfehérvár, Nádor-u. 13. sz. Konkoly 
László, Aszód. Kovács József, Aszód. Kövér József, Tiszafüred. 
Kun Jenő, Rákosliget. AT. u. 25. sz. Kühn Ernő ev. lelkész, Buda
pest, XT.. Lenke-u. Kiinsztler Johanna, Farkasgyepű, Erdei iskola. 
László Imre, Aszód. Txíwy Andor könyvkereskedő. Lővy Lakos 
Andor, Aszód. Leopold Ödön, Budapest, állatorvostanballgató. 
Ludszky László, Aszód. Dr. Mibalovits László, Budapest IV., 
Molnár-u. 20. Magyar Béla, Ácsa. Matheides Sándor Budapest II., 
Erőd-u. 10. sz. Matheides István, Aszód. Melna Géza, Balassagyar
mat. Megyeri László, Aszód. Morhardt, Gyula Bp., Megyeri József 
Aszód, Margócsy Emil, Nyíregyháza. Id. Margoesy Gyula, Aszód. 
Széchenyi-u. 2. Dr. Marer István, Bp., Tompa-u. 20. Dr. Mariska
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László, Budapest Terézia Szanatórium. Majer István ok!, tanító, 
Hatvan. Dr. ifj. Matolcsy Kálmán, Aszód. Nagy Dezső, Bag. Né- 
medy János, Aszód. Négyessy József, Aszód. Nagy Pál, Bag. 
Paraszkay Ernő, Aszód. Palotay Béla, Csornád. Paraszkay Ist
ván, Sopron, Mező-u. 14. I. e. Poós Jenő, Kecskemét. Répásv Ká
roly o. li. Debrecen. Dr. Rendes Dezső, Aszód. Bótli Ernőné, Aszód. 
Dr. Bada Tibor, Budapest, VI., Andrássy-u. 4. sz. Reiner Imre, 
Kalló. Rezessy Zoltán tanár, Nyíregyháza. Ev. Leány-ginm. Dr. 
Rohonyi József orvos. Galgamácsa. Sághy Jenő, Pestszenterzsé- 
bet. Segesváry Ödön, földbirtokos, Domony. Dr. Sréter János, 
Balassagyarmat. Dr. Sárkány Lóránd, Békéscsaba, Szent István- 
tér 9. Sándor Pál, Túra, Stern Artúr, Aszód. Dr. Sándor István, 
Túra. Sárkány Imre, Gödöllő. Szent-Martoni László, Pécs. Szever 
János ny. rg. tanár, Aszód. Szever Joli oki. tanítónő, Aszód. Szu- 
chovszky Gyula, Budapest, VII., Elemér-u. 22. I. 10. Dr. Schäfer 
Zsígmond ügyvéd, Budapest VI., Teréz-körút 27. Szölgyémy Fe
renc joghallgató, Aszód. Támpa Mihály, Hatvan. Turcsányi Zol
tán, Túra. Telmányi József, orvostanhallgató, Pécs, Nagy Lajos 
kolí. Törcsváry Jenő, Hatvan. Torda Gyula ev. lelkész, Domony. 
T átrai Rezső, Bgyarmat. Tóth Ancsi, Hatvan V., kér. 2. sz. Vas 
Miklós, Aszód. Vas László, Aszód. Dr. Zorkóczy Gyula, Szirák.

Az Egyesület alapszabályait már felterjesztettük jóváhagyás 
céljából a belügyminisztériumba, de azok még mindaddig nem 
jöttek onnan vissza.

Az Egyesület tagjai első összejövetelüket március 20-án tar- . 
tolták meg Budapesten az Erzsébet-szálló különtermében. Sárkány 
"Ernő, orszgy. képviselő, elnök, meleg szavakkal üdvözölte a meg
jelent öregdiák társait Kiemelte a múlt nemes hagyományai és az 
összetartás érzésének fontosságát. Közölte, hogy az alapszabályok 
fel vannak terjesztve a belügyminiszter úrhoz, de még nem jött 
onnan vissza. Nagy' szeretettel ecsetelték az Egyesület megalaku
lása s a találkozó fele! ti őszinte örömüket Sárkány Lóránt ny. 
igazgató, dr. Schäfer Zsigmond ügyvéd, Burján Jenő ny. san- 
franciskói mérnök, akiknek szavaira Szever Pál, gimn. igazgató, 
ügyvezető elnök válaszolt, kiemelve minden ember életében a hű
ség, a ragaszkodás, a szeretet sorsdöntő szerepét, miért is arra kéri 
öregdiák társait, hogy ezeket a szent érzéseket az alma materrel 
szemben ápoljuk és fejlesszük továbbra is szívünkben.

Ez a találkozó is bizonyság amellett, mennyire építők és 
erőtadóak az efajta találkozók korunk izgatott, rohanó, éppen 
azért ideges életében. Szépek, felemelők az ilyen nagy találkozá
sok, a lelkek hatalmas egymás felé való mozdulásai a barátság és 
szeretet szent érzéseivel. A  világ egyik legnagyobb költőjének nagy 
múltú és hagyományú iskolájában szerzett ifjúkori élmények, 
kedves felejthetetlen diákköri emlékek ilyen összejövetelek alkal
mával fölfrissítve, kiegészítve még drágábbak, még felejthetetle
nebbek lesznek: életünk további folyamára kiható vigasz és bol
dogság ezek számunkra a világ gonoszságáért, a soha többé vissza 
nem térő ifjúkori évekért, az alkony közeledtéért!

öregdiák társaikat üdvözölve távollétüket írásban kimen-
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tették az elnökségnél: Dr. Balassa Lajos (FaLu Tamás) kir. köz
jegyző, Ócsa. dr. Fazekas Oszkái' ügyvéd, Budapest; Dr. Hajdú 
Imre, orvos, Budapest; Koháry János, gyógyszerész, Jászberény; 
Melna Géza ny. tkp. tisztviselő, dr. Niedermann József közs. jegy
ző; Paraszkay István máv. tisztviselő Sopron; Sárkány Imre ny. 
gimn. tanár, Gödöllő: Segesváry Ödön földbirtokos, Domnny.

Itt emtíjük meg, hogy az idei 10 éves találkozón a követke
zők jelentek meg: Borbényi Kálmánná Greiner Margit L'jpest,
Kolozsvári-u. 108., Róna Tiborné dr. Lantos Piroska, orvos, Buda
pest, Mester-u. 24.,Zsemberovszky János, ev. lelkész, Gskű (Vesz
prém m.), dr. Zorkóczy Gyula ügyvédjelölt, Erdőtarcsa, Burró 
Imre, állatorvos, Kisterenye, Koháry János gyógyszerész, Jász
berény; Niedermann József jegyző Mihálygerge (Nógrád m.): 
Simon K árolyné Goldán Etelka, Budafok Péter-Pál-u. 123.; No
vait Károly tisztviselő, Budapest Keleti Károly-u. 18/b.; Gergely 
László tisztviselő, Budapest X., Delej-u. 40.; Jaczó Zoltán, főhad
nagy, Körmend (Vas m.); Greiner Gyula gazdatiszt. Vörösmajor- 
puszta (Nógrád m.). A tanárok közül a majális miatt az idén csak 
az igazgató jelenhetett meg a volt növendékek között, akikkel so
káig elbeszélgetett az édes múltról és annak annyi kedves, feled
hetetlen emlékéről. Ebéd után pedig többen az igazgatóval együtt 
kimentek a majális színhelyére, hogy’ ott látva mai ifjúság örömét 
-az ő lelkűkben és emlékezetükben is annál elevenebben újuljanak 
fel a majálishoz fűződő emlékeik.

VII.

A tanulók névsora.

Ezt a rovatot e tanévben is a nm. V. K; M. úr 12101934. sz. 
»ein. számú rendeleté szerint állítottuk össze úgy, amint azt a mi 
egyházi főhatóságunk elrendelte. A nyilvános tanulók neve uián 
előforduló első szám a magaviseleti jegyet jelzi: 1 = példás, 2 r= 
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 jelzésének a rövidítései a követke
zője: ágostai hitvallású evangélikus = ev., református = ref., római 
katolikus = rk., görög katolikus = gk., unitárius = unit, izrae
lita ■■= izr., baptista = bapt. — A magaviselet és előmenetel után a 
tandíjmentesség fokát jelezzük: Mind elengedve = m, háromne
gyede elengedve = h, fele elengedve = f, negyede elengedve ~ n.

Az I. o. tanulók s új növendékek csak a második félévben 
kapliatnak kedvezményt. Más rövidítések: Magántanuló ”  mt, ki
maradt = km, vizsgálatlan maradt = vm, meghalt = mb, tanács 
folytán távozott = tt, ismétlő volt = ism. A jeles rendűek nevei 
vastag betűkkel vannak nyomva.
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I. osztály,

Avar Ottó rk. 1, 3 
Bläzsik Ferenc rk. ism. 1, 2 
Bobály Tibor rk. 2. 2, n 
Boda József rk. 2, 4e 

5 Búth József ev. 2, 4, t 
Csányi László rk. 2, 4e 
Csobán Márton ev. 1, 2, n 
Czifra István rk. 2, 4e 
Czirbusz Endre £ # r  4, ft 

10 Dajka Zoltán rk. 1, 3 
Dénes Géza ev. 1, 2 
Dudás András rk. 2, 4fc 
Fejes Dénes rk. 1, 2, n 
Galambos Zoltán rk. 1, 2, n 

15 Gergely János rk. 1, 3 
Halász Jenő ev. 1, 2 
Jármai Károly ev. ism. 1, 3 
Jónás József ev. 1, 2 
Juhász Dániel ev. 1, 3 

20 Kallós Endre rk. 1, 3 
Kaluzsa Tibor ev. 1, 3 
Kamódi Árpád rk. 2, 3 
Katona István rk. 2, 4e 
Keltái Jenő rk. 2, 3 

25 Keményfi Imre rk. 1, 2, n 
Keresztes Ödön ref. 2, 4e 
K iss Attila rk. 1, 2, n 
Kondora Tibor ev. 1, 2, n 
Kovács Emil rk. 2, 3 

30 Kovács Miklós rk. 2, 4e 
Könczöl Lajos rk. 1, 3

Kusnyár Pál ev. 1, 1, f
M ajláti György rk. 2, 4e 
M atkovits Lajos ev. 1, 2, f 

35 Mester Ottó rk. 1, 2, n
Óberczán Dániel ev. 1, 1, f,;
Oravecz László ev. 1, 2, n 
P ierer Mihály rk. 1, 3 
P in tér Mihály ev. 2, 2, n 

40 Remenár Mihály rk. 2, 4e 
Roob János ev. 1, 3 
Sárkány Ernő izr. 2, 3 
Seres Ernő ev. 2, 4e 
Soós Imre ref. 2, 4e 

45 Szabó Sándor rk. 1, 3 
Szalontai Tibor ev. 1, 3 
Szántai József rk. 2, 4t 
Szokoly János rk. 1, 3 
W einberger András izr. 1, 3 

50 Zechner Antal rk. 2, 4e

M a g á n ta n u ló k :

Fülöp Veronika izr. — 2 
H idvégi László rk. — 2 
K oronka Kornélia rk. — 2 
Pécsudvari Erzsébet rk. 1 — - 

55 Péter Valéria ev. — 1 
Thomka Veronika ev. 2

K i m a r a d t :

Bencsik Tibor ism. rk.
Öszesen: 57 tanuló.

II. osztály.
Arnóti Tivadar rk., 2, 4e 
Aszódi Károly rk. 1, 3 
Balázs Pál ev. 1, 3 
Barta Béla ev. 2, 3 

Ő Bátyi Mihály rk. 2, 3 
Beyer Tibor rk. 2, 4e 
Burda János ev. 1, 3 
Csere János ev. 2, 3 
Drenyovszky László ev. 1, 3 

10 Farkas József ev. 1, 3
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Füzér Ferenc rk. 1, 1, f 
Godányi Dénes rk. 1, 1, n>
H askó Endre izr. 1, 2 
H idvégi Zoltán ref. 1, 2 

15 H laváts Lajos ev. 1, 2, f 
Joó Ferenc rk. 1, 2, n 
K atona István rk. 2, 4e 
K atona Mihály izr. 2, 4e 
K ollár Pál rk. 2, 4e 

20 K oruhely János ev. 2, 4e



Mezei István rk. 2, 2, n 
Mészáros Lajos ref. 2, 3 
Náday Hugó ev. 1, 2, n 
P atai Endre g. kath. 2, 3 

25 Peja Sándor rk. 1, 3 
Pongó Gyula ref. 1, 2 
Roób Gusztáv ev. 1, 2, f 
Sebesy Endre rk. 1, 2, n 
Számpor János ev. 1, 3 

30 Szende György ev. 1, 2, f 
Székessy Miklós rk. 1, 2 
Török Gusztáv ev. 1, 1, f 
Torda András ev. 2, 4e 
Veréb István rk. 2, 3 

35 Vladár Ferenc ev. 1, 3
Zágonyi László ev. 1, 3, ism.

M a g á n ta n u ló k :

Aponyi Gabriella rk. 2 
Bagi Magdolna ref. 1, f
Förhéuez Erzsébet rk. 2 

40 Fiilöp Éva izr. 2
Jónás Erzsébet rk. 1
Mészáros Ildikó ev. 2, f 
Veres Magda rk. 2 
Zábory Sarolta rk. 2

K i m a r a d t a k :

45 Gross Sándor izr.
Gyalogh György rk. 
Gyalogh Károly rk. 
Mühlhauser György rk

összesen 48 tanuló.

III. osztály.

A ngyal Ferenc rk. 1, 4e 
Aponyi Albert rk. 1, 1, n
Barabás Zoltán ism. unit. 2, 4e 30 
Benkó Ferenc ev. 1, 2 n 

5 Benkó Gábor ev. 2, 3 
Börzsönyi János ev. 1, 2 
Böszörményi Vargha Attila 1,4e 
Brack György izr. 1, 2 
Czinkota Mihály rk. 2, 4e 

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

15 Gaal János ref. 1, 3 
Garami Lajos ev. 1, 2, f 
Gergely Sándor rk. 2, 4t 
Gyeney György ev. 2, 3, n 
Hauser Zoltán rk. 1, 2 

20 Hahn Gyula rk. 2, 3 
H eller Miklós izr. 1, 3 
H onig Károly rk. 2, 4e 
Ignácz Tibor ism. rk. 2, 4e 
Katona István izr. 1, 2 

25 K ovács Gábor ism. ref. 2, 3 
K iss Imre rk. 1, 3 
K is István rk. 1. 3

Kóka Barnabás ref. 2, it  
Y  ósa Géza rk. 1, 3 
Köneöl Pál rk. 2, 4e 
Lévai M ihály ref. 2, 4t 
Litauszky Géza ev. 1, 2 
Major Ferenc ism. rk. 1, 4e 
Molitorisz Rudolf ev. 1, 3 

35 Molnár László ev. 1, 3 
Nagy Endre ref. 1, 3 
Nagy K ároly rk. 1, 2, n 
Nagy Vendel rk. 2, 4t 
Nagy Zoltán ev. 1, 3 

40 Nándory Pál ev. 1, 3 
Palya Antal rk. 1, 1, f 
Rákosi Vilmos rk. 2, 4t 
Rigó János rk. 1, 2 
Róth Lajos ev. 1 , 1 ,  m 

45 Soltész Lajos rk. 2, 3
Szeberényi Géza ev. 1, 3 i
Szilágyi István ism. ref. 2, 4e 
Szügyi Géza ev. 1, 3, f 
Tajtliy Gáspár rk. 2, 4c 

50 Tamás Márton rk. 1, 3 
Thomka Aladár ev. 2, 3 
Török László ev. 1, 2 
Vas Ferenc izr. 2, 3 
Várkonyi Iván rk. 2, 4e
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55 Zabó Ottó rk. 2, 3

M a g á n t a n u l ó k :

A ntal Vera rk. 2 
Begidsán Irén örm. k. 4e 
Buchinger Anna rk. 2 
Csepiuszky Éva ev. 2 

60 Galambos Magdolna rk. 1 
Járm ai Ilona ev. 3 
K iss Irén rk. 2 
K iss Mária rk. 3 
Kónya Erzsébet ref. 1, n 

05 K ovács Jndit rk. 2

Mészáros Margit ev. 2, f 
Nagy Gabriella ev. 1, m- 
Notter Mária rk. 1
P áll Mária rk. 2, f 

70 P etővári Mária rk. 2 
Preizner Rozália rk. 2 
ZselJó Magdolna ev. !'

K i m a r a d t :

Borbély Ferenc rk.

M e g h a l t :

Stein Janos izr.
Összesen 74 tanuló.

IV. osztály.

Arnóti János rk. 2, 4t 
B álint József rk. 1, 3 
B ellái János ev. 1, 3 
Benke András rk. 2, 3 

5 Berecz József rk. 1, 2 
Burány Sándor rk. 2, 4e 
Czverkó András rk. 1, 2 
Dom onyi Imre izr. 1, 3 
Draskóczy László ev. 2, 3 

30 Feuchtman Zoltán ref. 2, 3 
Frajna János rk. 1, 3 
Gebauer Béla rk. 1, 3 • 
H alász Zoltán ev. 2, 2 
H arsányi Lajos ev. 1, 3 

35 Kalmár József rk. 2, 4e 
Keresztes Pál ref. 3, 3 
Koronka Géza rk. 3, 3 
Körmendy Miltiádesz rk. 3, 3 
K ővári József rk. 2, 3 

20 Kurucz Albert rk. 3, 3
Lészkai Károly ism. rk. 2, 4e 
Lhotka Károly rk. 2, 4t 
L ovagi Tibor ev. 3, 3 
N agy  Géza rk. 3, 2 

25 Nagy Lajos ref. 1, 1. n 
N egyela Albert ism. rk. 2, 4e 
Novottny György rk. 3, 3 
Petrás György rk. 3, 3 
Petrás László rk. 3, 3

30 Péesudvardi István rk. 2, 3: 
Sándor Iván rk. 2, 4t 
Schaff Viktor rk. 1, 3 
Seress Béla rk. 3, 3 
Seres Olivér ev. 3, 3 

35 Skonda Béla rk. 3, 2, n 
Sóti Sándor rk. 3, 3 
Stefanik László ev. 3, 3 
Szabó József rk. 3, 2, n 
Szekeres János ev. 3, 2 

40 Szekeres Sándor ev. 3, 2, f 
Szentesi Gyula ev. 3, 3 
Szövértfy Szilárd rk. 2, 4e- 
Tarr Ferenc ev. 2, 4e 
Tasnády Gábor rk. 2, 2 

45 Turcsányi Károly ev. 2, 4e- 
V isy  József rk. 1, 3 
Zilay István rk. 1, 3

M a g á n ta n u ló k :

Szalay Pál rk. 4e 
V olent Zsolt rk. 3 

50 Zimmermann Miklós ev. 4e- 
Galster Mária rk. 4e 
Lehr Márta rk. 2 
Szabó Ilona rk. 2 
Stern Gabriella izr. 2
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K i m a r a d t a k :  

55 Felszeghy György rk.

Jaczó Ferenc rk. 
Szabó Géza rk.

összesen 57 tanuló.

V. osztály.
Angyal Sándor rk. 2, 4e 
Bányai István rk. 2, 4e 
Benus József rk. 2, 4e 
Besskó Károly rk. 2, 4e 

5 Börzsönyi Lásbló ev. 1, 3 
Czifra József rk. 1, 2 
Darnyik Vendel rk. 2, 4t 
Dénes István rk. 2, 4e 
Elek István izr. 2, 3 

10 Eötvös Károly ev. 2 4t 
Fáy Ferenc ev. 2, 4t 
Fink Kálmán rk. 2, 4e 
Fogaras Lajos rk. 2, 3 
Fuszek Kezső ev. 1, 2, n 

15 Halas György rk. 1, 3 
Harmath László rk. 1, 3 
Hegedűs Gyula rk. ism. 1, 3 
Herr.ád Tibor ev. 1, 2, f 
Hlavács Gyula ev. 1, 2, f 

20 Jakus Pál ev. 1 1. h 
Kaján József ev. 1, 2, f 
Kerényi Béla rk. 1, 3 
Kerti János rk. 1. 1, f 
Klenovszki Pál ev. 1, 2, n 

25 Kmety János ev. ism. 2, 3 
Kovács István rk. 2, 3 
Körmöci Sándor rk. 1, 3 
Králik Jenő ev. 1, 2 
Králik Sándor rk. 1, 3 

30 László Lajos rk. 2, 4e 
Móricz Lajos ref. 2, 3 
Papp Barna rk. 1, 3 
Páll Béla rk. 1, 2 
Bab János rk. 2, 4t 

35 Rákos József rk. 1, 3 
Rákosi Gusztáv rk. 1, 3 
Reizinger Pál rk. 1, 2, n 
Rozs László izr. 2, 4t

Schwank Endre rk. 1, 3 
40 Sidó László ref. 2, 3 

Sós István ref. 2, 4e 
Stefanik Pál ev. 2, 4e 
Szalontai Árpád ev. 2, 3 
Szappanos István rk. 1, 3 

45 Székely Gyula rk. 2, 4t 
Szuchy Árpád rk. 1, 3 
Tarjáni Gyula ev, 1, l , f  
Tiborez László rk. 2, 3 
Tömörkényi Tibor ev. 2, 4e 

50 Trsztyenszky Jenő ev. 2, 4t 
Vasas Miklós rk. 2, 4t 
Várady Zoltán ref. 1, 2, n 
Visy György rk. 2, 4e 
Weinberger István izr. 1, 2

M a g á n ta n u ló k :

55 Áts Irén rk. 2
Csiki Magdolna rk. 4e 
Gabrovitz Emma ref. 4e 
Horváth Éva ev. 1 
Jablonkai Olga rk. 4e 

60 Kiss Etelka rk. 3 
Lehr Ilona rk. 3 
Németh Elvira ev. 3 
Sebők Margit ev. 3 
Stibrányi Hermin ev. 1. 

65 Tóth Jolán ref. 2

K i m a r a d t a k :

Ángyán Károly rk. km. 
Balogh Zsiginond ref. krrn 
Begidsán Olga ref. vm. 
Egerváry Irma rk. vm.

Összesen 69 tanuló.



VI. osztály.

Aranyi Pál ev. 1, 2, f 
Aranyi Sándor ev. 1, 3 
Balogh István ev. 1, 2 
Baum Mihály ev. 1, 2, f 

5 Bányai Sándor ref. 1, 3 
Benkó János rk. 2, 4e 
Bíró Márton rk. ism . 1, 3 
Bruoth Ernő ev. 1, 3 
Draskóczy Endre ev. 2, 4t 

10 Fidler János rk. 1, 4e 
Fruttiger Frigyes ev. 2, 3 
Gajdosi Jenő rk. 2, 4e 
Hernádfalvi M ihály rk. 2, 4t 
Homok Pál rk. 2, 3 

15 Horváth János rk. 1, 3 
Horváth László rk. 1, 2 
Jármai Miklós rk. 1, 3 
Kovács István rk. 1, 2, n 
K övi Jenő ev. 1, 3 

20 Medve Ferenc ref. 1, 2 
Palya Mihály rk. 1, 2, n 
Pesthy Müller István  rk. 2, 3 
Sándor Balázs rk. 2, 3

Sehandl Dénes rk. 1, 4e 
25 Siraky István rk. 2, 4t 

Spisák László ev. 2, 3 
Szabó József ref. 2, 4e 
Szekeres Lajos rk. 2, 4e 
Szeneezei Béla rk. 2, 3 

30 Székely Kocsándi János rk. 2, 3 
Szílassy József ev. 1, 1, f 
Tasnády Gyula rk. 2, 3 
Teller Miklós rk. ism. 2, 4e 
V ajas Ferenc rk. 1, 3 

35 Várszegi Ferenc rk. 1, 2 
Veiner Zoltán izr. 1, 2

M  a g á n ta n u ló k :

Bánszky Mária ev. 2 
H utnyik Ilona ev. 2 
Nagy Dalma ev, 1, m 

40 Stibrányi Gizella ev, 1, m
Szokolay Margit ev. 2, f 
Tóth Mária rk. 2 
Török Márta rk. 2

Összesen: 43 tanuló.

Vll. osztály.

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

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

10 Dóczi István rk. 1, 3 
Felföldi Béla rk. 2, 4e 
Fondain Lajos rk. 2, 3 
Garadnay László rk. 1, 3 
H avasi István rk. 1, 4e 

15 Heiszler Ágoston ev. 1, 1, 
Iszlay Miklós rk. 1, 2, n 
Kapuszta József rk. 1, 1, h 
Kaputa Ferenc rk. 2, 4e

Karádi István ev. 1, 1, m
20 K eltái Gyula rk. 1, 3 

Kemény Kornél ev. 1, 2 
K risár Aladár ref. 2, 3 
Lövei István rk. 1, 3 
Lőrincz Mihály rk. 2, 4e 

25 Marcsek György ev. 1, 3 
Maros Miklós ev. 1, 4e 
Monostory Tamás ref. 2, 2 
Mordényi Elemér rk. 2, 4a 
Morhardt Károly rk. 2, 4e 

30 Patai Béla gk. 1, 4e 
Páll Ferenc rk. 1, 2, f 
Petrik János ev. 1, 1, f 
Péter Géza ev. 2, 3 
Polgár József rk. 1, 2 

35 Puskás János rk. 1, 3 
Regős Pál ev. 2, 4e

4 0



■Schönk Gusztáv rk. 2, 3 
Schwank Ervin rk. 1, 3, n 
Smelkó Tibor rk. 1, 3, u 

40 Solnay Dénes rk. 2, 4e 
Sréter Lajos ev. 2, 3 
Steinberger Pál ev. 1, 2 
Szilágyi Béla rk. 1, 3 
Varga István rk. 1, 1, f 

45 W elsinszky László rk. 2, 3

M  a g á n  t a  n u ló k :  

Dudás Irma ref. vm.

Gyency Ilona ev. 2, n 
Havér Magdolna rk. 2, n 
Juhász Anna ev. 2, f 

50 Krassóy Ilona rk.' 3 
Laczus Rozália rk. 3 
Páll Klára rk. 2, —, f 
Pokorádi Margit rk. 2, n 
Sebők Edit ev. 2, n 

55 Valkó L ivia rk. 2 
Juhász Antal ref. vm.

Összesen: 50 tanuló.

Vili. osztály.

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

3 Berg Lajos rk. 1, 3 
Boda Mihály rk. 1, 1, f
Bruoth János ev. 1, 3 
Csányi László ref. 1, 3 
Déri János rk. 1. 3 

10 Esztergály Gyula ev. 1, 1,
Farkas Béla ref. 1, 3 
Farkas Géza rk. 1, 3 
Fekete László ev. 1, 2, f 
Kamodi Miklós rk. 1, 3 

15 Kőrös Gyula rk. 1, 3

Lőcsei K ároly ev. 1, 3 
Nagy István ev. 1, 1, f 
Puskely Pál ev. 1, 3 
Rákos Pál rk. 1, 3 

20 Simongáti Andor rk. 1, 3 
Takács László ref. 1, 3 
Tárnok János ref. 1, 3 
Várkonyi Ferenc rk. 1, 3 
Zsemberovszky Pál ev. 1, 3 

25 Zsuchva Gyula rk. 1, 3

M a g á n  ta  nu l ó k :

Förhéncz Magdolna rk. 2, f
Kovács Emin i

összesen: 27 tanuló.

VIII.
Az érettségi vizsgálat.

Az elmúlt tanévben két ízben tartottunk érettségi vizsgála
tot. A szeptember havi javítóvizsgálatra 8-an jelentkeztek: 5-en a 
saját növendékeink közül, 3-an pedig a békéscsabai ev. reálgimná
zium tanulói közül. A javító érettségi vizsgálaton mind a nyolcán 
megfeleltek s így éretteknek nyilváníttattak.

A rendes évvégi (júniusi) érettségi vizsgálatokra 27 tanuló 
jelentkezett. Az írásbeli vizsgálatok május IS, 10 és 20. napjain vol
tak. A magyar nyelv és irodalomból a tétel ez volt: I. Arany János
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balladái. II. A hő mint mozgató c-rő. tigy icivétoievel mindnyájan 
az irodalmi tótolt választották. Eredmény, jeles 7, jó 9, elégséges 
10, elégtelen 1. A latin nyelv és irodalomba! ezt a szöveget kellett 
lefordítani: Ovidius Fasti, II. 83—118. (kinagyással). Eredmény: 
jeles 5, jó 8, elégséges 13, elégtelen 1. Német nyelv és irodalomból: 
Híres férfiak életrajzairól (fordítás németre). Eredmény: jeles 7,. 
jó 6, elégséges 10, elégtelen 4. — A szóbeli vizsgálatokat június 21, 
22, 23, 24. napjain tartottuk meg, amelyeken a püspök úr Óméltósá
ga képviseletében Nagytiszteletű Kutliy Dezső ev. egyetemes fő
titkár úr elnökölt, a m. kir. kormányt pedig Gulyás Sándor úr, a 
kiskunhalasi ref. gimn. igazgatója képviselte. Fogadják mindketten 
megértő és tapintatos munkájukért őszinte köszönetünket.

A vizsgálatot tett 27 tanuló közül kitüntetéssel érett: 3, jele
sen érett: 2, jól érett: 7, elégségesen érett: 13. Két vizsgázó 1—1 
tárgyból meg nem felelvén a szabályszerű követelményeknek őket 
a. bizottság az 1937. évi szeptember hóban a békéscsabai ev. gim
náziumban tartandó javító vizsgálatra utasította.

A 7. érettségizett n e\e: Eredmény: Pálya válaszás:

Áts Kálmán jól éreti állatorvosi
Bariba János jól éret'. papi
Bayer Zoltán érett állatorvosi
Bátyi Zoltán jól érett mezőgazdasági
Berg Lajos érett jogi
Boda Mihály kitüntetéssel érett tanári
Bruoth János érett gazdasági
Csányi László érett gyógyszerész
Dézi János jól érett jogi
Esztergály Gyula kitüntetéssel érett tanári
Farkas Béla érett bírói
Fekete László jelesen érett jogi
Kamodi Miklós érett jogi
Lőcsei Károly érett tanító
N agy István kitüntetéssel érett tanári
Puskely Pál érett papi
Pák os Pál érett jogi
Sim ongáti Andor érett vasúti
Takács László érett papi
Tárnok János jól érett katonai
Várkouyi Ferenc jól érett vasutas
Zsemberovszky Pál érett jogi
Zsuchva Gyula érett jogi
Förhénez Magda jól érett vegyész
K ovács Emma jelesen érett orvosi

■!

-S
.1

11

I

4 2



Az eredményt az elnök magasszárnyalású gondolatok kísé
retében hirdette ki. Azután az igazgató az alma mater nevében ezek
kel a szavakkal búcsúzott el az iskolából távozó If jaktól:

Kedves gyermekeim!
Még egy-két perc és bezárul mögöttetek az alma mater ka

puja, annak az alma maternek a kapuja, mely 8 éven át vezetett és 
irányított, nevelt és oktatott benneteket, — és kitárul előttetek egy 
másik, az alma maternél sokkal titokzatosabb és félelmetesebb 
kapu, az élet kapuja.

Amikor most nemsokára kifelé indultok az alma materből,, 
álljatok meg egy pillanatra a lépcsőházban s olvassátok el még 
egyszer figyelmesen a középső márványtábla feliratát. E felirat 
tanúsága szerint a mi aranyszájú püspökünk, iskolánk legnagyobb 
jótevője és patronusa ezt a gyönyörű fekvésű épületet 6 évvel ez
előtt ezekkel a szavakkal avatta fel:

„Legyen (ez az épület) hajléka az igaz tudománynak,
A munkás hazaszeretetnek,
A boldogító vallássosságnak,
És a szíveket összeforrasztó testvériségnek!
Nyugodjék rajta Isten áldása 
S övezze, védje időtlen-időkig 
A reá gazdagon visszasugárzó 
Hálás szeretet!“

Igen, kedves gyermekeim, igaz tudomány, munkás hazasze
retet, boldogító vallásosság, szíveket összeforrasztó testvériség és 
hálás szeretet párosulva szilárd jellemmel, erős akarattal és meg
alkuvást nem ismerő kötelességtudás, — ezek azok az erények, 
amelyet ez az alma mater 8 éven át a szívetekbe iparkodott plán
tálni, — ezek azok a legfőbb erények, amelyeket én az alma mater 
nevében most a búcsú pillantaában még egyszer a telketekre kötök 
most, amikor bezárul mögöttetek az iskola kapuja és kitárul előtte
tek a maga teljes titokzatosságában az élet kapuja.

Kedves gyermekeim, odahaza édes, jó szüléitektől bizonyá
ra sokszor, nagyon sokszor halljátok, hogy az élet ma igen nehéz,, 
hogyr tele van szenvedésekkel, küzdelmekkel és megpróbáltatások
kal, hogy Trianon óta különösen magyarnak lenni igen nehéz, 
szinte elviselhetetlen feladat.

És én mégis azt mondom nektek, kedves gyermekeim, hogy 
akármilyen nehéz is ma magyarnak lenni, akármilyen nehéz az 
élet, mégis, ha ti az élet legsúlyosabb megpróbáltatásai közepette is 
hívek maradtok az igaz tudományhoz, az áldozatos hazaszeretet
hez, a boldogító vallásossághoz és a szíveket összeforrasztó testvé
riséghez, — ha szívetekben megőrzitek a hálás szeretetet szüléitek
kel, felebarátaitokkal és az alma materrel szemben, — akkor, de 
csakis akkor, én nem féltelek benneteket, de nem féltem sokat szen
vedett nemzetemet sem. Akkor én hiszem, hogy ti lesztek a mi: 
szentjánosbogárkáink, — hiszem, hogy ti a többi középiskolából ki
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került magyar testvéreitekkel együtt a még mindig eléggé sötét 
magyar éjtszakából ki fogtok vezetni bennünket egy szebb és bol
dogabb magyar Jövendőbe, a nagy magyar Feltámadás ragyogó 
napsütésébe. Adja a jóságos Isten, hogy ez a várvavárt nap minél 
előbb bekövetkezzék! Jóságos Istenünk vezéreljen benneteket egész 
földi pályátokon! Isten veletek!

IX.
A végzett tananyag

Rendtartásunk az Értesítő szerkesztéséről szóló részben a 
h) pont alatt megkívánja a végzett tananyag rövid megjelölését. 
Mint az államsegélyt igénybevevő nem állami középiskola, az 
1883. évi tönény szerint kötelezve vagyunk az állami tantervet, 
mint minimumot elfogadni tanításunk anyagának alap mér fékéül, 
így  csupán az V—VIII. osztályok magyar dolgozatainak tételeit, 
valamint a felső IV. osztályban a latin írókból olvasott szöveg 
megjelölését közöl j ü k.

írásbeli dolgozatok lételei a magyar nyelv és irodalomból:
V. osztály.

1. A mi otthonunk (isk.). 2. Lajos király és az ősz Toldi. 
3. Apponvi Albert beszédének gondolatmenete (isk.). 4. Hogyan 
lett az idegen Ankerschmidt lovag magyarrá? 5. Trianon igazság
talanságai (Beszéd, isk.). (j. Eszmék Kölcsey Parainésisében. 7. 
Petőfi: A hazáról, című költeménye fejtegetése, (isk.). 8. Köteles
ségeink hazánk iránt (isk.).

VI. osztály.
1. Diáktípusok iskolánkban (isk.). 2. A magyar népdal jel

lemző vonásai. 3. Mit tanultunk a Széchenyi emlékezete című köl
teményből? (isk.). 4. A magyar és a török tábor képviselői a Szi
geti veszedelemben. 5. Elmélkedés a komikumról (isk.) G. A lelki 
ismeret szerepe Arany balladáiban. 7. Elmélkedés a magyar ifjú
ság feladatairól (isk.). 8. Az olvasás fontossága (isk.).

VII. osztály.
1. Elmélkedés a magasabbrendü életről (isk.). 2. Az iroda

mi élet tényezői a keresztyén középkorban. 3. Balassi Bálint lírája 
(isk.). 4. A magyarság sorsa, küzdelme a kuruc korban, a kuruc- 
kori költészet alapja. 5. Ünnepi beszéd márc. 15-én (isk.). 6. Besse
nyei György irodalmi munkássága és jelentősége (isk.). 7. Az al
kotmányos állam képe Montesquieu alapján. 8. Hogyan készülő
döm  az életre? (isk.).

VIII. osztály.
1. Iréné jelleme és tragikuma. (Fejtegetés.). 2. Vörösmarty 

hazafias lírája (isk.). 3. Horatius „Ad Romanos és Berzsenyi „A
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magyarokhoz“ c. ódája. (Párhuzam.). 4. Európa és hazánk állapo
ta. a magyarok megjelenésekor. (Értekezés.), ö. Miért szeretem 
Petőfit! (isk.). 6. a) Mens sana in corpore sano; b) Az indukált 
áram gyakorlati alkalmazása. (Értekezés.). 7. Pályaválasztás 
előtt. (Elmélkedés.).

Olvasott részele a latin irodalomból:
V. osztály.

Marcus Toll. Cicero: De imp. Cn. Pomp. 1, 2, 3, 4, 5, (1, 7, 
S. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 24. c. P. Ov. Naso: Metamor- 
foseon: A világ négy korszaka: l—63 sor; Deucalion és Pyrrha: 
34—94 sor; Daedalus és Icarus 1—54 sor; Philemon és Baucis 1— 
110. sor. — Fasti: Lupercal 1—40 sor. Róma alapítása 1—50 sor. 
Romulus halála 1—38 sor. Janus 1—20 sor.

VI. osztály.
T. Livius: Ab űrbe eondita lib. XXL 1. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 

18, 32, 33, 34, 35, 36, 37. c. Lib. XXII.-ből 1—7. c. szemelvények. 
Vergilius: Aeneis T. ének 1—101, 124—156, 198—209, 494—519, 
579—610. II. é. 1—56, 199—297, 506—558. IV. é. 1—30.

VII. osztály.
P. Verg. Maró. Aeneis VI. ének 43—155 sor, 264 —332 sor, 

384—478 sor, 680—901 sor. VI. é. 25—106 sor. IX. é. 367—449 sor, 
525—568 sor. XII. é. 697—745 sor, 896—952 sor. C. Plinius Cae- 
cilius Secundus: Levelei I. 1., I. 6., V. 16., VI. 16., VT. 20.

VITT. osztály.
Horatius: Sat. I. 6., Sat. II. 6., Carm. 1. 1., 0. I. 4., C. I: 9:, 

Carm. I. 3., G. I 22.. Carm. II. 7.. Carm. III. Carm. 111. 6., 
Carm. III. 30., Epist. I. 10., Epist. II. 3. (szemelvényekben.). 
Epod. 2. Tacitus: Annales 1. 1—10., XV. 38—44. fej.

X.
Az internátus.

A gimnáziummal kapcsolatos internálásnak ez volt a ha
todik tanéve. XIj épületrész hozzátóklásával internátusunk 51 nö
vendék befogadására vált alkalmassá. A tanév elején felvettünk 
51, évközben 2 növendéket. Kimaradt 4 tanuló, meghalt 1 növen
dék, létszám a tanév végén 48.

A növendékek megoszlása osztályok szerint: I. o. Dénes
Géza, II. o. Bartha Béla, Beyer Tibor, Csere András, Nádai Hu
gó, Szende György, Székessy Miklós, Zágonyi László, III. o. Bör
zsönyi János, Heller Miklós, Litauszky Géza, Nagy Zoltán, Nán- 
dory Pál, Szügyi Géza, Török László, IV. o. Domonyi Imre, Ge
bauer Béla, Harsányi Lajos, Lovagi Tibor, Nagy Géza, Novottnv
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'György, Tarr Ferenc, Y. o. Börzsönyi László, Főszek Rezső, He-] 
gedüs Gyula, Hernád Tibor, Kaján József, Körmöczi Sándor, 
Králik Jenő, Szuchy Árpád, Tömörkényi Tibor, Trsatyénszky 
Jenő, VI. o. Fruttiger Frigyes, Pesthy Müller István, Spisák 
László, Weiner Zoltán, VII. o. Babay József, Heisler Ágoston, 
Kemény Kornél,^ Lövev István, Marcsek György, Maros Miklós, 
Monostory Tamás, Polgár József, Sebőnk Gusztáv, Szilágyi Bé
la, Steinberger Pál, Velsinszky László. Kimaradtak: Jaczó Fe
renc, Volent Zsolt, Zimmermann Miklós IV. o. t. és Lorencz Samu 
VII. o. t. • í

A növendékek megoszlása vallás szerint: ág. h. ev. 30, ref. 
1, róm, kath. 14, izr. 1.

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

A növendékek 8, majd később 7 családba osztva éltek egy- 
egy nagyobb fiú vezetése mellett s megállapított napirend szerint 
végezték munkájukat.

Változás az internátusi tanári testületben: Káply Elemér 
benntlakó nevelő-tanár szeptember közepén a soproni evang. lí
ceumhoz nyert meghívást, helyét felettes egyházi hatóságunk 
Blaskovits Aladár mennyiségtan-fizika szakos oki. középiskolai 
tanárral töltötte be. Az internátus vezetője Karádi János ephorus, 
benntlakó nevelő-tanárok: Inokai Béla és Blaskovits Aladár, be
járó óraadó gimn. tanárok Csizmadia György és Zalán Frigyes.

Magaviselet tekintetében három esetben fordult elő súlyo
sabb kifogás nagyobb növendékeknél. Az átlagos tanulmányi 
eredmény megfelel egy jobb osztály haladásának.

A német társalgási lanfolyamot az idén is megtartottuk, 
vezetője Inokai Béla szaktanár volt. A tanfolyamon résztvett az 
internátus összes növendéke. A tanítás 6 csoportban, heti egy-egy 
órában történt és október hó 1-től május hó végéig tartott. A vég
zett tananyag a következő: I—II. o. írás-olvasás, könnyebb olvas
mányok a tanulók napi életéből. (Iskola, ház, kert., erdő stb.) III— 
V. o. Kömény Ferenc: Rendszeres és módszeres német-magyar 
beszédgyakorlatok c. könyvét használta. A VI. osztályosok Goethe 
„Hermann und Dorothea“, a VII. osztályosok Schiller „Wilhelm 
Teil“ művéből olvastak szemelvényeket és ezek tartalmát dolgoz
ták fel kérdés-felelet alakjában. Az eredmény általában kielégítő. 
A szorgalmasabb tanulók könyvjutalomban részesültek. I. o. Dé
nes Géza, II. o. Nádai Hugó, Szende György, Széjsessy Miklós,
III. o. Börzsönyi János, Litauszky Géza, IV. o. Lovagi Tibor, 
Nagy Géza, V. o. Hernád Tibor, Kaján József, VI. o. Spisák 
László, Weiner Zoltán, VII. o. Heisler Bálint, Kemény Kornél, 
Monostory Tamás és Steinberger Pál.

Zenetanfolyam. Zenét 9 növendékünk tanult. Hegedűt Lo
vagi Tibor, Nádai Hugó, Börzsönyi János, Szügyi Géza, Török 
László, Zongorát Monostory Tamás, Szende György, Székessy 
Miklós és Börzsönyi László. E tanfolyam szeptember 15-től jú
nius 15-ig tartott s lelkes vezetője e tanévben is Rónaszéki Lajos 
jav.-nevelő intézeti főtiszt úr volt. November 29-én a helybeli Kul
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tú r Mozgóban jól sikerült műsoros délelőttöt rendeztünk, melyen 
szavalatok és zeneszámok hangzottak el. Önkéntes adományokból 
45.10 P folyt be, mely összeget hangszervásárlásra fordítunk. A 
nemes szívű adakozóknak e helyről is köszönetét mondunk. Ugyan
csak szép sikerrel szerepeltek növendékeink a gimnázium febr. 1-i 
műsoros estjén, amikor Pazeller J.: „Magyar Egyveleg“ c. művét 
adta elő a zenekar. Június 13-án tartottuk meg a tanári kar, a szü
lők, és érdeklődők jelenlétében évzáró zenevizsgánkat, amelyen 
minden zenét tanuló növendékünk bemutatta zenei tudását és 
szép előmenetelét.

Az internátusi könyvtár hetenként kétszer állott növen
dékeink rendelkezésére. A könyvtárat Inokai Béla tanár kezelte, 
kinek munkájában Kemény Kornél és Heraád Tibor növendékek 
segédkeztek.

A könyvtárat értékes könyvekkel gyarapították: Fuszek
Rezső Y. o., Kemény Kornél és Steinber Pál VII. o. növendékek.

A tanulók egészségi állapota általában kielégítő volt. Ragá
lyos betegség e tanévben nem fordult elő. Ezt az örömünket azon
ban egy szomorú gyászeset zavarta meg. Egyik kedves növendé
künk, Stein János III. o. t. Budapesten elhunyt. Február 17-én 
kísértük utolsó útjára, a végtisztességen megjelent az intézet epho- 
rusa, Csizmadia György osztályfőnök és az internátusi növendé
kek képviselete és osztozott a gyászbaborult szülők nagy fájdal
mában. Oly korán és váratlanul elhúnyt kis halottunk emlékét ke
gyelettel őrizzük szívünkben.

Internátusi orvos: dr. Liptai István körorvos úr, aki mun
kakörét e tanévben is nagy buzgósággal, tőle megszokott ügysze
retettel látta el.

Az élelmezés vezetője e tanévben is Burró Imréné tanító
özvegy volt, kinek munkájában Irma leánya segédkezett, amiért 
neki e helyről is köszönetét mondunk.

Látogatások. Méltóságos dr. Jámbor György c. főigazga
tó, tanügyi főtanácsos úr, hivatalos látogatása alkalmával az in- 
ternátust is felkereste, dr. Horváth Károy gimn. felügyelő úr és 
Szever Pál igazgató úr több alkalommal látogatták meg az inter- 
ternátust is felkerste, dr. Horváth Károly gimn. felügyelő úr és 
folyó munkáról és életről. Végül hálás köszönettel emlékezünk 
meg a következő adományokról: Nádai Aladár úr 14 drb. villany
égő, Róth Kálmánná úrnő 15 kg. bab. dr. Kiss Vilmos tisztiorvos 
úr 4 kg. hús, Hegedűs Gyula úr 4 drb. nyúl, Pécsudvardi vendég
lős úr kolbász, hurka és töpörtyű.

Internátusi tájékoztató az 1937— 38. tanévre.
Az internátusba való felvételre a régi növendékeknek június 

30-ig, az új növendékeknek július hó 10-ig kell jelentkezni. A je
lentkezés az internátus vezetőségéhez címzett levélben történik. Üj 
növendékeknél a születési anyakönyvi kivonat és az eddigi iskolai 
•bizonyítványok melléklendők. A vezetőség az érdekelt szülőket az
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elintézés módjáról július 15-ig értesíti.
Fizetendő díjak. A teljes ellátás (napi négyszeri étkezés: 

reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora, lakás, fűtés, világítás, mosás, ta
nulmányi felügyelet) dija egy tanévre 600.— pengő, mely összeg 
liavi részletekben is fizethető, s minden hó 5-ig az internál usi ve
zetőség címére megküldendő. Postai kézbesítési díj 40.— pengőig 
10 fillér, ezen felül 141'illér. Az ellátási díjon kívül minden növen
dék mellékdíj címén 10.— pengőt fizet, mely összeg felerésze a 
felvételkor, a másik fele februárban fizetendő. Az esetleges gyógy
szerszámlák és rongálások a szülőt terhelik.

A felvétel egy tanévre szól. Évközi kilépés csak a szülő 
írásbeli bejelentése alapján történhetik s ez esetben az ellátási díj 
a kilépést követő egy havi időtartamra még kifizetendő. Ugyan
csak az egy hónapi ellátási díjat és 5.— pengő mellékdíjat tarto
zik megfizetni a felvett, de helyét el nem foglaló növendék. A szü
lő vagy helyettese írásban kötelezi magát a díjak pontos fizetésé
re. A befizetett díjak vissza nem adatnak.

Ruházati felszerelés. 1. Felsőruha tekintetében külön ki
kötésünk nincs. Az intézeti sapka megvétele kötelező. Lábbeli 2 
pár cipő, 1 pár papucs, továbbá 1 pár hó- vagy sárcipő szükséges.

2. Fehérnemű: 6 db. nappali ing, 3 db. hálóing, 6 db. alsó
nadrág, 12 db. zsbkendő, 6 pár harisnya, 4 db. törülköző.

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

4. Evőeszköz: kanál, kés villa, 3 db. asztalkendő.
5. Ruhakefe, fésű, fogkefe, fogpor vagy fogkrém, intézeti 

számmal ellátott pohár, mosdószappan.
6. Sárkefe, bekenő és fényesítő kefe, cipőkrém.
7. Zsák szennyes ruha számára.
A ruhanemű ek minden darabjába az internátus vezetősége 

által megállapított szám jól mosható piros pamuttal bevarrandó,, 
illetve a többi felszerelési tárgyakba bevésendő. A tanév elején 
minden növendék összes felszereléséről leltárt készít és azt átadja 
az internátus vezetőségének.

Egyéb tudnivalók. A növendékek állandó tanári felügye
let és irányítás mellett végzik munkájukat. Családokba (kamarák
ba) osztva élnek, de ezenkívül van közös foglalkozó, illetve társal
gó termük. Gondosan őrködünk afelett, hogy a növendékek vallá
si kötelességeiknek pontosan tegyenek eleget. Gondoskodás törté
nik a tanulók megfelelő időben való fürdéséről és sportolásáról. A 
német társalgási órán (csoportonként heti 1—1 óra • /aló részvé
tel díja évi 8 pengő). Szülők kérelmére a növendékek zenében is 
(hegedű, celló és zongora) nyerhetnek oktatást mérsékelt 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. A IV—VII í. osztályú növendékeknek adott zseb
pénz összege bejelentendő. A kisebb kiadások fedezésére előre be
fizetett összeg felhasználásáról időnként elszámolást adunk. A
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csomagokai a gondnoknő kezeli. Csomagban pénz nem küldhető.
A növendékek meglátogatása minden hó első és harmadik 

vasárnapján történik, más időben csak indokolt esetben az inter- 
nátusi vezető előzetes engedélyével lehetséges.

Tájékoztatásul végül közöljük a reálgimnáziumi díjakat. 
Beírási díj 26.— pengő, mely összeg a beírás alkalmával fizeten
dő. Tandíj egész tanévre 90.— pengő, mely összeg' negyedévi rész
letekben, vagy havonta törleszthető. Izraelita tanulóknál még 40.— 
pengő évi fenntartási díj van. E díjak a reálgimnázium tandíj
pénztára címére küldendők, az internátusi díjak pedig mindenkor 
az mternátus vezetőségének.

Esetleges részletkérdésekre készséggel nyújtunk felvilá
gosítást.

XI.
Az ifjúsági egyesületek működése és a 

rendkívüli tárgyak tanítása.

Az ifjúsági körök célja, hogy az ifjúságot már az iskolában 
ráneveljük a társadalmi és közéleti munkára, valamint, az önkép
zésre. De arra nagyon ügyelünk, hogy ezek a körök és rendkívüli 
tárgyak ne vonják el a tanulókat a rendes tanulástól, illetve, hogy 
a köri működések ne történjenek a rendes tanulás rovására.

Ifjúsági evangélikus gyámintézet.

Iskolánk a vallásos nevelés terén, mint hatékony erőt 
igyekszik az ifjúságnak önképző tevékenységét felhasználni. Ezt 
a célt szolgálja az ifjúsági evangélikus gyámintézet egyrészt az
zal, hogy az ifjúságot már korán hozzászoktatja a reáváró egyhá
zi munkához, másrészt pedig azzal, hogy az ifjú szívekben éleszt
geti az egyházépítő áldozatkészséget. A munka Hamrák Béla val
lástanár irányítása mellett folyt. Az egyesület tisztikara a követ
kező volt: elnök: Nagy István VIII. o. t., főjegyző: Lőcsei Ká
roly VIII. o. t., aljegyző: Steinberger Pál VII. o. t., főpénztáros: 
Bayer Zoltán VIII. o. t., ellenőr: Bruoth János VIII. o. t., fő- 
könyvtáros: Kemény Kornél VII. o. t., alkonyvtáros: Babay Jó
zsef VII. o. t., osztály pénztárosok: Heiszier Ágost VII. o. t., F ru t
ti ger Frigyes VI. o. t., Fuszek Rezső V. o. t., Zsemberovszki Pál
VIII. o. t., Maros Miklós VII. o. t., Marcsek György VII. o. t., 
Monostory Tamás VII. o. t.

A ha vigy illéseken az önként vállalkozók szavalatokkal, Fel
olvasásokkal vagy szabad előadásokkal szerepeltek. Sikeresebb 
felolvasást tartott Nagy István VIII. o. t. (Luther római útja), 
Monostory Tamás VII. o. t. (Mária tisztelete), Heiszler Ágost 
VII. o. t. („Én vagyok az út, az igazság s az élet“. Diákkonferen-
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ciai beszámoló: Utaid, Uram, mutasd meg.), Marcsek György VII.
o. t. (Az oxfordi mozgalom. Diákkonferenciái beszámoló: „Mester, 
hogy lássak.), Kemény Kornél VII. o. t. (Karácsonyfa. Diákkon
ferenciái beszámoló: Bizonyságtételek.)4 Steinberger Pál VII. o. 
t. (Válasz egy r. k. papnak.), Belcsák Miklós VII. o. t. (Saját köl
teményeiből: Ima. Jónak lenni.), Szilassy József VI. o. t. (Elbe
szélés.), Spisák László VI. o. t. (A realitás.), Tömörkény Tiboiv 
V. o. t. (Ember és hit.). Igen szép és lebilincselő szabad előadást ' 
tartott Karádi István VII. o. t. Szindár Szingről, India új apos
toláról. Szavalatokkal a következők szerepeltek: Maros Miklós
VII., Kaján József V., Spisák László VI., Börzsönyi László V., 
Szeberényi Géza III., Fuszek Rezső IV., Thomka Aladár III. o. tű 
Ezenfelül többen, mint bírálók vették ki a részüket az egyesület 
munkájából. A filléres adományokból 104.70 pengő gyűlt össze. 
Ebből az egyet, gyámintézetnek 30.— pengő jutott, (külön füze
tekért 7.50 pengő gyűlt össze), diákkonferenciái költségekre 30.— 
pengő, kisebb költségekre 84 fillér, a fennmaradó 63.86 pengőt 
teljes egészében néhai Dr. Oravecz Ödön v. igazgatónk iránti ke
gyeletből és az ifjúságunkért éveken keresztül folytatott önfelál
dozó munkássága iránti hálából síremlékének költségeire kíván
juk fordítani. A kegyeletes cél megvalósítása felé egyesületünk 
ez első lépése Isten nevében történik. Ö áldja meg a kezdetet s ke
gyelemből koronázza meg sikerrel hálás lelkünk igyekezetét. — 
Az egyesület tagjainak a száma 109 volt.

Petőíi-Önképzőkőr.

Az önképzőköri munkásság lehetőség arra, hogy a lélek 
szunnyadó erői, értékei fokozottabb fejlődésre, megnyilatkozásra 
mozduljanak. Alkalom, hogy az önmagára s a külső világ tényei- 
re olykor elsodró lelkesedéssel, bámulattal, máskor riadt döbbe- 
néssel ráeszmélt fiatal lélek az öntevékenység öntudatot és maga
biztos bátorságot jelentő, amellett a nagy eszmék elhívásával a fe
lelősségérzésre és magasabbrendű életre nevelő útjain járjon.

A testi és lelki indítékok csodálatos zűrzavara a fiatalkor, 
óriási erővel küzd minden jó, egyúttal minden rossz is a nagy 
győzelemért. A határozott célú és látású, magát elkötelezett em
berré alakulásnak döntőfontosságú ideje ez. Éppen ezért belátha
tatlan következményűek és jelentőségűek, azok a hatások, ame
lyek hatalmukba kerítik a lelket és végeredményében vagy a tes
tiség és önző anyagi élet, vagy a nemtörődömség rabszolgáivá 
süllyesztik, vagy pedig a nagy eszmék és segítések tisztalelkiis- 
meretű harcosaivá avatják.

A nagy eszmék és szolgálatok elhívásának csak az öntevé
kenység hódító örömében, — mely erőérzést, nemes büszkeséget s 
öntudat- és önértékérzést jelent s ezt éppen céljai nemessége tu
data, tehát a legjogosabb alap arra, hogy tartsuk magunkat vala-
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«mire, nyújtja .a fiatal léleknek, — csak így lehet meg teljes győ
zelme.

Önképzőkörünk tagjai az előző évek példáihoz hasonlóan, 
az idén is arra törekedtek, hogy a nagy eszmék hatásainak s lel
kűk nemesre mozdulásainak értékkibontakozásainak, értékmegnyi
latkozásainak eredményét az öntevékenységnek a közös célt szol
gáló törekvésével odavigyék a Petőfi szellemében és a magyar jö
vőért végzett'munka oltárára.

Az az iskolai élet és a környezet indítékain felül három 
nagy elkötelezés mozdított és hívott az idén is, szólott a jövendő 
magyar élet sáfáraihoz.

Az első és legfontosabb és örök: Petőfi példájának nagy el
hívása. Iskolánkban járt ezelőtt száz évvel három évig a magyar
ság halhatatlan büszkesége, az igazi hazaszeretet, a nemzetéért 
való szolgálat kora halálában is örök életre elérkezett fényes nap
ja. Az ő szelleme a nemes erények ápolását, különösen pedig né
pünk érdekének mindenen felül való becsülését, a magyarság fenn
maradása és megtartása biztosítására irányuló törekvést jelent.

A másik nagy elkötelezés az előző évek önképzőköri tagjai
nak Petőfi szellemében végzett munkája, ők a járt út biztosságát 
és a felelősség sarkaló mozdítását jelentették. Folytatni kellett a 
magasabb színvonalra törekvő önképzőköri életet s ennek nyom
tatásban megjelent eredményét, a Szárnypróbálgatásokat. Dicsé
rettel lehet mondani, hogy az idei munkások nem voltak méltatlan 

'örökösei az előző évek nagyszerű teljesítményeinek.
Harmadik és mindig elhívó tényező a mai magyar élet, ha

zánk és mi magunk helyzete, bizonytalansága s ebből kifolyólag a 
jövő felé való keresés s a jövőről való gondoskodás nyugtot nem 
hagyó kényszere, a közösségmegtartás korszaképítő felelőssége.

Az önképzőkör tisztikarát és munkásait világos felismerés
sel, erős akarattal, felelősségérzéssel ezek az elhívások hevítették 
és ösztönözték cselekvésre. S velük volt törekvéseikben együttér
zéssel, lelkesedéssel, munkával iskolánk egész ifjúsága. Az Önkép
zőkör munkája tanári karunk jóindulatú szeretőiével s a társada
lom nemesen érző tagjai lelkes, elismerő támogatásával találkozott.

Az önképzőkör tisztikara az 1936. szept. hóban megtartott 
alakuló ülés választása szerint következő volt: Ifjúsági elnök: Fe
kete László VIII. o. t., Szárnypróbálgatások című lapunk főszer
kesztője Tárnok János VIII. o. t., társszerkesztője Fekete László 
VIII. o. t„ titkár: Boda Mihály VIII. o. t., főjegyző; Esztergály 
Gyula VIII. o. t„ aljegyző: Karádi István VII. o. t., pénztáros: 
Áts Kálmán VIII. o. t ,  a Szárnypróbálgatások pénztárosa: Bayer 
"Zoltán VITT. o. t., könyvtáros: Nagy István VITT. o. t., alkonyv- 
tárosok: Bodor Kálmán VII. o. t., Kemény Kornél \ II. o. t., ház
nagyok: Farkas Géza VIII. o. t., Monostory Tamás VII. o. t. Az 
Önképzőkör tanárelnöke Csizmadia György.

A kör 16 ülést tartott az idén. Három díszülée (az aradi vér
tanuk emlékezetére, a Kormányzó Ur őfőméltósága névnapja al
kalmából, márc. 15-e), három nyilvános ülés (komoly szavaló ver
seny, víg szavalóverseny, alsó osztályosok szavalóversenye, Petőfi

51



ülés), a többi rendes ülés volt. Összesen 97 műsorszám szerepelt.
A Szárnypróbálgatások, önképzőkörünk nyomtatásban*, 

a tanévben hatszor megjelenő ifjúsági lapja az idén is méltó elis
merést váltott ki az ifjúság megmozdulásait szeretettel, figyelem
mel kísérők lelkében. Tartalma az ifjúságnak a magyar életre való* 
készülését mutatja. Mélyebb egyéni s nemzeti önismeretre törekvőd 
értekezések, az átélés igazságát kifejező versek és novellák, szem
lék az iskolai élet jelenségei felett tették tartalmát. Egyúttal az, 
Aszódi öregdiákok Egyesületének hivatalos lapja, szolgálta az-, 
idén is az öregdiákok és iskolánk jelen ifjúsága közötti kapcsolat, 
elmélyítését s közölt híreket az az Öregdiák Egyesület életéről.

A társadalom nemesen érző tagjainak pártfogása lehetővé: 
tette, hogy az idén is 17 pályázatot tűzzön ki az Önképzőkör .mint
egy 200.— pengő értékben. A pályázatok részletes eredményét a. 
Szárnypróbálgatások 1936—37. tanévi 6. számában közöltük.

Az Önképzőkör tagjai közül némelyek, mint cserkészek reszt
vettek a Magyar Cserkészszövetség Vezető tiszti Testületének iro— 
dalmi pályázatain. Munkáikkal iskolánknak a második helyet sze
rezték meg.

Önképzőkörünk költői verseiből többet közöl a Juhász Kál
mán és Csíki Kálmán írók szerkesztésében megjelent: Az ifjúság 
aranykönyve, Első magyar diákantológia, /. Versek, Szerkesztet
ték: Juhász Kálmán és Csíki Káliméin c. könyv is. A Kultuszmi
niszter úr Őnagyméltóságának ajánlott könyvben az aszódi diákok 
harminc verssel szerepelnek.

Az országszerte nagy7 feltűnést keltett könyvben a követke
ző aszódi diákok versei szerepelnek: Czverkő András TV. o. t.„ 
Morhardt Károly VII. o. t., Solnay Dénes VII. o. t., Karádi Ist
ván VII. o. t., Polgár József VII. o. t., Fáy Ferenc V. o. t., Cink 
Kálmán V. o. t., Soltész Lajos III. o. t. A könyv szerkesztőbizott
ságának tagja volt Fekete László VIII. o. t., önképzőkörünk ifjú
sági elnöke.

E helyen is ismételten köszönetét mondunk azoknak, kik- 
anyagi támogatásukkal is segítségére siettek önképzőkörünknek s 
lehetővé tették a pályázatok kiírását s könyvtárunk fejlesztését. 
Könyvtárunknak Domony Miksa földbirtokos úr 100 kötet értékes 
könyvet adományozott, hálás köszönetü'nket ezúton is megismétel
jük. A nemesszív,ű adományokat a tanulni akaró s önművelésre- 
törekvő ifjúság nevében ezúton is köszönettel nyugtázzuk:

Aszódi járás községei dr. bonyhádi Perczel Miklós főszol
gabíró úr nemeslelkű indítványára 65.— pengő. Felül fizettek:- 
Hajdú László 18.60 pengő, nagyméltóságú Pékár Gyula ny. mi
niszter, Steinberger Pál, 10—1Ö pengő, dr. Kómár Gyula 5.50 pen
gő, dr. Csőváry Endre 4.20 pengő, Zorkóczy Miklós 3.60 pengő, 
Hauser János 3.— pengő, Matheides Sándor 2.90 pengő, Radványi 
Jenő 2.60 pengő, Czigán Ilona 2.40 pengő, Kovács Andor, Lőwy 
Andor, Straub Gyula 2—2 pengő, dr. Főző János, Jaczó Zoltán,, 
dr. Jakabffy Kálmán 1.90—1.90 pengő, Jaczó Sándor, Kemény 
Dezső. Dr. Moravcsik Gyula, Schulek János, dr. Wiczián Dezső, 
1.60—1.60 pengő, Jónás Pál 1.50 pengő, Csákány József 1.20 pen-
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;gő, Kéri Péter 1.10 pengő, Magyar Béla, Melna Géza, Menyhárt 
sístván, dr. Rendes Miklós, Sárkány Imre 1—1 pengő, dr. Tóth 
Mátyás 90 fillér, dementis Jenő, Darnai Ferenc, dr. Deér Endre, 

■dr. Farkas Béla, Főző Károly, Glávits László, Keller Pál, Kepes 
János, dr. Krenkó József, László Kálmán, Leopold Ödön, Piry 
-Endre, Poós Jenő, dr. Sárkány Loránd, Szuchovszky Gyula, dr. 
TJjhely Zoltán, Zajácz Zoltán 60—60 fillér, Nagy Géza, N.. N. 40 
fillér, Jeszenszky József, dr. Szonlágli Antal 10—10 fillér.

Őszinte köszönetiinket s hálánkat tolmácsoljuk mindazok
nak, kik február 1-i műsoros táncestélyünkkel kapcsolatban gim
náziumunk ifjúsága javára az önképzés fokozottabb lehetővé téte
le céljából felülfizetni szívesek voltak:

Dr. Pesthy Pál ny. miniszter, Sárkány Ernő, Dornony Mik
sa 10—10 pengő, Gebauer Béla 6.— pengő, Csányi Imre, dr. Cse- 
;pinszky Andor, Falu Tamás, dr. vitéz Förhéncz Sándor, Hatvani 
Protestáns Nőegylet, Hilling Gyula, dr. Horváth Károly László, 
Mr. Patay Tibor, Perin Béla, vitéz Pesthy Müller József, Szever 
Pál, Tarr Pál, Tasnády Gyula, N. N. 5—5 pengő, Bartha Károly, 
Körmendy József, dr. Liptay István, Notter Dezső, Szende Mik
lós 4—4 pengő, Ats Kálmán, Berg Lajos, Brack György, dr. Czir- 
busz Endre, Halász Gyula, Kamrák Béla, Katona Aladár, Kör- 
niöczy Sámuel, Litauszky Pál, Lövey István, Segesváry Ödön, dr. 
Stein Lipót, Weiner Adolf 3—3 pengő, Dayka Béla, Géher Sáii- 
Mor, özv. Kálmán Bertalanná, Kerényi József, dr. Rendes Dezső, 
Skonda Béla, Székessy György 2.50—2.50 pengő, dr. Berg József, 
Blaskovits Aladár, Baróczy Dezső, Gajdosy Jenő, Gycney Ernő, 
Hauser János, Hegedűs Pál, özv. Hlinák Jánosáé, Inokai Béla, 
Jónás Pál, Kemény Dezső, Körtvélyessy László, Matolcsy Kál
mán, Náday Aladár, Páll Ferencné, Petőváry Magda, Radios Jó 
zsef, Rótli Kálmán, Saguly János, Zalán Frigyes. N. N. 2—2 pen
gő, Avar Mihály, Acsdet János, Búzás József, Chugyik József, 
Darvas Ignác, özv. Draskóczy Endréné, Esztergál}- Gyula, Faze
kas László, Fekete Sándor, Kaufmann József, Kézmárszky Iíer- 
niin, dr. Kiss Vilmos, Kovács Sándor, Magyar Béláné, Maros Mik- 
lós, Medve Sámuel, dr. Osváth Gedeon, Rákos Vilmos, dr. Roho- 
nyi József, Simongáti Győző, Szilágyi Emilné, Szügyi Géza, vitéz 
Tóth Imréné, Vas Ernő, Vándor József, Volent István, N. N. 1—1 
pengő, Boros Imre, Burger Zoltán, Czifra Miliályné, Ilercjseg Ist
ván, özv. Komáromy Gyuláné, Kovács József, Krenkó István, 
Micsinay Ernő, Zsákovits Endre, Zsiga István, N. N. 50- -50 fil

lér, Várszegi Ferenc 30 fillér, dr. Barótfy István 20 fillér.
Midőn köszönetiinket a támogatásért megismételjük, bízunk 

a Mindenhatóban, bogy a jövőben is fog ereit adni Petőfi iskolája 
ifjúságának arra, hogy komoly munkával ezután is kiérdemelje a 
társadalom, a nemes megmozdulások iránt érdeklődő tagjai dis- 
anerését és támogatását.
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Cserkészet.

Intézetünk 296. sz. Petőfi-cser készcsapata az-1924: év óta», 
igyekszik a cserkészmunka és nevelési forma áldásait vidékünkön? 
kiterjeszteni. A csapatnak 90 tagja van (6 vezető, 72 cserkész és 
12 kiscserkész), akik 9 őrsben végezték munkájukat.

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

Kivonulások és nagyobb tiszteletadások a következők: Xov.
1-én az aszódi temetőben megkoszorúztuk a gimn. egykori tanárai
nak sírját. Rendeztünk dec. 19-én csapatkarácsonyfaiinnepet, ami
kor is a begyűlt tárgyakat egy-két szegény családnak adtuk oda. 
ki arc. 15-én felkérésre megkoszorúztuk a Kossuth Lajos-utcán levő,, 
valamint a régi gimn. falán lévő Petőfi-emléktáblákat. Május 30- 
án, a Hősök napján résztvettünlc a község ünnepén.

Az őrsök külön-külön 16 alkalommal, az egész csapat 3 alka
lommal tartott egésznapos kirándulást (Juharos, Galgahévíz, 
Galgapart). Június 6-án az összes őrsök 6 különböző irány
ban tartottak portyázást romantikus történelmi tárgyú beállítás-- 
ban. Május 29-én a majális napján teljes sátorkészletét felverte a 
csapat, hogy a résztvevők számára zivatar ellen menedéket nyújt
son. Február 2-án a tanoncraj tagjainak avatóünnepét tartottuk 
meg az Ipartestület heyiségében.

Május 27-én, Űrnapján d. u. rendeztük meg a Cserkészszö
vetség által előírott őszi akadályversenyt, amely igen sok tanúsá
got nyújtott.

Hagyományos két ünnepélyét az idén ismét megrendezte a 
csapat. Az egyik a dec. 5-i műsoros ünnepély volt Horthy Miklós 
kormányzó úr ŐfÖméltósága nevenapján. Vendégünk ezen alkalom
mal a Magyar Cserkészszövetség képviseletében Windhaber Ala
jos úr, az országos Szövetség titkára volt, aki lelkes, tartalmas be
szédében méltatta a közönség és cserkészeink előtt a Kormányzó úr 
érdemeit. Ezen az ünnepélyen 67.70 P  gyűlt össze a csapat javára. 
Hálás köszönetünk szava mellett felülfizettek: Róth Kálmán 1.30' 
P, Turcsányi Lajos, Hauser János, Jancsik Mihály, SagUy János, 
Hamrák Béla 1—1 P, Burger Zoltán, clr. Rendes Dezső, Kálmán 
István, Csíki Istvánná, Várszegi Ferencné, Inokai Béla, vitéz dr. 
Förhencz Sándor, Skonda Béla, dr. Berg Lajos, Perín Béla, dr. 
Búzás Béla, Dénes Ferenc 0.50—0.50 P, Zderka Gyula, Marcsek 
Gvöl gy 0.20—0.20 P, N. N. 0.30 P.

A csapat másik ünnepe a jún. 12-i fogadalomtéteii és tábor
tűzi ünnepély volt intemátusunknak udvarán. Ez alkalommal 25 
jelöltet avattunk cserkésszé. Bevételünk ezen az ünnepélyen 85.60 
P volt. A hálás köszönet hangján emlékezünk meg azokról, akik 
ezen alkalommal a táborozási alap javára felülfizettek: Szever Pál, 
özv. dr. Zundel Frigyesné, ifj. gróf Széchenyi Gyula 2—2 
pengő, Perin Béla, Zalán Frigyesné, Haulits Antal. Torda?
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nagyobb adomány- 
János igazgató úr

Gyula, Nyiry Sándor, dr. Fábián Nándor, Hamrák Béla, Magyar 
Béla, N. X., N. N. 1—1 P, dr. Varga Ferencné 0.90 P, Várszegi Fe- 
ívncné, Róth Kálmánná, Skonda Béla, Kedvessy Endre, Barlai 
Béla, Kedvessy László, Turcsányi Lajos, Kaufmann“ Imre, Sár
kány Ernő 0.50—0.50 P, Zderka Gyula, Soós Imre 0.30—0.30 P, 
Inokal Béla, Boros Imre 0.20—0.20 P.

E helyen mondunk hálás köszönetét két 
ért. Sándor Ferenc úr Gödöllő 20 P-t, Liptai 
pedig 5 P-t adományozott táborozási segélyre.

Meg kell köszönnünk az idén is az aszódi járás nagyérdemű 
jegyzői karának, élükön bonyhádi Perczel Miklós dr. főszolgabíró 
úrnak azt, hogy a táborozási költségekre segélyt eszközöltek ki a 
járás községeinek házi pénztáraiból. E segélyezés összege az idei 
nyári nagy táborra 165.— P. Megköszönjük Perin Béla és Burger 
Zoltán aszódi gyógyszerész uraknak segítségét, akik a csapat men
tőládáját évről-évre ingyenesen felszerelik.

Fiaink a Magyar Cserkész c. ifjúsági lapot 104 példányban 
járatták, illetve terjesztették. A parancsnokság az idén is arra tö
rekedett, hogy lehetőleg minden cserkészcsalád asztalán és minden 
fiú kezében ott legyen a cserkészgondolat eme legjobb terjesztője.

Nyári nagytáborát a csapat a Bakony egyik vadregényes, 
eldugott zugában, erdők sűrűjében, a Veszprém megyei Városi őd 
község határában rendezte meg. Emberektől, a világ zajától távol, 
a hatalmas bükkfák, a csörgedező kis csermelyek, a gombák, erdei 
vadak és a szamócza világában élhette szabadon cserkészéletét a 
csapat, ahol kivehette részét annak minden örömében, de a nehéz 
próbában is. Megismerték fiaink a két alkalommal őrsönként ren
dezett portyázásban ezt a kiás, ipari telepekben is gazdag vidéket 
(Ajka, Úrkút, Farkasgyepű, Szentgál) egy alkalommal pedig a 
világhírű herendi porcellángyárat és a városlődi agyagedénygyárat 
néztük meg.

Idei nagytáborát csapatunk Cserhátszentiván község hatá
rában (Nógrád m.) a Szuha-patak völgyében kívánja megrendezni.

A csapat parancsnoka dr. Czirbusz Endre tanár, cserkész
csapattiszt, aki tagja az országos és a X. cserkész kér. intézőbizott
ságnak, a X. cserkészker. fegyelmi bíróságának. Cserkészcsapat
tiszt: Zalán Frigyes tanár. Cserkésztiszt: Csizmadia György ta
nár. Próbaidős vezetők: Barlai Béla tanító és Tőkés Béla Hangya 
üzletvezető. A kiscserkészrajt az idén is Dénes Ferenc r. k. kántor
tanító ki scserkész vezető vezette nagy buzgalommal.

„Petőfi-sportkör."

1036. szept. 12-én a „Petőfi-Sportkör“ alakuló közgyűlését, 
az 1936—37. tanévre, Szever Pál igazgató és Nyiry Sándor sport
köri vezető tanár jelenlétében tartotta. Az osztályok bizalmi kikül
döttei a következő tisztikart választották: Elnök: Áts Kálmán VIII. 
o. t. alel nők Regős Pál VII. o. t. titkár F ekete László VII. o. t. penz-
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táros: Farkas Géza VIII. o. t., szertáros: Regös Pál VII. o. t. — 
Az egyes szakosztályok vezetői a következők lettek: Atlétika: Far
kas Géza VIII. o. t., torna-játék: Morhardt Károly V ili. o. t., asz
tali tenisz: Karádi István VII. o. t., tenisz és téli sport: Csányi 
íjászló VIII. o. t., úszás: Marcsek György VII. o. t., céllövés: Ga- 
radnay íjászló VII. o. t.

Az egyes szakosztályok közül az atlétikai sz. oszt. szeptem
ber 1 8-*ui és május 15-én rendezett osztályok közötti házi pontver
senyt, melyben mindkét alkalommal a VIII. o. győzött.

A teniszbajnokságot a f. tanévben Esztergály Gyula V III. 
o. t. nyerte. 2. Csányi László VII. o. t., 3. Karádi István és Mar
csek György VII. o. t. lettelv. A versenyen 18 tanuló indult, ami a 
tenisz sportunk fellendülése mellett bizonyít.

Az ősszel és tavasszal megrendezett két fordulós házi fut
ball bajnokságot a VI. oszt. csapata nyerte az V. o. csapata előtt.
3. a VII. o. csapata lett. ,

A házi ping-pong bajnokságot Karádi István VII. o. t. nyer
te, 2. Csányi László, 3. Marcsek György VII. o. t.

Szertornászaink dec. 16-án Balassagyarmaton voltak jel
vényszerző versenyen. Az indultak közül kettő kivételével minden
ki szövetségi jelvénnyel tért haza. Ezüst jelvényes lelt: Morhardt 
Károly VII. o. t. és Rákos József V. o. t. Bronzjelvényt szerzett: 
Csányi László VIII. o. t., Karádi István VII. o. t., Felföldi Béla 
VII. o. t., Regős Pál VII., o. t., Szilassy József VI. o. t., Soós I st
ván V. o. t., Vasjelvényesek: Farkas Béla VIII. o. t., Belcsák 
Miklós, Páll Ferenc, Sebőnk Gusztáv VII. o. tanulók, Szabó József 
VI. o. t., Fink Kálmán, Harmat József, Tilvorc László V. o. t.

A tavaszi évad megkezdtével atlétáink rendszeresen gyako
roltak a leventepályán. Sajnos a szokásos Aszód—Balassagyar
mat—-Gödöllő hármas intézetközötti versenyre nem tudtunk el
menni, mert ugyanaznap volt, amikor a mi tornavizsgánk.

Május 23-án tartotta az intézet évzáró tornavizsgáját a le
ventepályán. Az alsó négy osztály zenés szabadgyakorlatai s a 
felsőosztalyosok zenés mozgásos műszabadgyakorlata után a jel
vényt szerzett szertomászok mutatták be felkészültségüket nyúj
tón, korláton, lovon, plinten. Ezután atlétáink stílus-bemutatót, 
majd intézeti válogatott futballcsapatunk a Bagi SE első csapatá
val barátságos mérkőzést játszott s a jóképességű csapatot szép já
tékkal 5:3 (2:0) arányban legyőzte.

Május 30-án rendezték Kecskeméten a KISOK pestvidéki 
kerületének atlétikai bajnokságait, melyen sportkörünk szépen sze
repelt, amennyiben megnyerte az ötös csapatversenyekre kiírt 
„Tornory“ vándorserleget s a pontversenyben 14 iskola között első 
lett. Eredmények a csapatversenyben: Távolugrás csapatban baj
nak: Aszód csapata 578 cm átlag. Diszkosz vetés csapatban bajnok: 
Aszód csapata 31 m 99 cm átlag. Súlydobás csapatverseny 3. Aszód 
csapata 10 m 06 cm átlag. Gerelyvetés csapatban 2. Aszód csapata 
35.90 cm átlag, 5x 100 m stafétában 2. Aszód csapata 60 mp-es 
eredménnyel.

Egyéni helyezések. 200 m síkfutásban bajnok: Fekete László
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V ili. o. t. 24.6 mp. Diszkoszvetésben bajnok: Farkas Géza V ili. 
o. t. 36.95 m, 100 méter síkfutásban 2. Fekete László VIII. 11.8 
mp-es idővel. Gerelyvetésben 2. Csányi László VIII. o. t. 44.10 m. 
ISúlylökésben 4. Ats Kálmán VIII. o. t. 10.5 cm., 6. Csányi László 
VIII. o. t. 10.72 cm. Diszkoszvetésben 3. Csányi László VIII. o. t. 
34.62 cm.

Az elmúlt esztendőben társadalmi egyesülethez r.era adtunk 
ki tagot.

Rendkívüli tárgyak.

A rendkívüli tárgyakról szóló alábbi jelentésünket a V. Tv. 
]\L 546—09/1931. sz. rendeleté alapján és egyházi főhatóságunk 
18/1932. sz. rendelkezése szerint szerkesztettük meg.

Görög nyelv. A görög nyelvet, mint rendkívüli tárgyat e 
tanévben 3 növendék tanulta heti 1 órában: Esztergál}' Gyula VIII. 
o. t. jeles, Takács László VII. o. t. jó és Tárnok János VIII. o. t. jó 
eredménnyel. Fordítottunk Hóm. II. I. énekéből és lírai szemelvé
nyeket, átismételtük az alaktant és vázlatosan áttekintettük az iro
dalomtörténetet. A tanfolyam ingyenes vezetője Karádi János 
szaktanár.

Gyorsírási gyakorló óra 2 csoportban heti 1—1 órában. Ve
hetők: Zalán Frigyes tanár felügyelete mellett Varga István VII. 
és Békefi Mihály VII. o. tanulók.

Német társalgás alsó és felső osztályos csoportban beli 1—1 
órában. Rászívott 15+17, összesen 32 tanuló. Társalgás szórakoz
tató és ismeretterjesztő szövegek alapján. Vezető tanár dr. Reuss 
'Pál.

Egyházi ének. Vezető Harnrák Béla vallástanár. A 4 alsó 
osztály ev. növendékei 2 csoportban heti 1—1 órában tanultak ev. 
egyházi énekeket.

Protestáns énekkar. Résztvett benne az I. o. 8, II. o. 7, III. 
o. 2, IV. o. 2, V. o. 8, VI. o. 5, VII. o. 12, VIII. o. 2, összesen: 46 
tanuló. Szólamok szerint a szopránban volt 9, az altban 10, a tenor
ban 14 és a basszusban 13 tanuló. Végzett anyag: Erkel: Himnusz, 
Egressy: Szózat, Szabados: Hiszekegy. Schicht: Isten felséges ado
mánya, Demény: Szerenád, Stein: Sursum corda, Schneider: Hús
véti madrigál, Hassler: Szívem szerint kívánom, Gál: Magyar
•nóták» Kern: Régi magyar dalok. Vezető: Haberehrn Gusztáv.

Vívás. Az idén vívást tanult 7 haladó. Havi díj 4.— P. Ve
zető: Nyiry Sándor testnev. tanár.

Zene. A  tanulók között az idén is alakult egy héttagú vonós 
zenekar. Tanultak elsősorban magyar nótákat (hallgatókat és csár
dásokat) és néhány modern táncnótát.

Tánctanfolyam. A  helyes testtartás, magatartás és társal
gási modor elsajátítása céljából az arra önként jelentkezők tánc- 
tanításban is részesültek. A tánctanfolyam vezetője az idén is Viola
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Józsefné gödöllői oki. tánctanítónő volt. A tanfolyam szeptember 
21-től november 7-ig tartott és résztvett benne 57 fiú- és 30 leány
tanulónk. A tanítás az iskolában a rajzteremben történt, ahol a 
fiúkra minden alkalommal egy-egy hínár, a leánytanulókra pedig 
a leányok felügyelőnője ügyelt fel. Azonkívül az egész tanfolyam 
alatt az igazgató is mindig az iskolában tartózkodott. A táncvizsga, 
amelyre a szülők és hozzátartozók igen szép számmal jöttek el, az 
ipartestület székházában folyt le d. u. 5 órától este 10-ig jó magya
ros hangulatban. A szülők most is egymásután köszönetüknek ad
tak kifejezést a tanfolyam megrendezéséért, de különösen azért, 
hogy azt az iskolában rendeztük meg.

XII.
A könyvtárak és szertárak gyarapodása.

1. A tanári könyvtár. Részben a tanári, részben az ifjúsági 
könyvtárat könyvadományaikkal gazdagították: Domonyi Miksa, 
domonyi földbirtokos, Boróczy Dezső ny. szv. főtanácsos, a Fővá
rosi Statisztikai Hivatal, továbbá Hartyánszky Vilmos, Heiszler 
Ottóné és Solnay Dénes. Fogadják a jókedvű adakozók ez úton is 
inézetiink hálás köszönetét.

A tanári könyvtár az idén 40 miivel (C>1 k.l 320 P értékben 
gyarapodott. Előfizettünk 40 folyóiratra. Leltározott állomány 
4G63 mű 6518 kötetben 26.718.50 P értékben.

2. Az if j. könyvtár e tanévi gyarapodását ez a táblázat mu
tatja:
I—II. osztály 
I I I—IV. osztály 
V—VI. osztály 
V II—VIII. osztály 
Ifj. modernnyelvi könyvtár 
Petőfi-önképzőkör könyvtára 

összesen:

41 mű 41 kötet 59.85 P értékben 
49 mű 51 kötet 156.50 P értékben 
40 mű 42 kötet 94.75 P értékben 
9 mii 10 kötet 35.10 P értékben 

19 mű 19 kötet 82.00 P értékben 
17 mű 28 kötet 107.— P értékben 

185 m. 191 kötet 535.20 P értékben
3. A fizikai szertár gyarapodása. Ajándék útján: Balás Vil

mos máv. főfelügyelő úr: gőzgép, dr. Reuss Pál tanár úr: zomán
cozott és szigetelt dróthuzalok, Bayer Zoltán VIIL o. t.: golyós üt
közőgép, Csányi László VIII. o. t.: gőzgép, öt gyógyszertári üveg, 
éter és benzin, Rákos Pál VIII. o. t.: rádióegyenirányító. Polgár 
József VII. o. t.: Toricellicső és két üvegcső, Szilágyi Béla VII. 
o. t.: Inga változtatható súlyponttal, Srnelkó Tibor VII. o. t.: esz
köz a hatás és visszahatás kimutatására, Benkó János VI. o. t.: 
fényképezőgép, Cséplő Tibor III. o. t.: kettős inga és Bunsen áll
vány, Kovács Gábor III. o. t.: tartó-kar a Bunsen-állványboz, 
Dénes Géza I. o. t.: egyensúlyozó készülék. Azonfelül Káply Ele
mér tanár úr egy kettős transzformátort tekercselt, Várkonyi Fe
renc VIII. o. t. elektromos ellenállást és Fekete László VIII. o. t.
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harcigáz táblázatot készített. Az összes ajándék értéke 92.— P: 
Vétel útján: Kettős transzformátor 40.— P, összesen: 332 P.

4. Természetrajzi szertár. Gyarapodás 5 tárgy 4.80 P érték
ben.

5. Földrajzi szertár. Gyarapodás 19 tárgy 320.06 P értékben.
6. Történet-filológiai szertár. Gyarapodás 6 tárgy 2.40 P ' 

értékben.
7. Érem- és pénsgyüjtemény. Gyarapodás 20 db osztrák ko

ronázási érem és V. Ferdinand 1 db ezüst tinsa.
8. Tornaszertár. Gyarapodás 3 tárgy 24.— P értékben.
9. Ifj. segélykönyvtár. Gyarapodási tankönyv 3.70 P ér— 

lékben.
10. 296. sz. Cserkészcsapat. Gyarapodás 71 db 129.04 P ér

tékben.
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XIII. Statisztika.

I II III IV V VI Vll Vili Ös sz e -
sen

Nyilvános 51 40 57 50 56 36 45 25 360

Be
irt

an
ul

ó
sz

ám Magán f'u.°  leanv
1
5 8 17

3
4 13 7

1
10 2

5
66

431

Jj>o Nyilvános 50 36 55 47 54 36 45 25 348
m c Ecfl KJ sflJ
g m+* n

Magán j*u.Ä leány
1
5 8 17

3
4 11 7 9 2

4
63

M
ef

zo
tt 415

Kimaradt évközben 1 4 1 2 2 10
Ismétlő volt 3 1 5 3 2 2 — — 16
Vizsgálatlan maradt — — — 1 2 — 2 — 5
Meghalt — — 1 — — — — — 1

1926-ban született 19 19
1925-ben „ 24 21 1 46
1924-ben „ 13 11 30 1 — — — — 55

o 1923-ban „ — 7 26 17 1 — — 51
1922-ben „ — 4 13 26 25 1 — — 69
1921-ben „ — 1 2 7 28 13 — — 51
1920-ban . — — — 2 8 20 19 1 50

'J 2 1919-ben — — — — 3 6 19 9 37
3
B 1918-ban „ — — — — — 2 9 10 21

1917-ben „ 1 5 5 11
< 1916-ban „ 

1915 ben „
2 2 4

1914-ben „ — — — 1 — — — — 1

ág. hí tv. evangélikus 20 17 21 13 19 15 15 9 129
református 2 4 10 3 7 3 2 4 35
unitárius — — 1 — — — — — 1

'O S római katholikus 31 19 34 36 36 24 35 14 229
görög katholikus — 1 — — — — 1 — 2> izraelita 3 3 5 2 3 1 — — 17
baptista 1 — 1
örmény katholikus — — 1 — — — — — 1

Anya
nyelv magyar 56 44 72 54 65 43 54 .27 415

németül is tudott 9 3 3 3 3 4 5 3 30
.► U franciául „ „ — — — — — 1 — — 1

tótul 6 5 — — 5 5 3 4 28
Z  .2 románul n „ 1 1

«3 Nagybirtokos, nagybérlő I _ 1 _ _ _ — — 1
Középbirtokos és bérlő 1 1 — — 1 — 1 — 4

3  o Kisbirtokos, kisbérlő 13 7 1 9 2 2 5 6 45
N«5 ̂ 3 Kisbirtokos, napszámos 1 — 1

<C 5« Egyéb önálló őstermelő 1 1 — — 1 — — — 3o Gazdasági tisztviselő 1 3 2 4 1 2 2 — 15
Egyéb gazdasági segédszemély 2 4 — — 1 — — — 7



: V " ' v : 11 111 IV V 1IV Vll Vili Össze
sen

Nagyiparos, bányanagyvállalkozó 1 1 2
Kisiparos, bányakisváilalkozó 9 4 13 14 6 7 2 3 58
Ipari vagy bányászati tisztviselő 2 1 — — — — 1 — 4
Egyéb ipari vagy bány. segédsz. — 1 — — 2 — 2 — 5
Nagykereskedő — 1 1 2
Kiskereskedő 6 2 5 1 4 — — — 18

cd cn Kereskedelmi tisztviselő — 2 ---’ :— 2 2 — — 6
•cdN Egyéb kereskedelmi segédszem, — ---, — 1 1 — — 2

Közlekedési kisvállalkozó — — 1 1
"cd Közlekedési tisztviselő — 3 5 5 5 2 4 5 29•OOO Egyéb közlekedési segédszemély 3 4 — 5 5 7 4 — 28

Köztisztv. és közhiv. áll, dijnok 6 3 27 7 7 5 7 3 65 j
*o Pap, tanár, tanító 5 1 8 — 7 6 6 — 33

Másféle értelmiségi 1 2 1 1 6 — 1 4 16
ti) Közhivatali altiszt — — 2 — 4 — 1 — 7

< Katonatiszt 1 — 1 — — — 1 — 3
Katona-altiszt 1 — 1 2 2 2 1 1 10
Nyugdíjas köztisztviselő — — 1 3 4 3 9 2 22
Egyéb nyugdíjas tisztviselő — — 2 .--- 1 4 2 — 9 1
Nyugdíjas altiszt, szolga v. műnk. 3 3 1 1 3 — 2 2 15
Tőkés, járadékos, háztulajdonos 1 — — —r — — 1 — 2
Házi cseléd • — 1 1
Egyéb és ismeretlen foglalkozású — — — i — — — — 1
Aszód 14 12 13 9 11 5 8 6 78
Békésmegye 1 — — 1 1 1 — 1 5
Borsodmegye 1 — 1
Fejérmegye — — — 1 — 1 1 — 3
Hevesmegye 2 4 5 3 8 6 10 2 40
Komárommegye 1 1

0) Mosonmegye — — — — — 1 — — 1
J l i Nógrádmegye 7 9 15 4 14 9 8 5 71

Pestmegye más községei 31 16 36 32 28 19 21 11 194
Somogymegye — — 1 — — — — — 1

:3 Szolnokmegye — 1 — — 1 — 1 — 3
■J) Tolnamegye 1 — 1

< Vasmegye — 1 1 — — — — — 2
Zalamegye — — — — 1 — 1 — 2
Baja 1 — 1
Budapest — 1 1 4 1 1 1 1 10
Románia 1 1
Vidékről jár be* 33 2 3 4 0 3 3 34 26 24 13 226

‘P e s tm eg y éb ő l: Ácsa 8. Bag 23, Domony 6, Galgagyörk 5, Galgahéviz 8, 
Galgamácsa 12, Gödöllő 42, Hévizgyörk 11, Iklad 7. Isaszeg 4, Kartal 8. Mária- 
besnyő 2, őrszentmiklós 2, Pécel 4, Püspökhatvan 5, Túra 12, Váckisujfalu 5, 
Vácszentlászló 1, Veresegyház 3, Verseg 2, Zsidó 3. H evesm eg yéb ő l: Hatvan 33, 
N ó g rá d m eg y éb ő l: Bicske 4, Galgaguta 2, Heréd 5, Héhalom 1. Lőrinci 2, Mátra- 
verebely 1, Nógrádkövesd 5, Selyp 1, Zagyvaszántó 1,

Mulasztót) igazolt 2206 1293 1791 2125 2785 1512 2285 697 14694
órák igazolatlan — — — — — — — —

görög nyelvet 3 3
> 2 .3 német társalgást — — 3 12 ' -- 10 1 6 32

^  'Ofl fl karéneket 6 14 3 2 8 5 5 2 45
a  *«§ £ vívást 2 — 2 — 2 — 1 1 8

Q£ ev. egyházi’ éneket 18 16 16 12 — — — — 62



Tanulási eredmény.
1tl 1 11 III IV V VI VII VIII

X jeles 35 34 30 27 23 19 23 : 21
Vallástan jó 16 7 26 19 21 10 13 6

elégséges 5 3 16 8 21 14 18 i —
p- jeles 14 17 21 5 12 15 13 7

Magyar nyelv jó 17 6 18 15 13 10 18 7
és irodalom elégséges 25 20 30 34 35 17 19 13

elégtelen — 1 3 — 5 1 4 i —
*

jeles 6 7 9 4 12 4 10 i 3
Latin nyelv jó 17 16 22 14 11 13 21 1 11
és irodalom elégséges 27 21 33 30 38 23 23 j 13

elégtelen 6 — 8 6 4 3 -- J —
í-

jeles 14 8 8 6 13 j 7
Német ayelv jó 22 15 14 16 14 : 8
és irodalom elégséges 32 29 43 19 27 ; 12

elégtelen 4 2 — 2 — ! —

t: jeles
jó

8 11 ii i 8
Francia nyelv 12 11 13 i 10
és irodalom elégséges 38 21 23 i 9

Á elégtelen 1 — — ; —

jeles 1 3 !
Görög nyelv jó 2 2 :i
és irodalom elégséges 2 2 :elégtelen 1 — !

r- jeles 20 6 10 9 15 I 7
Történelem jó

elégséges
17 13 24 19 18 : 11
34 35 27 13 21 i 9

elégtelen 1 — 4 2 — : —

jeles 5 21 19 4 16 14 !
Földrajz jó 22 17 14 17 15 20 í

elégséges 22 15 35 32 12 19 í
5 elégtelen 7 1 4 1 — 1 j

jeles
ió

12 11 1 6 12
Természetrajz 27 20 15 15 16

elégséges 17 13 32 33 15
elégtelen — — 6 11 —

jeles 20 8 | 5
Természettan jó

elégséges
14
34

13 ; 
33 j

2
20

elégtelen 4 -- J —



I II III IV V VI VII VIII

Mennyiségtan
jeles
jó
elégséges
elégtelen

5 ; 6 
22 : 12 
21 i 23 
8 3

14
16
36
6

1 7 
6 14 

41 35 
6 9

4
5 

27
7

9
16
23
6

4
2

21

Filozófia
jeles
jó
elégséges

j
6

13
8

C
Rajz

jeles
jó
elégséges

26
24
6

17 22 
17 ; 20 
10 30

20 14 
22 19 
12 32

14
21
8

23
24 
7

14
13

.

Testnevelés
jeles
jó
elégséges
felmentve

11
18
13
8

5
19
8
4

11 8 16 
19 27 26 
19 11 8 
6 1 4

5
14
12
5

10
25
3
7

9
15
1

Gyorsírás

1
jeles
jó
elégséges
elégtelen

j 7 i 15 
: 19 : 17 
j 21 : 22

Általános előmenetel és magaviselet.

i. II. III. IV. v, VI. VII Vili. Ö ssze 
sen

Jeles 4 5 10 1 5 3 6 4 38
Jó 20 17 20 12 13 14 16 2 114
Elégséges 17 17 25 28 25 16 20 21 169
Egy tárgyból elégt. 12 5 12 10 14 7 12 — 72
Két tárgyból elégt. — — 1 1 4 2 — — 8
Több tárgyból elégt. 3 — 1 2 4 1 — — 14

Példás 29 23 33 30 27 20 26 25 213
Jó 21 13 22 17 27 16 19 — 135

T andi j statisztika.

3 90.— P őt 38 30 50 43 43 28 34 18 284
% 78.75 „ 10 3 3 2 4 1 1 — 24M
•H—1 67.50 „ 3 2 8 3 2 4 11 _ 33
c 56.25 — 1 _ _ 3 1 — _ 5

•Sí 4 5 . -  „ _ 5 4 1 3 1 3 3 20
c 2 7 . -  „ _ 1 _ _ . _ _ _ 1G0) 2250 — 1 _ _ 1 _ 1 1 4

se 1 _ 2 _ 1 2 1 _ 7
H átralékban van 5 5 7 8 12 6 5 5 53



Vagyonleltár

Darab Összérték Ez évi gyarapodás

vagy tétel P-ben Darab 
vagy tétel

Érték 
P ben

1. Tanári könyvtár
4693 mü 
6559 köt. 26.76290

40 mü 
61 kötet 320 -

2. Bútorzat 586 8.57506 17 910 20
3. Fizikai szertár 260 7.327 33 13 132 —
4 Term, rajzi szertár 296 2,55243 5 4-80
5. Földrajzi szertár 40 1.232 — 19 120*06
6, Tört.-filolog. gy. 165 997-60 6 2 40
7. Tornaszertár 369 4.804 40 3 2 4 -
8, Rajzszerlár 106 1.051 15 — —

9, Ifjúsági könyvtár 3489 7.684 75 191 535 20
10 Egészségt, gyűjt. 12 2870 — —

Népesedési statisztika a vizsgálatot tett nyilvános és magán
tanulók számának alakulásáról.

Nyilvános tanulók Magántanulók '. a
B 8
- 8 S5 0)

Z5= > > > Vl
l.

> Ös
sz

e
se

n = > > > > Vi
li.

ös
sz

e
se

n
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 35 34 54 33 342 10 5 — 1 5 3 10 3 37 379
2923-34 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 50 60 35 49 25 34 340 10 14 3 8 6 10 2 3 56 3%
1936-37 50 36 55 47 54 36 45 25 348 6 8 17 7 11 7 9 2 67 415
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XIV.
TUDNIVALÓK AZ 1937—38. TANÉVRE.

Az 1937—38 tanév kezdetének munkarendje a következő lesz:
A javító vizsgákat augusztus 3U-án d. e. 8 órakor kezdjük 

meg. A javító vizsgák díja a tanári könyvtár javára 5 pengő. E dí
jat reggel 8 órakor be kell fizetni a pénztárba.

Beiratkozni szeptember hóban 1-én és 2-án d. e. 8—12; d. u. 
3V*—5-ig lehet.

A különbözeti, pótló és magánvizsgák írásbeli része augusz
tus 30-án és 31-én 8 órakor, a szóbeli része pedig szeptember 1-én 
lesz. A vizsgák díja tárgyanként és évfolyamonként 10 P. A ma
gánvizsgálatra, vagy különbözeti vizsgálatra jelentkezők augusztus 
20-ig küldjék be otthon végzett írásbeli dolgozataikat, rajzaikat, az 
olvasmányok, fordítások és emlékezetből tanult prózai, vagy ver
ses anyag jegyzékét, hogy a tanárok a tanulók munkásságáról így 
is tájékozódjanak. — A magántanulókra is ugyanazon tananyag 
tudása kötelező, mint a rendes tanulókra nézve, azért fontos, hogy 
az intézetünknél használt tankönyvekből készüljenek.

A magántanulók fizetik a beíratási díjat, a tandíjat, azon
kívül tárgyanként és évfolyamonként 10 P vizsgadíjat.

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

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

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

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

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

A Segélyező Egylettől kölcsönkönyvet kérő szegény tanulók 
kérelmüket nyílt levelezőlapon a könyvek felsorolása mellett 
augusztus 20-ig írják meg az iskola igazgatóságához.

A tanév megnyitása. A tanév ünnepélyes megnyitása szep
tember 3-án lesz d. u. 9 órakor. A tanítást pedig szeptember 4-én 
d. e. S órakor fogjuk megkezdeni.

A torna alól felmentést 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 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
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csütörtökön d. e. 8V2—10‘/*-ig. Figyelmeztetjük az ifjúságot, hogy 
lehetőleg még szeptember hava előtt iratkozzék lie saját érdekében, 
hogy a helye biztosítva legyen.

Hivatalos órákat az igazgató vagy helyettese a nyári szünet 
alatt minden hétfőn és csütörtökön tart d. e. 10l/*-ig.

A tanulók elszállásolása csak az igazgatóság, illetőleg a ta
nárikor hozzájárulásával történik. — Ha a tanuló és 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 szál
lásadásra vonatkozó feltételeket is.

Az igazgató vagy helyettese évközben csak a délelőtti órák
ban és csak a gimnázium hivatalos helyiségében kereshető fel. Kér
jük a szülőket arra is, hogy január és június havában már ne te
gyenek érdeklődő látogatást.

Leány-bejáró magántanulókat az idén is felveszünk az I. 
osztályba is, olyan községből, ahol nincs polgári iskola. Akik fel
vételt kívánnak más osztályba, azoknak, ha polgári iskolából jön
nek, különbözeti vizsgát kell tenniök. Az I—IV. osztályba beirat
kozni óhajtó leányok írjanak egy rövid kérvényt Méltóságos és Fő
tisztelendő D. Raffay Sándor Püspök úrhoz, mellékeljék összes is
kolai bizonyítványaikat és anyakönyvi kivonatukat és augusztus 
20-ig adják be az iskola igazgatójánál. •— Előre is megjegyezzük, 
hogy csak azoknak a kérvényeit fogjuk pártolóan felterjeszteni, 
akiknek előmenetele legalábbis jó rendű. — Az V. osztályba be
iratkozni kívánó leánymagántanulók augusztus 20-ig jelentkezze
nek írásban okmányaik beküldése mellett az igazgatónál. Akik a 
különbözeti vizsgára szeptember elejére nem tudnak elkészülni, 
azok az igazgató útján nyerhetnek haladékot. A leánynevelő-inté- 
zet internátusába olyan növendékeket is felvesznek, akik mint leány
magántanulók a gimnáziumba akarnak járni. Az ellátási díj évi 
500 P és 10 P gyógydíj.

A vasúton bejáró tanulók igazolványaikat aláírás végett 
augusztus 1—5-ig küldjék be címzett levél borítékkal és bélyeggel 
együtt az igazgatóságnak, ha már beiratkoztak.

A szülők figyelmét ismételten felhívjuk arra, hogy az inter- 
nátusi díjat az internátusi vezetőségnek, a tandíjat pedig a gimná
zium tandíj pénztárátiak 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.

Tandíjelengedések. Iskolánk tanulói felekezeti különbség 
nélkül részesülhetnek tandíjelengedésben jó előmenetel és igazolt 
szegénység alapján. Fenntartó hatóságunk az I. félévben 87 folya
modót 1473.75 P-ben, a II. félévben 94 tanulót 1676.25 P értékben 
részesített tandíjkedvezményben.

TANKÖNYVVÁLTOZÁS.

A jövő tanévre a következő új tankönyveket vezetjük be: 
I, osztályban: Pirchala—Esztergomy—-Nagy: Latin nyelvtan;
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Pirclialu—Esztergomy—Nagy: Latin nyelvtan; Esztergomy—Gaál 
—Nagy: Latin olvasó- és gyakoiiókönyv II. r.; — III. osztályban: 
Tordai—Mayasi: Magyar olvasókönyv; Pirchala—Esztergomy— 
Nagy: Latin nyelvtan; Esztergomy—Gaál—Nagy: Latin ovasó- 
és gyakorlókönyv III. r.; Thienemann—Schwartz: Német nyelv
könyv I. r.; Bárczi Gusztáv: Egészségtan a középisk. III. o. szá
mára. — VIII. osztályban: Kerényi Károly: Platon és Aristote
les; Formwald—Szíjártó: Fizika II. k.
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