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Visszapillantás.
(1919—1932.)

A háború után  beállott gazdasági válság következtében 
iskolánk m űködéséről 1918 óta nem je len t meg értesítő. 
M ost, hogy ismét m egjelentetjük azt, röviden kitérünk azon 
m ozzanatokra, m elyek iskolánk tö rténetében  feljegyzésre 
ta rth a tn ak  számot.

Az 1918—19. évi események m egrázkódtatták  iskolánk 
életét is. A nehéz évek elmúltával iskolafenntartó  hatósá
gunk az elemi iskolát külön választotta az akkori polgári 
leányiskolától, m iután előtérben állott a polgári leányiskolá
nak átszervezése leánykollégiummá. így elemi iskolánk 1919 
szeptem ber 1-én külön igazgatás alá került. Az iskolafenn
ta rtó  hatóság Szüsz Lajost bízta meg az iskola vezetésével, 
ki nagy ügybuzgósággal és ráterm ettséggel fogott hozzá a 
kezdet nehézségeinek leküzdéséhez. A  régi kipróbált tanító- 
testü let tám ogatása m ellett ez sikerült is neki és iskolánk a 
változott viszonyok m ellett is m egtarto tta  régi magas nívó
já t. Befogadóképessége még szűknek is bizonyult annyira, 
hogy párhuzam os osztályok felállítása is indokolt lett volna. 
Ez azonban a term ek hiánya m iatt nem  volt keresztülvihető.

A  tan ító testü let tagjai ebben az időben a következők 
voltak: Döbrentey Irén, Jákobéi Margit, Trauschenfels Elza, 
M okry Eszter, Kalma Pál, Lahmann György, Pósch Károly 
és Szüsz Lajos.

1920-ban kivált az intézetünkből Trauschenfels Elza, 
akit szíve és lelke más m űködési té rre  szó líto tt s ki jelenleg 
a „FÉBÉ“ diakonissaegylet főnöknője. A  kiváló tanítónő 
helyét özv. W indt Józsefné foglalta el, aki iskolánknál már 
1899—1906-ig m int rendes tanítónő m űködött s ügybuzgósága 
m indnyájunk előtt ism ert volt.

1924-ben gyászos felhők tornyosultak  virágos kertünk 
égboltozatán. Pósch Károly, a gyermekvilág és a term észet 
szerelmese, a kedves „Pósch bácsi“ február 28-án hirtelen 
m eghalt. Ú gyszólván hivatása közben, az ő szeretett ta n ít
ványai körében érte  utói a kérlelhetetlen halál. Délelőtt még 
tan íto tt, jókedvűen tréfálgatott, tizenegy órakor hirtelen 
rosszul lett s délután 3 órakor agyvérzés következtében el-
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hunyt anélkül, hogy szeretteihez csak egy búcsúszót szól
hato tt volna. Tem etése március 1-én m ent végbe nagy rész
vét mellett.

Pósch K ároly Pozsonyban szü le te tt 1874-ben. T anu lm á
nyait az o ttan i ev. liceumban és a soproni ev. tan ítóképző
intézetben végezte. T an ítóskodott G rinádon (Pozsony m.) 
és Pozsonyban, ahonnan 1912-ben iskolai hatóságunk meg
hívása folytán iskolánkba került.

M ár d iákkorában kitűn t a term észettudom ányok irán ti 
szeretetével, am ely alapos és mély búvárlatokra is késztette . 
Ezeket m int tan ító  is fokozott m értékben  folytatta. Boncoló
késsel, nagyítóüveggel a kezében s a term észet irán ti szere
te tte l szívében já rta  a szántóföldet, gyümölcsöst, szőlőt, 
kísérleti és ipartelepeket, m úzeum okat, könyvtárakat, honnan 
szívesen és felüdülve té rt vissza a neveléstudom ány virágos 
ösvényére, hogy kicsinyeinek leikébe sugározza át a szer
zett ism ereteket.

Irodalm i munkássága, mely főleg az alsóbbrendű lé
nyekre te rjed t ki, szakmunkái, a szőlő és gyümölcsfák be
tegségeiről s azok okozóiról kész íte tt szemléltető képei és a 
külföldön is használt gyűjtem ényei a tudom ányos körökben  
is elismerést válto ttak  ki.

M int pozsonyi tanító a lap íto tta  a „Pozsony és V idéke“ 
című ifjúsági folyóiratot, m elynek szerkesztését még m int 
iskolánk tan ító ja  is egy ideig vezette, de később a felm erült 
nehézségek m iatt kénytelen volt beszüntetni. A kkor alapí
to tta  a mi ifjúságunk szám ára az „Iskola U rán iá ja“ című 
folyóiratot, m elyet a háború által előidézett nehéz időkben 
is fenn ta rto tt egészen haláláig. Kedvelt, szórakoztatva 
tanító, term észettudom ányi alapon álló ifjúsági folyóirat 
volt ez, amely bizonyára sok k icsiny olvasójának leikébe o l
to tta  bele a nagy mindenség irán ti szeretetek A  napilapok 
is elismerőleg nyilatkoztak e lapról, mint olyanról „mely 
szövegben és képben egyaránt k itünően  szolgálja a nemes 
célt“. Dr. Mágócsy Dietz Sándor egyetemi tanár pedig a k ö 
vetkező sorokkal tün tette  ki: „A  „B eköszöntődben k ife je
zett eszméit, érzelm eit teljesen osztom  és m int a term észet 
lelkes híve, lelkem melegével üdvözlöm . Egyházunk, hazánk 
és nem zetünk érdekében végtelenül fontosnak tartom , hogy 
eszméi mennél tágasabb körben, m ennél több gyerm ek lel
kében visszhangra találjanak. Ő szinte melegséggel kívánom , 
hogy ezirányú nemes vállalkozása sikerrel já rjo n  és így 
hosszú életű legyen!“

Kis olvasóinak számára nagy buzgalommal gyermek- 
könyvtárt létesített. „V ándorm adár“ címen túrista csapatot 
szervezett, amellyel gyakorta bebarangolta a budai hegyek 
vadregényes tá jait. Lapjának kere tében  ifjúsági előadásokat
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is tarto tt. Ügyszintén gyerm ek-színielőadásokat, mely al
kalommal a nézőtér m egtelt vidám  gyermeksereggel s azok 
kísérőivel.

Az ő meséi bizony soká fülükbe csengtek itthagyo tt 
apróságainak és bizonyára sokáig várták  a hihetetlen gyor
sasággal eltűnt tanító bácsit, hogy egyszer csak belép hoz
zájuk és elkezdi újra: „Hol volt, hol nem v o l t . . . “ És m ost 
róla emlékezvén, úgy érezzük, hogy azok a m agvak, am elye
ket kicsinyeinek zsenge leikébe plántált, term ő ta la jra  hu l
lottak. M int a költő m ondta róla:

„így emeltél te önm agad 
Szent emléket, m ely megmarad,
M ert a lelkűnkbe zártan  él 
S mindig rólad beszél.“ (ifj. dr. Bókay J.)

Az árván m aradt II. fiú-osztályt Lányi Mária, az össze
omlás után Selmecbányáról m enekült s iskolánkba beoszto tt 
helyettes tanítónő vette át, k i nagy szorgalommal és hozzá
értéssel igyekezett a pászto r nélkül m aradt báránykáknak 
gondozója és nevelője, szeretetével pedig vigasztalója lenni. 
H ogy ez sikerült is neki, azt m utatja, hogy még a III. 
osztályban is ő végezte a nem es feladatot, úgy a felettes 
hatóság, m int a szülők megelégedésére.

Még az elköltözött k a rtá rs  sírja  felett ki sem hajto ttak  
a virágok s a bánatos szem ekben fel sem száradtak  a köny- 
nyek, am ikor fájó szívvel lá ttu k  iskolánk igazgatóját, Szusz 
Lajost küzködni egy kegyetlen  kórral. Szom orúan lá ttuk  a 
hatalm as szervezet lassú összeom lását, lelkének m ind bána
tosabbra fordulását és felgyógyulásában való rem ényének 
elhalványulását. Hiába volt az orvosi tudom ány, hiába volt 
a súlyos m űtét, nem volt segítség. 1925 január 24-én délután 
hat órakor kiszenvedett 50 éves korában.

Szusz Lajos Bánfalván (Sopron m.) született 1874-ben. 
Tanulm ányait a soproni ev. líceum ban és a soproni ev. ta 
nítóképző-intézetben végezte. Egy évig V ászolyban (Zala 
m.), m ajd a székesfőváros elemi iskoláiban tanítóskodott. 
Iskolánkhoz 1906-ban vá lasz ta to tt meg Lux Ede utódjául. 
I tt fe jte tte  ki m unkásságának legjavát. M int tan ító  a fegyel
m ezettségnek m intaképe volt. T anítási m odora s az elért 
eredm ény által csakham ar k itű n t s nem csak iskolánkba v on 
zotta  a gondos tanítást és nevelést igénylő szülők gyerm ekeit, 
hanem  a legelőkelőbb családok bízták avato tt kezére gyer
mekeiknek házi tanítását. A z ő kezdem ényezésére lép tettük  
életbe iskolánknál a fővárosi viszonyoknak jobban  megfelelő 
délelőtti egyhuzamban való tan ítást, valam int az osztály
felvezető rendszert. ,
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Mint to llfo rgató  ember, a tanügyi lapoknak, különösen 
volt tanárának, Papp Józsefnek szerkesztésében megjelenő 
„Evangélikus N ép isko ládnak  állandó m unkatársa volt. A z 
1905-ben k ia d o tt tan tervet alapos tanulm ány tárgyává téve 
„Vitorlázás az új tan terv  körül“ cím ala tt m ajdnem  két éven 
át folytatólagos cikkeivel boncolgatta azt a gyakorlati peda
gógus éleslátásával. Iskolánk 1906—7., 1907—8. és 1915— 16. 
évi értesítő je is őriz az ő tollából értékes cikkeket. Kedves 
kis kézikönyvet is írt Mikolik K álm ánnal együtt „Földrajz 
az elemi iskola III. osztálya szám ára“ címen, mely 1914-ben 
jelent meg és sok  éven át sikerrel használtuk iskolánkban. 
Rövid ideig az orsz. ev. tanítóegyesületnek elnöke is volt, 
mint a nagynevű A lexy Lajos ceglédi ig. tan ító  utódja. M íg-' 
nem a kegyetlen  kór keresztezte m inden nemes szándékát 
és letörte am bícióját. 1925 január 27-én helyeztük örök nyu
galomra a K erepesi tem etőben a még frissen hanto lt másik 
sír közelében. Szívbemarkoló szavakat ado tt a költői lélek 
az elköltözött tan ító já tó l könnyezve búcsúzó kicsiny tan ít
ványnak a jakára :

„A tyánk  voltál, elnéző jó  atyánk 
S m ost árvák  lettünk, hogy elhagytál minket. 
M ondd, gondolsz-e az égbe néha ránk,
K iket bölcs szavad jóságosán in te tt?
Bizony elmentél, sok kis árvát hagytál,
De m indazt a jó t el nem viheted,
A m it nekünk  már ajándékba adtál,
M ert nekünk  adtad egész szívedet.
S mi őrizzük e szívet: dobbanása,
M agyar érzése szent tüzekkel éget,
S bennünk  fakaszt új rügyet tan ítása — 
így em elünk neked örök em léket.“

(Ifj. dr. Bókay J.)

M indkét hü m unkás sírja fölé a kartá rsi szeretet és a tanít- 
ványi hála m árvány  emléket állított, am elyeket 1925 szep
tember 30-án a vo lt tanítványok s azok szüleinek részvéte
lével avattunk fel. Á ldott legyen em lékezetük!

Szüsz Lajost a IV. fiú osztályban betegsége alatt és ha
lála után is egy ideig Broschkó Klára tan ítónő helyettesítette 
nagy szakavatottsággal és buzgósággal, m ajd  március 1-én 
Grosz János, kolozsvári ig. tan ító  lépett meghívás folytán 
örökébe, aki e lődjének  nyom dokait követve, a hozzáfűzött 
rem ényeket te ljesen  beváltotta. A z igazgatói teendők ellátá
sát felettes hatóságunk  Lahmann Györgyre bízta, aki az 
igazgatót m ár betegsége alatt is helyettesítette.

1925 szeptem ber 1-én a még üresedésben levő tanítói ál-



lást iskolafenntartó hatóságunk meghívás ú tján  Dex Ferenc 
pozsonyi tanítóval tö ltö tte  be, ki szakavatottságával és ügy- 
buzgóságával m egnyerte úgy a tanulók és szülők szeretetét 
és ragaszkodását, m int feletteseinek elismerését.

Alig vált teljessé a férfi testület, m időn a női oldalt fe
nyegette a régi, lelkes tanerőknek  kiválása. Ugyanis M okry  
Eszter tanítónő kartársunk  1925 novem ber 1-én, egy évi sza
badságának letelte után, m egrendült egészségi állapotára 
való tekintettel harm incegy évi m űködés u tán  nyugalomba 
vonult. M okry Eszter állandóan a IV. leány osztályt vezette 
s úgy tanítási m ódjának rendszerességével, m int egyéniségé
vel és jellem képzésével m aradandó, mély hatást gyakorolt a 
reá bízott növendékek lelkületére. A  keze alól kikerült, k i
tünően előkészített leánykákat m indenkor nagy örömmel 
fogadták bárm ely leány középiskolában.

H elyette a IV. leány osztály vezetését Oravecz Ilona 
tanítónő vette át, ki iskolánknál 1915 ó ta részint mint szak 
tanító, részint m int helyettes osztály tan ító  m űködött. Iskolánk 
kötelékéből 1925 júniusában kilépett, m iután a székesfővá
rosnál nyert alkalmazást.

A nyugalomba vonult tanítónő helyére az iskolai h a tó 
ság Jákobéi Erzsébet rendes tanítónőt helyezte át, aki isko
lánknál 1905 óta m űködött, m int kézim unka tanítónő.

1929 szeptem ber 1-jével ugyancsak nyugalomba vonult 
Jákobéi Margit tanítónő 38 évi m unkásság után. Egyénisége 
szinte kötelezte a legkisebb leánykák tanítására . Csak látni 
kellett őt, am int a szepegő, félénk kis leánykát magához 
ölelve, nyájas modorával, szelíd hangjával m int tud ta  azt 
megnyerni s lelkületébe bizalm at és bátorságot varázsolni, 
így tan ítgatta az I. leány-osztályt legalább 30 évig, míg az 
utóbbi években felvezette őket a II. osztályig. Jelenlegi ta 
nítványainak anyái és nagyanyái közö tt bizonyára számosán 
vannak, akik hálával és szeretettel gondolnak vissza a k ed 
ves „M argit néni“-re.

K ívánjuk, hogy a m egérdem elt nyugalom  csendes n ap 
jaiban m indkét kartársnőnknek lelkét aranyozza be az a 
megelégedés és boldogság, am it a jól végzett munka áldása 
nyújt.

Jákobéi Margit u tóda Lányi Mária tan ítónő lett, aki 
1919-től sokoldalú hasznos m unkásságot fe jte tt ki iskolánk
nál, részint m int irodai kisegítő, részint m int helyettes osz
tály tanító  s így ügybuzgósága és ráterm ettsége m indnyájunk 
előtt ism eretes volt.

1932. január 1-én Lahmann G yörgy igazgató m egrendült 
egészségi állapota m iatt egy évi szabadságot kért, m ajd an
nak leteltével nyugalomba vonult. Az iskola vezetését ekkor 
felettes hatóságunk Grosz Jánosra bízta, aki azt azóta nagy 
buzgalommal végzi.
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VégezetüJ, hálával emlékezünk meg iskolánk nagynevű 
felügyelőiről: dr. Haberern Pál, dr. N ém eth  Ödön és dr. Z im 
mermann Ágost egyetem i tanárokról, akik a terhes évek ala tt 
hathatós segítőkezet nyú jto ttak  a tanító tesületnek s legfőbb 
gondjuk volt iskolánk felvirágoztatása.

V isszapillantva az elmúlt tizennégy évre, lá tjuk , hogy 
iskolafenntartó hatóságunk m indenkor nagy gonddal, szere
te tte l és áldozatkészséggel viselte szívén az egyház és nem 
zet veteményes k e rtjén ek  sorsát s oly m unkásokat á llíto tt az 
eszményi cél szolgálatába, akik h ivatásuk  m agaslatán állva 
a k itűzött célt a lehetőségig m egközelíteni m indenkor szent 
kötelességüknek ta rto tták .

Kalma Pál.



Adatok iskolánk 1932/33. évi történetéhez.

Ha az 1932/33. iskolai évre visszapillantunk, hálával em 
lékezünk meg az Egek U ráról, aki áldó kezével ez évben is 
m egtartott, erőt, k ita rtás t ado tt nehéz m unkánkhoz.

Több, m int 100 éves m últra visszatekintő iskolánk nagy 
missziót te ljesíte tt és te lje s ít az egyház és haza szolgálatá
ban. N em csak egyházunk nagyjai, hanem a főváros sok-sok 
kimagasló és vezető egyénisége nyerte benne a tudom ány
nak és műveltségnek a lap já t. Iskolánk m inden időben kultúr- 
feladatának magaslatán állott. N élkülözhetetlen volt a fő
városnak akkor, amikor közoktatási intézm ényei még nagyon 
kezdetleges állapotban voltak , de az most is, am ikor a főváros 
gyönyörű paloták, m odern épületek, jól felszerelt tanterm ek 
és ingyenes iskoláztatással rendelkezik. A  mai világnézlet a 
kollektivizmus, az uniform izálódás irányában folyik. Ádáz 
harc folyik a lélek ellen, m inden magasabb lelkiség, a lelki 
önállóság, a szellemi szabadság, az egyéniség ellen. N em  ok 
nélkül kongatják  a vészharangot a különböző felekezetek 
lelkészei. De célt a lélek, az egyéniség m egm entésében csak 
akkor érnek el, ha a felekezeti iskolák, m int m agvetők az 
ébredő lelket m egragadják és hűséges sáfárokként plántálják 
a magot a fogékony ta lajba .

Egyház és iskola szoros és harm onikus együttm űködé
sére nagyobb szükség nem  volt, m int ma. A  mai válságos 
gazdasági állapotok közö tt bizony nagy áldozat az egyházi 
iskolák fenntartása. Az iskolafeladás gondolata, a tehertől 
való szabadulás szépen zengő szirénhangja nagyon tetszetős, 
de kérdem : arányban van-e azzal a veszteséggel, ami ezáltal 
felekezeti szempontból az egyházra, a társadalom ra háram 
lik?!

,.Az evang. egyház m indenkor az iskolák egyháza volt. 
M inden erőnkből áldozni kell az egyház és iskola iker
oltárára“, jelentette ki D. D r. Raffay Sándor püspök úr a 
bányakerületi közgyűlésen.

„T artsd  meg, amid van, hogy senki el ne vegye a te 
koronádat!“ És a mi egyházi életünk koronája: az iskolák. 
Ha ez vezérli egyházi elö ljáróinkat, akkor nem féltem elemi
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iskolánkat. Meg kell találnia és meg is fogja találni azokat 
a forrásokat, am elyek segítségével nem csak közép
iskoláit, hanem legrégibb intézm ényét, melyből a többiek k i
sarjadtak, fenn ta rtja . Erős akarat, bölcs és előrelátó ve
zetés mellett az egyházközség nem csak m egtartha tja , hanem 
föl is építheti. V olt a m últban egy V árdom bi Simonyi Á gos
ton, ki életének m inden verejtékét, egész vagyonát az egy
házi iskolák fejlesztésére hagyom ányozta, lesznek talán a 
jelennek is iskola- és gyerm ekbarátai, kik szívesen áldoznak 
e nemes célra.

Egyházunk m indenkor nagy gondot fo rd íto tt arra, hogy 
az iskola irányítása, vezetése oly férfiak kezébe kerüljön, 
akik egyház irán ti szeretetből, ragaszkodásból nagyra érté
kelték az iskola m unkáját. Az egyház erősségét lá tták  a 
jó  iskolákban. M ost, am időn ismét tisz tú jítás volt és az 
egyházközség bizalm ából új vezetők kerülnek egyházunk és 
iskoláink élére, hálá t adunk a M indenhatónak, hogy az el
múlt esztendőkben oly bölcs és erősakaratú  vezetőket adott, 
akik iskoláinkat nem csak bölcsen irány íto tták , hanem  min
denkor hűséges harcosai voltak az igaz ügynek. Egyéniségük, 
egyház és iskola irán ti szeretetük világító fáklya gyanánt 
tündökölt és m u ta tta  azt a keskeny utat, mely az igaz cél 
felé vezet. A z ő vezérletük alatt iskoláink nem csak meg
ta rto tták  régi n ívó jukat, hanem fejlődtek úgy külső, mint 
belső vonatkozásban. M időn megválnak tisztségüktől, őszinte 
evang. lélekkel kérjü k , m aradjanak továbbra is iskolánk és 
azon keresztül egyházunk hü munkásai.

Dr. H aberern  J. Pál egyet, tanár, egyházi közfelügyelő 
több m int három  évtizeden át iskolánknak m egértő bará tja  
és bölcs irány ító ja  volt. Egyházszeretete, hithű evang. lelke 
kitörülhetetlenül összeforrt iskolánk történetével. V ezér és 
őrálló volt ő az egyház veteményes kertjében, ö röm ben  és 
bánatban jó  bará tja , atyai tanácsadója a tantestü letnek. Igaz 
meggyőződésünk, hogy mint tiszteletbeli közfelügyelő is
kolánk ügyeit, annak  fejlődését továbbra is szívén viseli és 
tanácsával annak m indenkor javát szolgálja.

Dr. Z im m erm ann Ágost egyet, tanár, iskolafelügyelő, 
iskolánk közvetlen  elöljárójától, nehéz lélekkel búcsúzunk. 
H at éven keresztü l nagy elfoglaltsága m ellett gondos irányí
tó ja volt iskolánknak. N em es szívéhez nagy m unkái között, 
talán a legközelebb állt az elemi iskola. Bölcsessége, erős 
egyénisége nagy és döntő időben m egtalálta azt az utat, 
irányt, am elyen iskolánk imbolygó h a jó já t m indenkor biz
tos kézzel vezette  a sziklák közö tt is a biztos révbe. M egértő 
nagy lelke erős sziklavára volt iskolánknak és tan ító testü le
tünknek. M int az igaz ügynek erős lelkű vezérétől, nehezen 
válunk meg. E válságos időkben az ő erős és gerinces egyé
niségére nagy szükség lett volna. B iztató fénysugárként hat
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azonban kijelentése, hogy mint iskolabizottsági tag továbbra 
is m ellettünk áll és velünk együtt küzd iskolánk fenn ta r
tásáért és felvirágoztatásáért.

Őszinte tisztelettel és bizalommal üdvözöljük az új egy
házi közfelügyelőt, dr. N ém eth  Ödön egyet, tanár, dr. H itt- 
rich ()dön ny. gimn. főigazgató I. isk. felügyelő, dr. Renk Ernő 
II. isk. felügyelő és dr. v. Kolta Ervin iskolagondnok urakat. 
Hosszú éveken át odaadó szeretettel és ragaszkodással fára
doztak iskolánkért. Fogadják továbbra is különös szerete- 
tükbe szép múltú elemi iskolánkat. Ennek az iskolatípusnak 
a lutheri egyház a m egterem tője és az egyház virágzása ma 
sem képzelhető el iskolák, nevezetesen olyan elemi, teh á t 
alapvető iskolák nélkül, m elyeknek atm oszférája erős és 
hithű jellem ekké edzi a fiatal lelkeket.

Dr. N ém eth Ö dön egyet, tanár szem élyében az a férfi 
került a közös egyház vezető  tisztségébe, aki nemcsak egy
házunknak ügyeit, hanem  főképpen iskoláinkat az egyháznak 
erkölcsi tőkéit fogja szívén viselni. Iskolánk már többször 
tapasztalta az ő szerető és megértő kezét. Ő volt az, ki m int 
iskolafelügyelő nem csak hangoztatta, hanem  erős, céltudatos 
és bölcs m eggondoltsággal szembeszállt azon irányzattal, 
mely az elemi iskola m egszüntetése m ellett igyekezett hangu
latot teremteni. A dja a Gondviselő, hogy új elöljáróink által 
elterjedjen és minden egyháztagban felébredjen őseink á l
dozatkészsége és ragaszkodása az egyházi iskolák iránt.

A z 1932/33. iskolaévet ünnepélyes istentisztelettel nyi
to ttuk  meg. N övendékeink száma ezen tanévben 277 volt.

A tanulók egészségi állapota a lefolyt tanévben kielégítő 
volt. N éhány szórványos megbetegedésen kívül, nagyobb 
kiterjedésű járvány elkerült. Óvatosságból február 6—13-ig 
a városban nagym értékben garázdálkodó influenza-járvány 
m iatt a tanítás nálunk is szünetelt.

Amilyen örvendetes, hogy a kellő óvintézkedések foly
tán évről-évre csökkennek a járványos betegségek, époly 
szomorúan érin tett egyik I. oszt. tanulónknak. M átyás Já
noskának váratlan elhunyta a karácsonyi szünidőben. Meg- 
sírattuk és koszorút helyeztünk a kedves és szorgalmas 
tanulónk sírjára. Isten m agához szólította, hogy angyalai 
között foglaljon helyet. Á ldás emlékére!

A tanítói kart sem kím élték  a szenvedések és betegségek 
nehéz órái. Még a nyári szünetben eltem ettük V idovszky 
Kálmánt, a leánykollégium hittan  tanárát. Kedves és szere
tetrem éltó egyénisége, meleg szíve nemcsak az ifjúságot, ha
nem a felnőtteket is rabul ejte tte . D acára, hogy elemi isko
lánkban nem tan íto tt, mégis jó baráto t szólíto tt el a halál 
soraink közül. Emlékét megőrizzük.

Szomorú baleset áldozata lett dr. Bexheft A nnin orvos, 
iskolánk 35 éven át volt egészségi őre. A  sors szomorú
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iróniája! Ő, ki évtizedeken át ok ta tta  és in tette  az ifjúságot 
a közlekedési veszedelm ekre, ennek le tt áldozata. Bánatos 
szívvel m ondtunk búcsút a kiváló és nagytudású orvosnak, 
a jószívű em berbarátnak  és a hűséges kollégának. S zeretet
te l őrizzük emlékét!

Dpx Ferenc ta n ító t dec. hónapban súlyos betegség lán 
colta kórházhoz. A ggódó gyermekszívek, szerető k artá rsak  
és tisztelő szülők v irraszto ttak  lélekben betegágya fölött. A  
M indenható m eghallgatta a tanító  bácsiért fohászkodó gyer
m ekek im áját és egyhónapi betegsége u tán  ismét m egjelen
h e te tt növendékei között.

Hosszabb szabadságot kapo tt D öbrentey  Irén tanítónő. 
M indkét esetben N ém eth  M argit tan ítónő  helyettesítette  igaz 
pedagógiai tudással és lelkiism eretes kötelességteljesítéssel.

Jákobéi E rzsébet tanítónőt a családjában előfordult 
gyász és ragályos betegség m iatt három  héten á t Péch 
Piroska tanítónő helyettesítette. M űködése ism eretes, m ert 
m ár több éven át hospitált a III. leányosztályban.

A  tan ító testü letben  1933. január 1-től változás állott be. 
Lahm ann G yörgy igazgató-tanítót egy évi szabadság után 
nyugállományba helyezte a vallás- és közoktatásügyi m inisz
ter. Neki a tan tes tü le t nyugalma éveiben békességet és meg
nyugvást kíván. H elyette  az iskola elöljárói a tan testü le t ja 
vaslatára G rosz János tan ító t b ízták  meg az igazgatói teen
dők helyettes ellátásával. Az I. fiúosztály vezetésére pedig, 
m int kisegítő tan ító t, R affay Sándort alkalmazták. Szeretnők 
hinni, hogy R affay  Sándor tan ítóban  iskolánk o-y if iú 
erőt nyer véglegesítése esetén, aki méltó lesz iskolánk, 
tanítótestületünk régi jó hírnevéhez.

A tanítás m ellett a tan ító testü let fősúlyt fek te te tt az idén 
is a nevelésre, a rra  a nevelésre, am ely az akaraterő t igyek
szik a növendékekben fejleszteni, hogy ő maga is akarjon  
a munkának, a jónak , nemesnek szolgálatába állani. N öven
dékeinknek nem csak oktatói, hanem  elsősorban nevelői 
akartunk lenni. N evelni őket istenfélelem re, haza- és fele
baráti szeretetre, a kötelesség lelkiism eretes teljesítésére. Ez 
volt gondoskodásunk főcélja.

Az egyház és hazafias ünnepeket kegyelettel megültük. 
Protestáns növendékeink a tan ítók  vezetése m ellett részt- 
vettek  a gyerm ek-istentiszteleteken. Ezenkívül szorgalm asan 
látogatták a vasárnapi iskolát, m elyet nagy szeretettel vezet 
Jákobéi E rzsébet tanítónő.

M egemlékeztünk á 100 éves G usztáv A dolf Egyesület 
áldásos m űködéséről.

O któber 31-én, a reformáció em léknapján a protestáns 
növendékeink m egielentek az istentiszteleten, hogy h ithűsé
gükről tegvenek vallomást.

Más felekezetekhez tartozó növendékeink a vallástaní-
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tók  vezetése m ellett te ttek  eleget Isten iránti kötelességük
nek.

N agy szeretettel készültek növendékeink a karácsonyi 
ünnepélyre. M ár hetekkel az ünnepély elő tt lázas m unka 
folyt a kicsinyek között. G yűjtö ttek  szeretetadom ányokat, 
daloltak és szavaltak, hogy m éltókép fogadják a szeretet e 
nagy öröm napját. D ecem ber 23-án d. u. volt a nagy nap. 
K edves és szívet m egragadó ünnepély után, m inden szegény
nek ju to tt a szeretetadom ányból. Ju to tt a g y ű jtö tt adom á
nyokból sok olyan gyerm eknek is, aki nem  iskolánk növen
déke. M intha te ljesü lt volna Szabolcska M ihály gyönyörű 
költem ényének stró fá ja : „Karácsony estéjén , m inden eszten
dőben szeretném, ha király lehetne belőlem “.

Hogy a gyerm eki szívet husvét ünnepére előkészítsük, 
Jézus életét ve títe ttük  filmen. Istentisztelet volt ez növen
déknek, tan testü letnek  és a m egjelent szülőknek. A  filmhez 
szükséges m agyarázatot a h. igazgató-tanító lá tta  el. 
Dr. Böhm igazgató úrnak, aki szivesen bocsáto tta az elemi 
iskola rendelkezésére a vetítőgépet, ezúttal is hálás köszöne
té t mondunk.

A  szeretet, tisz telet és hála nevében folyt le m ájus 27-én 
az A nyák napja. E lőadásra került „Édesanyám “ c. képsoro
zat, melyet N ém eth M argit és Péch P iroska állíto ttak  össze.

Az intézet díszterm e zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, 
akiknek élén o tt lá tha ttuk  az iskola és egyház elöljáróit, am it 
ez az illusztris vendégsereg végig élvezhetett, az fele jthe te t
len élmény volt m indenki számára.

Körülbelül 70—80 gyermek igazi lelkesedéssel és szere
te tte l igyekezett a soha el nem múló anyai szeretetet és hű
séget a hallgatóság szívébe belevésni.

A  lelkes betanítók és irányítók, a tan testü let, k ivált
képpen N ém eth M argit, Péch Piroska és K endeh K irchknopf 
Sári tanítónők sok-sok fáradságukért a tökéletes sikerben 
lelték jutalm ukat. Ez a siker méltó a D eák-téri elemi iskola 
jó  hírnevéhez, m ert ú jabb  bizonyságot szolgáltato tt az iskola 
m agas etikai színvonaláról. S rávilágított ennek az ünnepnek 
a fénye azokra a bensőséges szálakra is, melyek tan ítványt, 
szülőt, tantestü letet és elöljárót egymással összekötnek. Ez 
a harm ónia és együttm űködés m agyarázza meg az iskola 
nagy teljesítőképességét.

A hálának és megemlékezésnek szolgált a V árdom bi 
Simonyi Ágost em lékünnepélye, melyet iskolánk a többi 
testvérintézetekkel novem ber 27-én ta rto tt. M egérdemli az, 
aki egész életének verejtékét, vagyonát az iskolák iavára 
hagyom ányozta, hogy em lékét felejthetetlenné tegyük. Az 
ünnepély iskoláink egvüvétartozásának, eövüttm űködésé- 
nek alapkőtétele volt. Elemi iskolás növendékeink műsor-



14

száma kedvesen és m éltóan illeszkedett a művésziesen össze
állíto tt programba.

A  hazafias érzés emelésére, fejlesztésére szolgáltak az 
aradi vértanúk em lékére október 6-ának, a m agyar szabadság 
1848. évi ú jjászületésének, m árcius 15-ének m egünneplése. 
M árcius idusát a növendékek kedves ünnepély keretében 
ú jíto tták  fel lelkűkben. A  nap nagy jelentőségét D ex Ferenc 
m éltatta alkalmi beszédben.

O któber 17-én K lebelsberg Kunó gróf volt vallás- és köz- 
oktatásügyi m iniszter tem etése napján  a kegyelet jeléül szü
netelt a tanítás. T an ítás  keretében a tanulók értelmi fe jle tt
ségéhez szabott m ódon m egem lékeztünk az elhúnyt nagy 
érdemeiről. A  nagy férfi érdem eit hazánk kiválói m éltóan 
m egörökítették. Iskolánknak  kifejezetten  b ará tja  volt.

Február 14-én, A pponyi A lbert gróf, csonka országunk 
nesztorának tem etése nap ján  iskolánkra is k itűztük  a gyász
lobogót. Ifjúságunk a tan ítók  kegyeletes megemlékezéséből 
megérezték a nagy veszteséget, m ely szenvedő hazánkat 
érte, a haza igazságáért és ezeréves határáért lankadatla
nul küzdő férfi halála által.

Tanulm ányi k irándulásokat a tan ítás gyakorlati szem 
léltetése céljából m inden osztály többízben te tt az őszi és 
tavaszi hónapokban.

A  tanítók és szülők összm űködése teljesen harm onikus. 
Az újabb korban  nagyon felkapott és favorizált szülői ér
tekezletek ünnepélyeink keretében folytak le. A  szülői ér
tekezleteknek e lv ita tha ta tlan  értékük van a nevelésben, az 
iskola és szülők közö tti kapcsolat m egterem tésében, de az is 
bizonyos, hogy inkább nagy általánosságban adnak  ú tm uta
tásokat. C élravezetőbbek az osztálymegbeszélések, az osz
tálytanítók és szülők közötti gyakori érintkezés. I tt aztán 
alkalom nyílik a bizalm as beszélgetésre, különösen, ha ben
sőséges a viszony szülő és tanító  között. Iskolánkban ennek 
a bensőséges viszonynak, a gyakori érintkezésnek szülő és 
tanító között úgy a nevelés, m int a tanulás szem pontjából 
kiváló eredm ényét lá tjuk.

Tanítói értekezle tet a tan testü let m inden hónapban ta r
to tt, melyek tá rgyá t a folyó ügyeken kívül a növendékek 
erkölcsi magaviseleté, tanulásbeli előmenetele és az iskolát 
érdeklő összes tárgyak  képezték.

Az új T an te rv  és U tasítás m egjelenése folytán tan tes
tületünk több alkalom m al intenzív megbeszéléseket fo ly ta to tt 
az U tasítás egyes szakaszai, az új T an terv  gyakorlati alkal
mazása fölött. E tanévben különösen a beszéd- és értelem- 
gyakorlatok és a ném et nyelv anyaga és tan ítási módszerei 
kerültek m egvitatás alá.

A  tanév folyam án az iskolát lá togatták : Broschko G. 
Adolf lelkész, dr. N ém eth  Ödön I. isk. felügyelő, dr. Zim-
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m erm ann Ágost II. isk. felügyelő, dr. Renk Ernő iskolai 
gondnok és M ohr H enrik  lelkész, egyházmegyei tanfelügyelő.

Az állam részéről az iskolában a folyó évi tanítási ered 
m ényt felülvizsgálták: báró Proff K ocsárdné torna-, Ved- 
rődy István rajz-, K arvaly  V iktor.ének-, Erődy Emma kézi
m unka-szakfelügyelők és dr. Zelenka Frigyes kir. tanácsos, 
kir. tanfelügyelő. A z állami felügyelet szakvélem énye ta n 
testületünkre nézve elismerő volt.

Az egyetemes egyház tanügyi bizottsága elnökének, 
dr. Mágócsy D ietz Sándornak megbízásából Perényi Rezső 
aszódi igazgató-tanító tanulm ányozta ké t napon át iskolánk 
okta tási m ódszereit és tanulm ányi előm enetelét. Kedves és 
felejthetetlen em lékének m ondotta Perényi Rezső igazgató 
e két napot, melyet iskolánk falai között tö ltö tt. „G yönyörű 
virágszál ez abban a koszorúban, melyet 40 éves tanítói pá
lyáján gyű jtö tt“.

Iskolánk szem léltetési eszközei és felszerelései évről- 
évre gyarapodnak. Ebben a tanévben az ifjúsági könyvtárt 
szerveztük meg. Úgy tapasztaltuk, hogy az ifjúsági könyv
tárra  nagy szükség volt, m ert növendékeink rendkívül nagy 
m értékben vették  igénybe. Bizonysága ez annak, hogy gyer
mekeink szeretnek olvasni és sokra becsülik a jó  könyvet.

A  tan ító testü let m egragad minden alkalm at, hogy a 
gyermeki lelket m ások nyom orúsága iránt fogékonnyá tegye, 
azért idén is a karácsonyi gyűjtéseken kívül a növendékek 
gyűjtö ttek  : a S iketném ák O tthonának javára  (jegyeladás) 
54 P 30 f-t, a H ősök sírja inak  rendbehozatalára 31 P 26 f-t, 
a G usztáv A dolf 100 éves emlékünnepélye alkalmára 13 P 
34 f-t, a G yerm ek-napon a templom előtt felállított urnához 
járu ltak  és leadták filléreiket, ugyanezt cselekedték a vakok 
részére rendezett gyűjtéskor.

M eglátogatták k é t alkalommal az iskola díszterm ében a 
N em zeti Színház nyugdíjas tagjai által rendezett előadásokat 
és így filléreik révén nem csak a nyom ort enyhítették , hanem 
alkalmuk volt tanulságos és m ulattató előadást élvezni.

Maga a tan testü le t és iskola is buzgó példával jár elől, 
hogy szegény tanulók nyom orát enyhítse. A  rászorultakat 
ingyen tankönyvekkel, írószerekkel, ruhával és tejjel látta el.

Ezt term észetesen csak úgy tudta  te ljes m értékben el
érni, hogy jobbm ódú szülők felebaráti szeretetből, könyörü- 
letességből siettek az iskola rendelkezésére bocsátani pénz
adom ányokat, ruhákat és egyéb felszereléseket. Sugár Sámuel 
gyárigazgató 80 P-t, az Első Pesti Hazai T akarékpénztár 
Egyesület 25 P-t, Fellner A lfréd vezérigazgató 50 P-t, Deli 
Pál 10 P-t, Krempels Béla 10 P-t, W einbrenner Rudolf 10 P-t, 
dr. Szebeni Dezső 10 P -t adom ányoztak. Ezenkívül az egyes 
osztályok gyűjtö ttek  34 P 32 f-t, Ágoston M anó vezérigaz
gató szegény leánykák részére nagym ennyiségű ruhanem űt
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adott. C ukorkákat a karácsonyfa feldíszítésére küld tek  
Flóris és Stühm er cukorgyárak.

Kiváló szorgalm ú és jó m agaviseletű IV. oszt. fiú tanuló 
m egjutalm azására dr. Renk Ernő 10 koronás aranyat ado
mányozott. Ezt a jutalm at a tan ító  javaslatára lászlófalvi 
Eördögh Géza kap ta .

A D eák-téri Luther Szövetség G yám olító Szakosztályá
nak elnöke szem üveget ju tta to tt egy szegénysorsú növendé
künknek.

A  szeretet, m ely megsegítette, felruházta a szegényeket 
és nyom orúságban sínylődőket, lelje jutalm át a gyerm ekek 
öröm könnyeinek ragyogásában.

Végül, m időn hálatelt szívvel fejezem  ki köszönetem et 
mindazoknak, akik  az iskola ügye irán t érdeklődve iskolán
ka t anyagi és erkölcsi tám ogatásban részesítették, kérem  a 
Gondviselőt, ad jo n  minél több nem es és áldozatkész b ará to t 
iskolánknak, hogy minél nagyobb m értékben fejthesse ki 
kulturális h iva tásá t egyházunk, városunk és hazánk javára.

Ügy legyen!

Budapest, 1933. június havában.

Grosz János.

Iskolánk tanítótestülete.

Dex Ferenc IV. fiú oszt. tanítója.
Döbrentey Irén I. leány oszt. tan ítónője.
Grosz János III. fiú oszt. tan ító ja , h. igazgató.
Jákobéi Erzsébet III. leány oszt. tanítónője.
Kalma Pál II. fiú oszt. tanítója.
Lányi Mária II. leány oszt. tan ítónője.
Raffay Sándor I. fiú oszt. segédtanítója, 
özv. W indt Józsefné  IV. leány oszt. tanítónője. 

H ospitáló tan ítónők:
Németh Margit, Péch Piroska, Kendek Kirchknopf Sári. 

H itoktatók:
Ferenczy Géza belvárosi segédlelkész,
Hartmann Sámuel hitoktató.
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Tanulók névsora.

I. leányosztály.

1 A lbach Edith 
Brinza M argit 
Fodor Ágnes 
Friesz M ária 

5 Gergely M ária 
H irsch M árta 
Herceg H ohenlohe W.

Senta M. mt. 
Jakubecz Julianna 
Jakubecz K atalin  

10 K appel Irma

K rausz Ilonka 
M ichel Hedvig 
O ppenheim  Magda 
O rend i Erika 

15 Salam on Ilonka 
Sághi A nna 
Scheiber Veronka km. 
Szam oila Éva 
T ausz M ária 

20 T ó th  M ária 
V ám ossy  Éva

II. leányosztály.

1 B ernhardt M ary 
B retter Zsuzsi 
gölniczbányai Elischer 

Vilma
tiszaföldvári Eszláry 

Mária
5 Fekete M argit

Friedrich M arianne km. 
G ere Éva 
G yuricza Éva 
Jákobéi Ilona 

10 K em ény V eronka

K otz Erzsébet 
K őnigstein Judit 
K urzer Katalin 
K uh T eréz km.

15 M átyás Klára 
N ádasd i Hedvig 
P roksa Elvira 
Salgó Lívia 
Szőcs Éva

20 Tulok Ida
W ohlstein  Magda

III. leányosztály.

1 B artha Pálma 
Benkő G yörgyike 
Böhm Sarolta 
G arai Edit 

5 G écs Mária 
G erö  Zsuzsanna 
H ajd ú  Yvonne 
K irchner Edit

m t =  m agántanuló 
km  =  kim aradt

Kehi Gizella 
10 K rausz M argit 

M arkovics Mária 
M ika Éva 
N á th án  Erika 
O ttó  Lucia

15 Pavlovits A lexandra 
R einer M arianne



Rem ényi Éva 
Rendes M ária 
Rosenauer Erzsébet 

20 Roth A nna M ária 
Scheum ann Eleonóra 
Schwarcz Éva 
Sere A nna 
Sturm  Lúcia

25 Szász Éva mt.
Szász Gabriella mt. 
Szem ess Ágnes 
S ztáron  Anna 
T suk  Klára 

30 V ám ossy F2dit 
W iener Marianne

IV. leányosztály.

1 Ábel Leontin 
A ladics E rzsébet 
Bárdi Edit 
Blau Erzsébet 

5 Bocskai M agda 
D án Éva 
D án Livia 
Fekete Éva 
Fellner G abriella mt. 

10 Fleischm ann Erzsébet 
Fleps Ruth 
Forbáth  V era 
G eréb K atalin 

15 G onda Alice 
G örög V eronka 
G utm ann Ágnes 
H abinstroh  Gabriella 
Halász M agdolna 
H azay Jud it 

20 H ofm ann H enrietta

Jákobéi Márta 
Jakubecz Anna 
Johnson  Gudrun mt. 

25 K em per Erzsébet 
K enyeres Zsófia 
K om or Ágnes 
M argalit Gabriella 
M eyer Tessa 

30 M iklós Marianne 
szo tyori Nagy Zsófia 
O dorfer Magdolna 
Rácz Zsuzsanna 
R éti Éva 

35 Sándor Juliska 
Sugár Klára 
T ak á ts  Erika 
W ingenbach Margit 
W in te r Éva 

40 Z ád o r Karolina 
Z ilahy  Helga

I. fiúosztály.

1 Babay János 
Balassa Tam ás 
Baranyai László km. 
Berger László 

5 Bocskay József 
Bruck Tam ás

mt =  magántanuló
km =  kimaradt
f  =  meghalt

Budinszky Tibor 
D eli Gvörgy Károly 
F lóris Frigyes K ristóf 

10 Földiák Tamás 
G álócsy Zsigmond 
G écs Pál
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H ajdú  Iván
K árm án G yörgy Dezső 

15 Kelemen Tam ás Árpi 
K ertész Péter 
Krem pels T ibor 
M arcsek Zoltán 
M átyás Károly János

II.

1 B arta Béla km.
Bauer István 
Berkovits Péter 
Bécsi József 

5 Deli Pál 
Dick Tam ás 
Fillenz Péter 
Fullajtár Vilmos km.

10 Gál János mt. 
G erm anus G yörgy 
G rünfeld Endre 
G undel István 
G yapav G ábor

15 H ajós Zoltán
H offenreich G yörgy 
Kun Bertalan 
Láng G usztáv

III.

1 A lpár Péter 
Ágoston Péter mt. 
Beck Iván 
Berger Iván 

5 bellusi Baross G ábor 
Bródv T ibor 
D án Ferenc 
Edelbacher Rudolf 
tiszaföldvári Eszláry 

István
10 Fekete Dom okos 

Fenyő Ervin

mt =  magántanuló
km =  kimaradt
t  — meghalt

20 O rm ai Ervin 
Pajor Vilmos 
Sándor István  Tamás 
Schreiber Ferenc 
Sugár Béla mt.

25 T iroly  Károly 
f  W ingenbach Károly

fiúosztály.

Lindenm ayer Arisztid 
20 M atolcsv László 

M eyer M árton 
Malin R óbert 
M artos Péter 
Paszicsnyek Ferenc 

25 Schmolka Tam ás 
Schwob O szkár 
Szemere G yörgy 
Szenes Emil 
T óth  József 

30 V adász Béla 
V igyázó Tam ás 
W ahrm ann Iván 
W einbrenner A rtu r 
W eisz Imre

35 Z im m erm ann Tam ás

fiúoztály.

Friedm ann József 
G abos G yörgy 
G rünstein  Sándor 

15 G undel József 
G ündisch G usztáv 
G yárfás János 
H erm an József 
Hevesi G ábor 

20 H ódos Frigyes 
Hulei G yőző 
Károlyfi József 
Kelemen Ferenc
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Kenyeres János 
25 K irchm ayer Elemér 

K ostenszky G yörgy 
Kotri A ntal 
Lőwy József 
M itterm ann Edgárd 

30 M olnár Imre 
Nagel M iklós 
N agy Ernő 
N ovák C ézár 
Pajor A ladár 

35 Simándi G yörgy 
Schmidt G usztáv

Stern Sándor 
Stux István 
Szadorf Miklós 

40 Szemere Imre 
Szemere Tam ás 
Szirm ay Iván 
Takács Sándor 
Turcsányi Zoltán m 

-15 V as A ndor
W ertheim er G yörgy 
W urm feld G yörgy

IV. fiúosztály.
1 Back Sándor

Baksa O ttó  István km. 30
gyulai B ernáth  Arvéd 
Biró A ndrás 

5 Bolyky Tam ás 
Breszlmayer Román 
D aróczy Tam ás 35
Dick János 
Eber Ferenc Gy.

10 Eidlitz H arry
lászlófalvi Eördögh Géza 
Fellegi István  40
Fischer Pál 
Fleischmann Károly 

15 Gellért István 
G vörfy József
herceg H ohenlohe Szigfrid 45 
Járm ay G usztáv 
Jár m ay Péter 

20 Juhász Im re 
K apneller Miklós 
Kovács G ábor 50
Kovács G ábor 
Kovács László 

25 Kovács Sándor 
K ornhauser Imre 
Kun M iklós 55
Michel G uidó

O berländer Imre 
Pajor Kornél 
Resofszki Péter 
Riedl Egon 
Sattler Tam ás mt. 
Scheller Géza 
Scheumann Erik 
Schloss Tibor 
Schütz Béla 
Stirling Béla km. 
Sulner László 
Szabó Géza 
Szeben Béla 
Szeghő István 
T itsch Sándor 
Tolnav Mihály 
Ulbrich Sándor 
LIngár Géza 
U rbán Sándor 
V ictor G vörgy 
V idor Miklós 
V ukovits Béla 
W einbrenner Rezső 
W eisz G yörgy 
W ellisch Iván 
W ingenbach Vilmos 
W ittm ann Tam ás

mt =  magántanuló
km =  kimaradt
t  — meghalt
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Tanév-végi statisztikai adatok.

A  ta n u ló k  v a llá sa  
é s  a n y a n y e lv e

A  fiú k

ö
ss

ze
se

n

A  le á n y o k

ös
sz

es
en

F
iú

k
 é

s 
le

án
yo

k
 

Ö
ss

ze
se

naz
 I

.

Oá oá

>

cá

*—3

N
cá cá cá

>

cá

o s z t á ly b a n o s z tá ly b an

Á g . h i tv .  e v . 12 14 17 26 69 14 7 13 17 51 120

R e fo r m á tu s 1 4 4 6 15 1 4 4 4 13 28

U n itá r iu s 1 — 1 1

R ó m . k a th . 5 4 6 9 24 4 5 4 7 20 4 4

Iz r a e lita 8 13 20 14 55 2 5 9 13 29 84

ö s s z e s e n : 26 35 47 55 163 21 21 31 41 114 277

M a g y a r 25 35 46 55 161 21 21 29 40 111 272

N é m e t 1 — 1 — 2 — — 2 1 3 5

Ö ss z e s e n : 26 35 47 55 163 21 21 31 41 114 277

K im a r a d t: 1 2 — 2 5 1 2 — 3 8

A jövő tanévre vonatkozó értesítés.

A z 1933/34. tanév szeptem ber 11-én kezdődik.
B eiratások lesznek június 26., 27-én, pótbeiratások szep

tem ber 6., 7-én d. e. 8—12 óráig.
A  tanév m egnyitó istentisztelet szeptem ber hó 9-én 

reggel 8 órakor kezdődik.
A z I. osztályba m indazok a tanulók vétetnek fel, akik 

vagy m ár betö ltö tték  a 6. életévet, vagy az 1933. évben be
töltik. A  kort keresztlevéllel, illetve születési bizonyítvánnyal 
igazolni kell. Szükséges a beíratásnál a him lőoltást igazolni.
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Más iskolába já rt tanulót vagy m agántanulót a követ
kező osztályba csak hiteles iskolai bizonyítvánnyal vesszük 
fel és szükséges, hogy a ném etben (írás-olvasás) kellő já r 
tassággal bírjon.

Iskolánkba bárm ely kerületből valláskülönbség nélkül 
vesszük fel a tanulókat, felekezeti iskola lévén, nem vonat
kozik reá az ú. n. „kerületi beosztás*.

A  tan ítás  félnapos rendszer m ellett történik, d. e. 
8— 12-ig. A  téli hónapokban 8 óra 20 perckor kezdődik a 
tanítás.










