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Kapi-Králik Jen ő: M agyar visszhang.

Tanári 'programértekezés helyett e helyen iskolánk ének
tanárának a Pesti Hírlap revíziós dalpályázatán dicséretet nyert 
darabját közöljük kottam ellékletként. Falu Tamás első díjjal 
kitü n te te tt revíziós költem ényét zenésitette meg e műben. 
Darabja iskolánk ének- és zenekarának előadásában került elő
ször egy ünnepélyünkön bemutatóra, azóta máskor is előadták 

nemcsak Budapesten, hanem vidéki zeneünnepélyeken is, s m in
den alkalommal mély hatást gyakorolt a hallgatókra.

Most ifjúságunk részére, egyúttal azonban mindenki 
részére egyszólamú letétben zongorakísérettel adjuk ki ezt az 
értékes alkotást. Ezzel is igazoljuk, m ennyire fontosnak ta r t

ju k  a leányiskolák, de összes középiskoláink életében is a 

zene- és énektanítást; m u ta tjuk  azt is, hogy iskolánk ebben 
a munkában is elől kíván lenni. Bár sokan követnék törek
vésünket magyar zenei m űveltségünk és ízlésünk átalakítása 

érdekében.



K ossuth L ászlón é.
(A z iskola cserkészcsapatának 1934 október 14-i estjén felo lvasta  

Dr. Zelenka M a rg it tanár.)

Kossuth Lászlóméról, a 90-es cserkészleánycsapat n a g y a s 
szonyáról szeretnék néktek egyet-m ást elmondani. A rról az 
áldott emlékű m agyar asszonyról, ki dicső fiát, az egyik leg
nagyobb m agyart, Kossuth Lajost ad ta  és nevelte a m agyar 
hazának. Róla, minden idők m agyar leányainak követésreméltó 
eszményképéről, kinek nevét a mi cserkészcsapatunk zászlajára 
írta, jellemét, m int ragyogó példát odaállította minden tag ja  
elé, hogy ő t kövessétek, mint becsületes cserkészek: m int dol
gos, édesanyátok jobbkezének ügyeskedő, házias leányok, m int 
egyházatok meggyőződéses, helytálló hívei és mint hazánk jobb 
jövőjén minél nagyobb sikerrel m unkáló honleányok.

Valóban méltó ő arra, hogy mind e szempontokból például 
szolgáljon Nektek, evangélikus, m agyar cserkészleányok!

Szeretnék kiváló jellemének minden példátmutató sa já t
ságára ráutaln i előttetek, hogy, ha eddig önérzetesen ejte tté tek  
ki az ő nevét, m int egyúttal sa já t csapatotok nevét is, most 
közelebbről megismerjétek őt és büszkén nevezzétek m agatokat 
Kossuth Lászlóné leányainak.

Ha eddig tisztelettel gondoltatok a történelem messze 
múltjából felétek tűnő alakjára, m ost a szeretetnek a vonzó
ereje vezessen közelebb hozzá, és ha mostanáig a kegyelet fel
emelő érzése irányíto tt benneteket feléje, úgy ezentúl a hála 
és megértés fűzzön hozzá törhetetlen, szoros, lelki kapcsokkal.

Tudom, hogy nehéz feladatra vállalkoztam, mikor azt 
ígértem Nektek, hogy a messze idők hűvös távolságából közel 
hozom őt hozzátok, hogy a történelem  fenkölt világából ide, 
a ti mindennapi éltetek forgatagába idézzem, hogy a nagy 
lelkek emelkedett, magányos légköréből rövid, néhány percre 
közétek varázsolom, a ti nyüzsgő-pezsgő, fiatalos életerőtől 
és munkakedvtől duzzadó körötökbe. — Hiszen nagyon kevés 
adatot őrzött meg róla a nemzet emlékezete: a történelem. 
Alig okozott feltűnést kortársai körében. Még a nagy fiáról 
szóló életrajzok sem sokat foglalkoznak az ő élete eseményeivel.

De azért, ha nemcsak értelm ünk józan és bírálgató k u ta
tásával, hanem női szívünknek a sorok között is olvasni tudó 
meleg érdeklődésével igyekszünk elmosódó alakjához közelebb
férkőzni, hiszem, hogy célt érünk.
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Feljegyezve ta láljuk  Hentaller Lajosnak, az egyik leg- 
nagyobbszabású Kossuth-életrajzírónak művében a nagyasz- 
szony családjának történetét. És ez a történet bennünket, 
evangélikusokat különösen mélyen megillethet! Szóról-szóra 
közlöm veletek e feljegyzést, figyeljétek:

„Kossuth édesanyja tyrlihingeni Wéber Sarolta volt, utóda 
tyrlihingeni Wéber A ndrásnak, a C araffa által Eperjesen 
karóbahúzott vértanúnak.”

A család m últját tehá t a h itéért halt vértanúnak, a meg
győződéséért életét is adó hősnek, a K risztus igazáért a halálba 
menő, hithű keresztyénnek, a lutheri „ itt állok, másként nem 
tehetek” elv haláltmegvető hitvallójának emléke teszi dicső
ségessé. Ennek meggondolásakor vájjon nem kelbe feltétlenül 
eszünkbe jutnia annak a gondolatnak, hogy talán éppen ettől 
a h itéé rt vértanuságot szenvedő őstől örökölte a késői unoka 
elvhűségét, elszántságát. Talán ez a magasztos példa ado tt 
neki erő t a  testi halálnál sok tekintetben nehezebb sorsnak, a 
száműzetésnek a vállalásában. Hiszen bizonyára sokat hallo tt 
édesanyjától a gyermek és ifjú Kossuth erről a dicső ősről, 
hiszen egy másik forrásm unka arról számol be, hogy „Kossuth 
édesanyja egyike volt ama tiszteletreméltó, régi magyar m atró
náknak, kiknek keblében a vallásos erények tiszta lángja égett.”

De ugyanez a feljegyzés említi azt is, hogy a hazafias 
érzés szintén kisugárzott ebből a különben csendes, vissza
vonultan élő lélekből. S ha meggondoljuk a másik „legnagyobb 
m agyar”-nak, a Kossuth szavával így elnevezett Széchenyinek 
nyilatkozatát, ki a jövő hazafiak nevelését az anyáktól várja, 
s ki épp ezért fordul „H itel”-ével „honunk szebblelkű asszo
nyaihoz” : csakugyan biztosan következtethetünk arra, hogy a 
leglelkesebb, a leglángolóbbszívű, a legmagyarabb m agyarnak 
az édesanyja valóban m aga is ilyen és csakis ilyen lehetett.

Feljegyez még valam it ez az egykorú író. „Nagyművelt
ségű, szilárd karakterű nő volt.” Két olyan újabb nemes jel
lemvonás, olyan két erény, melyek követését szülőiház, cser
készet, iskola, egyház, társadalom  és haza egyaránt megkívánja 
tőletek, leányok!

Pedig milyen nehéz volt az ő korában, jó száz és még több 
évvel ezelőtt, szert tennie nőnek műveltségre! Nem voltak 
tárva-nyitva a magasabb iskolák kapui leányok szám ára! 
A nőnek való könyv ritk a  volt, a tudomány nyelve még min
dig nagyobbára latin, amihez nők nem igen értettek. — Ti m ár 
szinte el sem tudjátok képzelni élteteket újság, folyóirat, rádió 
nélkül. Mindez még csak csírájában van meg, vagy még úgy se. 
A fővárosi leány egyik legkedvesebb művelődési lehetősége: 
színház és hangversenylátogatás szintén elérhetetlen álom egy 
vidéki, szerény anyagi viszonyok közt élő köznemes kisasszony 
számára.
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És ő mégis olvas, művelődik, tanul. Nemcsak hall és értesül 
a nagy szellemekről, tetteikről, műveikről, hanem ismeri és 
szereti őket, eszményképeiül állítja azokat, sőt később édes
anyakorában fia számára is választ közülük ideálokat. Egyszer 
például így lelkesül: fia egyesítse m agában „Napoleon szelle
mét, O’Connel nyelvét és Börne szívét.”

Hogy mennyire „szilárd jellem”, az t bizonyítja Hentaller- 
nek másik megjegyzése: „Kossuth édesanyja a száműzetésben, 
Brüsszelben halt meg 1852-ben, s az ottani rendőrség a tü n 
tetésektől, helyesebben mondva, a bécsi kormány haragjátó l 
tartva, nappal nem engedte eltem ettetni. A temetésen, mely 
éjjel, fáklyafénynél ment végbe, egész Brüsszel jelen volt!”

Mindvégig hősiesen k itarto tt teh á t nagy fiának elvei mel
lett. K ita rto tt szilárdan 1849 után is, mikor ez pedig halálos 
veszedelem volt és halálmegvetést és akár vértanuságot is vál
laló elszántság kellett hozzá. Fiának, a nagy bujdosónak vég
zetes sorsában, a  hontalanságban, száműzetésben is osztozik. 
S hogy mennyire „eszmévé finomul” m ár életében, azt az előbb 
idézett sorok bizonyítják: nem merik még a távoli Brüsszelben 
sem nappal eltemetni, m ert félnek, hogy még ennek az 
idegen és hűvös vérmérsékletű népnek a lelke is tüzet fog, hogy 
még abban is lángralobban a szabadságvágy Kossuth Lászlóné 
hamvadó, kihűlt tetemétől. És hogy valóban milyen mélységes 
tisztelet övezi ezt az utolsó ú tjá ra  induló, végső pihenőhelye 
felé közeledő bujdosót, kitetszik az idézet utolsó szavaiból, 
melyek Brüsszel lakosságának ném aságában is oly sokatmondó 
gyászáról, a nagy matrónának szóló utolsó tisztességtételről 
számolnak be.

Anyai szívének melegét, a fia nevelésében fáradságot és 
lemondást nem ismerő áldozatkészségét száraz adatok is m u ta t
ják, mint pl. az a tény, hogy Kossuth Lajos, az egyszerű családi 
viszonyok közt, szerény keretek közt is kiválóan gondos nevelés
ben részesült. E  nélkül sohasem válhato tt volna korának egyik 
legműveltebb emberévé, sohasem tanu lhato tt volna meg sok 
idegen nyelven oly tökéletesen beszélni, hogy példátlan hatású  
szónoklatait az illető országok népei maguk is nyelvük klasz- 
szikus szépségű remekeinek ta rth a tták . De mindennél jobban 
m utatja K ossuth Lászlóné anyai szívének rajongó szeretetét 
az a felkiáltása, mellyel egyszer magához a Megváltóhoz hason
lítja eszményien tökéletesnek ta r to tt  fiát.

De beszéljen helyettem ú jra  az előbb említett m éltatás: 
„rendkívül gondos, lelkiismeretes nevelésben részesítette fiát, 
tudással és acélos jellemmel látva el őt a jövendő küzdelmekre, 
melyeknek titán i voltát egyikük sem álmodta!”

Ism eritek m ár talán mindnyájan nagy szellemeknek olyan 
megnyilvánulásait, melyekben édesanyjukról nyilatkoznak. 
Olvastátok és tanultátok m ár mindannyian magyar költőknek
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édesanyjukról szóló vallomásaikat. Tudjátok Goethe szavait is, 
ki egyik kis remekében szinte megköszöni azokat a lelki örök
ségeket, melyeket édesanyja ráhagyott. Jegyezzétek most hozzá 
a szellemóriásoknak e dicső sorához Kossuth Lajos alakját is! 
Lelki kincseinek nagy részét ő is édesanyjának köszönheti. 
S gondoljátok meg, hogy K ossuth Lászlónénak ez em lített 
erényei: mélységes vallásossága, izzó m agyarsága, széleskörű 
műveltsége, rajongó anyai szeretete voltak azok a talentumok, 
melyek a hű sáfár kezén sokszorosan megszaporodva m aradtak 
rá  nagy fiára. És ez anyjától öröklött, rozsda és moly által meg 
nem emészthető kincseket gyarap íto tta  lelkében tovább Kossuth 
Lajos mindaddig, míg e garm adába gyű jtö tt kincshalmazt pazar 
kézzel szórhatta azután a szegény, szenvedő, megalázott, leigá- 
zott nagy édesanya: Hungária lába elé.

Cserkészek, evangélikus, m agyar lányok, reménnyel teljes 
ifjúság, Csonkamagyarország szebb jövője! Gyüjtsétek ti is 
így és ilyen kincseket, sáfárkodjatok velük becsülettel, s adjá
tok őket m ajdan tovább pazar bőkezűséggel Ti is, hogy tá rsa 
dalom, egyház, haza, emberiség a Ti jóvoltotokból is épüljön! 
Kövessétek nagyasszonyotok, Kossuth Lászlóné példáját! Jó 
M unkát!

A játék  m ini a n e v e lé s  eszköze.
I r ta : Friedrich Ilona, testnevelés tanár.

A játék  az a tevékenység, melyet az ember belső kényszer 
hatására, a közvetlen öröm érzetért végez.

Ősi tevékenység: már a legősibb, legprimitívebb ember is 
játszott. Az irán ta  való vágy a gyerm ekkorban a legkifejezet- 
tebb. Gros szerint az ifjú, fejlődő kort azért adta a Teremtő az 
embernek, sőt a magasabbrendű állatnak is, hogy előkészüljön 
az eljövendő életre, tanuljon, tapasztaljon, ügyesedjék a játék 
szórakoztató köntösén keresztül. E szerint a já ték  az a mozgás, 
amelyet a term észet a gyermeki test helyes kifejlesztésére ren
delt. Vezetője a mozgásra való vágy, ellenőre a fáradtság érzése. 
A gyermek és a fiatal állat já téka  megegyezik abban, hogy elő
készület az életre. Amikor a kis macska játszik, előkészül az 
egérfogásra; a gyermek azonban ritkán  űzi felnőtt korában, 
az életben is azt a foglalkozást, amivel gyermekkorában olyan 
szívesen já tszo tt. A gyermeki já ték  nem ad készen tudást a 
fejlődő ember kezébe, hanem csupán képességet annak meg
tanulására. A gyermek játékának magasabb vonása a já ték
elemek rendezése és új kombinációja. Míg az állatnak csak 
ösztöne gyakorolódik, addig a gyermeknek értelme, akarat
ereje, egyénisége fejlődik benne. Az egyéni hajlamok termé
szetes megnyilvánulása az oka annak, hogy a gyermekek
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já tékai egymástól annyira különböznek: más a fiú és más a 
leány játéka. De a fiúké sem egyezik meg, mindegyik m ás
hoz érez kedvet egyéni hajlam ai szerint. Annyiban egyezik 
meg minden gyermek játéka, hogy belső kényszer, alkotni 
vágyás vezeti.

A já ték  a gyermek legkomolyabb munkája, de mind indí
tékban, mind célban különbözik a felnőttek munkájától. Nem 
a kényszerűség, vagy valamelyes haszon remélése indítja meg, 
hanem a cselekedni akarás. M eghazudtolja azt a mondást: ex 
nihilo nihil, a gyermek a semmiből m indent tud és akar alkotni. 
K ant a szépre mondta azt a m eghatározást, hogy céltalan cél
szerűség, de jobban áll ez a já ték ra . Olyan céltalan működés, 
amely tulajdonképpen maga az öröm, nem is akar ezen felül 
semmi több, maradandóbb eredm ényt elérni. Az egészséges 
gyermek folyton foglalkozni akar valamivel. Természetes ösz
töne h a jtja  a folytonos mozgásra, já tszásra, utánzásra és ha jtja  
az érdeklődés ú tján  mindennek a megismerésére. E zt az ösz
tönt nem szabad kielégítetlenül hagyni, elfojtani; ellenkezőleg, 
türelemmel, hozzáértéssel eleget kell tenni neki. Meg kell érte
nünk ezt és tudnunk azt, hogy a rombolás sokszor alkotás
vágyból születik és az, am it könnyen rendetlenkedésnek és 
fegyelmetlenségnek nézünk, nem más, mint a mozgási, cselek
vési, já ték  vágy következménye és megnyilvánulása.

M indenütt találkozunk a já tékkal. Változik éghajlat, a nép 
lelki habitusa, foglalkozás, műveltségi fok szerint, idővel nem
zeti típust vesz fel, de sok a közös vonás. Vannak játékok, 
amelyeket mindenütt játszanak, s így a legelterjedtebb gyer
m ekjátékok a legrégibb idők óta közös kincsei az emberiségnek.

A prim itív embernél a já ték  mindig az öröm, a felszaba
dulás érzésének kifejezése volt. H a jó zsákmányt ejtettek, 
legyőztek egy ellenséges törzset, isteneiknek áldoztak: mind 
olyan alkalom, amely játékot, táncot, ünnepet váltott ki. Mikor 
a harc szünetelt és vadászaton sem voltak a férfiak, miután 
otthon semmi dolguk nem akadt, kerestek valami foglalkozást 
és szabad idejükben előkészültek az eljövendő harcokra; célba 
dobtak, hurkot vetettek, űzésben, hajtásban gyakorolták m agu
kat szórakoztató formában. A kis gyermekek lá tták  ezt, és 
amikor elmentek az apák, elősettenkedtek a kis kő-, vas- és 
bronzkorszakbeli gyerekek, és elfoglalva a gyakorlóteret, u tá 
nozták az öregeket, já tékot csináltak az ellesett mozdulatok
ból, minden cél nélkül a sa já t testük  és lelkűk gyönyörűségére. 
Mikor földmívelő stádiumba kerü lt az ősember, körülkerített 
magának egy földdarabot és elvetette a magot abba, azután 
isteneitől esőt és napot kért a zsendülő vetésre. Mikor kalászba 
szökkent az életet adó növény, m egérett a mag: ünnepség, 
a ra tás  volt. Az elm aradhatatlan tánc és játék volt hivatva az 
isteneknek a Napnak és Víznek az emberek megelégedését,
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háláját, köszönetét bemutatni. A totalizm us kora volt ez. Közös 
törzsben volt a játék, szórakozás és munka. Még ma is meg
találjuk ezt a közösséget egyes keleti népeknél. Lassanként 
elkülönültek azután: a munkából, vadászatra való előkészület
ből le tt a játék, a szertartásokból a tánc, a harci előkészületek
ből az atlétika. L átta  mindezt és a meséken, elbeszéléseken 
felbuzdulva, elismételgette a gyermek, a nagy utánzó, az ősök 
nagy és fontos dolgait. A mai já tékban benne leng a világ- 
történelem. Az ősök küzdését, harcait, szertartásait látjuk sok
szor a mai gyermekjátékok m ögött és ilyenkor úgy tűnik, hogy 
a já ték  az ősök nagy és szent dolgainak profanizálása. De 
ugyanakkor, amikor a gyermek a régi megbecsült dolgokat 
elsekélyesíti, egyben a soha meg nem szűnés piedesztáljára 
emeli őket. Örökre megmaradnak ezek az emlékek, m ert amíg 
gyermekek lesznek, azok já tszani fognak és a nemzedékek 
többé-kevésbbé átveszik egymástól az örök gyermekjátékokat.

Eddig ez az a játék, amely a gyermekből minden előre 
eltervelt cél nélkül magából fakad. De ha a természet ilyen 
nagyszerű ajándékképpen beleoltja a gyermekbe a m unkára 
való vágyat, még ha játék is ez a munka, vájjon a nevelés 
nem állíthatná-e eszközei közé?

A klasszikus görögök ism erték fel először nagy nevelői 
értékét. Az ő nevelésükben nagy szerepe volt a játéknak. 
Perikies korában a mindennapi életnek is szerves része. Az 
emberek sokkal sokoldalúabbak voltak; még államférfiak is, 
m int Scipio és Laetius, kivették részüket belőle. A kis gyer
mekek nevelése a mai óvodai nevelésnek felelt meg, tehát te r 
mészetes, hogy a legfontosabb szerepet a já ték  vitte. Hét éves 
korában a palesztrába került a gyermek, ahol gim nasztikát és 
m uzsikát tanult; it t sem hanyagolták el, és az ezután követ
kező két évi gimnáziumi nevelésben is a mozgás, a torna, a 
já ték  volt a fontos. Olyan harmonikus, művészi nevelés volt 
ez, amilyennel nem találkozunk többször a történelem során.

A perzsák a katonai nevelés szolgálatába állították. Hét 
éves korától kényszerítették a gyermeket katonai játékokra. 
I t t  m ár elvesztette öncélúságát, nehéz életfeladatokat tűztek 
ki a kis gyermek elé és szinte m egutáltatták  velük a játékot. 
A rómaiak az állam hatalma érdekében keménnyé, kegyetlenné 
akarták  nevelni az ifjúságot és ezt durva, kegyetlen játékok 
játszatásával célozták.

A nyugatróm ai birodalom bukása u tán  a testet a lélek 
ellenségének tekintették és a já téko t a Sátán szolgájának. Mint 
ilyent szigorúan üldözték és tilto tták . Ennek maradványa az 
angol puritánizmus, amely szintén ellenséges álláspontot fog
lalt el a játékokkal szemben. Hosszú idő te lt el, amíg a te s t
ben m eglátták a lélek házát, de még ezután is vonakodtak a 
testi neveléstől.
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De elkövetkezett a lovagkor, a testi nevelés ismét fel- 
lendült. A lovagi játékok erős fejlődésnek indultak. Ezeket a 
játékokat azonban m ár nem a kegyetlenség irányította, hanem 
az igazság és a gyengék védelme. De csak a nemesi osztály 
törődött ekkor még a játékkal, más társadalm i osztályoknál 
nem látunk irán ta  kellő megértést. Az újkori tudomány fejlő
désével bátorságot m erített az ember a természet kutatására, 
és ismét m eglátta a testet, amelyet m ár szinte elfelejtett esz
ményi világnézetében. A test újram egismerése megváltoztatta 
a nevelést és az igyekezett visszatérni a természeteshez. 
A reformátorok is erős pedagógiai m unkát fejtettek ki, és 
különösen Luther kívánta a já tékot, amelytől az erkölcsök 
jav ítását várta, olyan igazságot lá tván  meg ezzel, amelyet 
később elméletek tömege, majd statisztikák  is bizonyítanak.

Rousseau volt a természetes nevelés első szószólója, Goethe 
a nevelés evangéliumának nevezi művét, az ,,Emil”-t. H am a
rosan követői is akadtak a rousseaui elveknek, különösen Base
dow személyében, aki 1774-ben a dessaui herceg, Frigyes, 
anyagi tám ogatásával m intaiskolát alapíto tt a természetes 
nevelés céljaira. Ez az iskola, a Philantropium, egy egész 
pedagógiai irány középpontja. Basedow először a külső meg
nyilvánulásokban m utat u ta t a term észetes felé. A XIV. Lajos 
korabeli beporzott parókát, rövid, feszes nadrágot, harisnyát, 
amilyen öltözetet a gyerekek is hordtak, leparancsolja a gye
rekekről, bő bugyogókba, kényelmes cipőkbe bu jtatja  őket. 
A kimért, szertartásos lépés, és mozdulatok helyett kiengedte 
őket a szabad mezőre, hogy o tt fürgén, gyerekesen, term észe
tesen fussanak, ugrándozzanak és játsszanak. Salzmann Schne- 
pfenthal-ban alapít nevelőintézetet a természetes nevelésnek 
megfelelően. Pestalozzi Svájcban, N achtigal Dániában, Ling 
Svédországban m utat új u ta t a testi nevelés terén. Egész E uró
pában kezd a felszabadulás érvényesülni. Jahn politikai vonat
kozást visz a testnevelésbe és ezzel teszi rendszerét hatalm assá, 
a német „Turnvater”, aki az egész testnevelést kezében ta r 
to tta  ekkor, azt m ondta: „Teljes testnevelést játék és já tszótér 
nélkül elképzelni sem lehet.” Nagy játékmozgalom indult meg 
ekkor és a fejle tt német játékmozgalomtól tanult ekkor Ame
rika is. A fejlődés áttevődött hozzájuk, m ert rengeteg pénz- 
befektetéssel új mintavárosokat építenek, nagy háztömböket, 
felhőkarcolókat rombolnak le azért, hogy minden gyerek, sőt 
felnőt is megfelelő nagyságú szabad mozgási játszóterületet 
találjon. Állandóan játékvezetői tanfolyam okat tartanak, hol 
kellő pedagógiai tudással bíró já ték tan ítókat képeznek ki. 
Külön szövetségük van, feladata, hogy a kis amerikai gyerek
nek játszási lehetőségeket nyújtson.

Angliában a puritanizmus g á tak a t vetett a testi nevelés
nek, de m ár a m últ század elején ú jra  felkarolták, és nagy
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játékmozgalom indult meg. Régi és megszokott dolog náluk 
már a nők bekapcsolása is a játékba. —Svédországban, Svájc
ban nemzeti célokkal kapcsolódik a játékmozgalom, de külö
nösebb eredményt nem é r t el. — Ausztriában 1882-ben rende
letileg elismertették a já téknak  ugyanolyan nevelői értékét, 
mint az iskolai tornának, és ezzel a já ték  bevonult az iskolába. 
Bécsben egyesület alakult a gyerm ekjátékok ápolására és ez 
az egyesület képeztet ki játékvezető pedagógusokat. Most külö
nösen a népies játékok, az úgynevezett Bauernspiele-k össze
gyűjtésével és terjesztésével igyekeznek a játékmozgalomnak 
nemzeti irányt és új lendületet adni.

Lássuk, milyen m últja van a já téknak hazánkban?
A magyar gyermek élénk vérmérséklete magyarázza a 

játék irán ti erős vonzalmát és különösen labdajátékaink nagy 
számát. Dr. Kiss Áron szerint „Zsigmond királyról is fenn
m aradt, hogy az országba jö ttekor katonásdit játszó gyerme
kekkel találkozott. Bornemissza Péter említi a lovasdit, a 
kerülőt, a futásost. Legrégibb közmondásos könyvünk 1598-ból 
felsorolja a követést, sípcsinálást, fittyezést. Comenius a téli 
játékok közül említi a sikárkozást, korcsolyázást, szánkózást; 
a nyáriakból a tekét, a csürköt, h in tá t stb., s m ásutt a csigá
val, pergettyűvel, márványgolyóval való játszást. A játékok 
űzésére megvolt e m ellett a kellő hely is. Falvakon a játszó, 
városon pedig az íjja t lövöldöző hely.” Comenius a sárospataki 
iskola minden osztályának egy-egy já téko t szabott ki, amely 
kötelező volt. A játéknak ez a megbecsülése azonban később 
letűnt. A játékot elfeledték és csak a múlt század nyolcvanas 
éveiben kezdődött ismét valamelyes fejlődés. Azóta vannak 
iskolai játékdélutánok, ahol igyekszünk kielégíteni a gyermek
nek ezt a szükségletét is; azonban sajnálattal látjuk, hogy sok 
gyerek annyira túl van terhelve iskolán kívül is különórákkal, 
sőt sokszor a részére túlkorán megnyílt társadalm i élettel is, 
hogy nem marad ideje, hogy hetenként egyszer játékdélutánra 
jöjjön és o tt tényleg a gyermeki lélek szerint részt vegyen a 
játékban. A játékot értékelni nem tudásra m utat ez, pedig kel
lően fel sem becsülhető az a sok érték, amelyet a játék az öröm 
köntösén á t bőkezűen ont magából.

A játék  hatása az egész emberre kiterjed. Nem tesz soha 
egyoldalúvá, nemcsak a te s te t és a lelket külön-külön szolgálja, 
hanerp azonfelül az em bert is. Pótolhatatlan nevelési eszköz. 
A legtöbb játék sok mozgással já r  és a gyermek legkedvesebb 
já tékai azok, amelyek az egész testet foglalkoztatják. Az ilyen 
játékok élettani hatása összefüggő sorozatként: fokozott izom
munka, élénkebb vérkeringés, fokozott anyagcsere, étvágyfoko
zódás és általában egészségesebb élet, ellenállóbb lesz a játszó 
gyermek minden testi betegséggel szemben. Ezek a hatások 
természetesen fokozódnak, ha lehetőleg szabadban játszatunk. 
A szabadban mozgó gyermek napon, levegőn nő fel, hozzászokik
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hideghez, fáradsághoz, meleghez egyaránt. A gyerek egészséges 
életmódjához tehát hozzá kell, hogy tartozzék. Idegrendszerünk 
nagy része nem lelki, hanem izommunkával függ össze, az izom
munka bővíti a vérellátást a mozgási központokon, ez azon
ban hat az idegrendszer többi részére is, az agy más mezői
nek m unkáját is serkenti. Ezt a h a tá s t elérhetnénk m ester
ségesen összeállított és szigorúan vezényelt gimnasztikái gya
korlatokkal is, i t t  azonban hátrányban  van a torna, amelyik 
specializált mozgás a játék kedvvel végzett, átfogó és nem any- 
nyira kö tö tt mozgásaival szemben. A torna a já tékot soha
sem pótolhatja teljesen, m ert az a lehetőségek végtelen vilá
gába viszi a gyermeket. A já ték  ősibb, mint a torna és te r
mészetesebb, játszva edző testgyakorlat. A játék belőlünk te r
mett, testi, szellemi és erkölcsi kiegészítőnk, tehát kedvünk is 
van hozzá, m int a sajátunkhoz. A testgyakorlás akkor sikeres, 
ha kedvvel végezzük, és ezért gyermekeknél legyen mindig 
játékos alakja.

Az igazi já ték  elfoglalja minden izmunkat, idegünket. Ha 
úgy akarunk játszani, hogy ügyes ellenfelünket legyőzzük, 
értelmünkkel, figyelmünkkel előre látnunk, számítanunk, okos
kodnunk kell. Értelmi képességeinket társítanunk kell a lélek
jelenlét, önmérséklet, lemondás és önfeláldozás erkölcsi voná
saival is. Nagyon jó orvosság a já ték  a túlságos érzékenység 
és a fájdalom  ellen. A játéktéren nincs idő sopánkodásra, itt 
az esetleges fájdalomérzetet h á tté rbe  szorítja a győzelem 
reménye, vagy vágya. A játékhoz bizonyos fokú intelligencia 
kell: a szellemileg visszamaradt gyerm ek nem tud játszani, 
vagy csak nehezen. A nehéz felfogású gyermek értelmét bizo
nyos fokig sikerül a játékon keresztül megnyitni.

Lelki, erkölcsi hatása a legnagyobb. Ennek bizonyítására 
szolgáljon, hogy a javítóintézeti gyerekek, akik mind erkölcsi 
hibával kerültek oda, a játékban kifogástalanul viselkednek, a 
játékszabályokat meg nem sértenék, vagy ha egyik mégis, 
akkor a többi kis bűnös, (aki pedig a törvényekbe is sokszor 
lelkiism eretfurdalás nélkül ü tközött bele intézeti élete előtt 
nem egyszer), méltatlankodva u ta s ítja  vissza a csalniakarást, 
és figyelmezteti tá rsá t a szabályok tiszteletére. Becsületre 
nevel tehá t a játék. Amilyen m értékben emelték egyes amerikai 
városokban a játszóterek számát, olyan mértékben csökkent 
ott az ifjúkori bűnözők száma, és ez Luther a játékról való 
gondolatának, hogy a játék az erkölcsöket javítja, legszebb 
realizálása. Ez elsősorban azzal m agyarázható, hogy a já ték  
elfoglalja a gyermeket és nem m arad  ideje rosszra. De mélyebb 
m agyarázata is van: a gyermek megszokja a játékban a sza
bályok m eg tartásá t és az engedelmeskedést; itt a bíró szava 
dönt, veszekedésnek helye nincs, így idővel jobb, engedelmes- 
kedőbb, igazságosabb, becsületesebb ember válik a gyermekből,
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átalakul a lelke. A játék, különösen a csapatjáték, neveli az 
összetartozás érzését, a barátságot, mely a család és a nemzet 
fontos alapja. Fejleszti a társadalm i érintkezést, megtöri a 
bizalmatlanságot, és ebben fontos népnevelési eszköz is. Á lta
lában ügyes játékvezető a jól vezetett játékkal azt szolgálhatja, 
am it akar. Ha az osztály bátortalan, olyan játékokat já tszat, 
amelyek a mérést, az akarást fejlesztik. Persze idő kell ahhoz, 
míg a játékvezető, a tanár m eglátja a gyenge pontokat, meg
találja  az alkalmas játékot, és amíg megkedvelteti ezt a csa
patta l annyira, hogy az egymással ellenségeskedő, idegenkedő 
gyerekek csapatjátékot kívánjanak, és akarjanak együtt dol
gozni közös célért, azzal, ak it talán eddig nem vettek be maguk 
közé teljesen. Idő kell hozzá, míg az osztály, amelynek tag jai 
elég könnyelműen és felelőtlenül vették iskolai dolgaikat, any- 
nyira alakulnak, hogy kívánjanak játszani olyan játékot, ahol 
minden egyes munkájától az egész csapat eredménye függ, és 
így mindenkinek vállán felelősség nyugszik.

Igen alkalmas eszköz a nevelő kezében: az önbizalmat, 
kötelességérzetet, fegyelmet mind-mind nevelhetjük és fejleszt
hetjük vele. Nagy segítőtársa a tanárnak abban is, hogy sehol 
oly közvetlenül nem nyilatkozik meg a gyermek lelki világa 
és jellembeli tulajdonsága, m int já ték  közben. A vezető szel
lemű gyermek itt is ham ar az élen lesz, akinek szüksége van 
a vezetésre, az rögtön a vezető hatása alá kerül, anélkül, hogy 
azt észre is venné, m ár nincs szabad akara ta  és elhatározása, 
azt teszi, amit csapata kapitánya helyesnek ta r t  és képességeit 
a köz érdekébe állítja be, ellenvetés nélkül. I tt  igazán meg
ismeri a tanár növendékeit és a tévedés nem valószínű, hiszen 
a já ték  hevében minden mesterkedés leválik a gyerekről és 
sa já t legbelsőbb énjét adja szinte akaratlanul is. Az iskolá
ban a bajtársiasság, a baráti érzés, egy célért küzdeni tudást, 
társadalm i érzés fejlesztése szempontjából van különösen 
nagy jelentősége.

Nagyon fontos szerepe van azonban a társadalmi élet fe j
lesztésében is. A mi vidéki földmívelő népünk lelke nagyon el 
van zárva előttünk. Elszigetelten él a mi falusi népünk, csak 
egyes emberekkel érintkezik, és a társadalm i osztályok között 
ledönthetetlen válaszfalak vannak. Az iparos és a földmívelő 
osztály, mint két külön kaszt áll egymással szemben vidéken. 
Kiegyenlíteni kell itt, m egértést kell vinni az emberek közé. 
A já ték  a játszótársakat, de még az ellenfeleket is közel viszi 
egymáshoz, itt is lenne közelítő hatása. Megmutatná, hogy lehet 
különböző műveltségű és lelkivilágú emberek között is szolida
ritás, hogy küzdhetnek azok egy célért összefogva, egy ak a ra t
tal. Közös cél lehet pl. a község becsülete, híre, győzelme a 
szomszéd községgel szemben. — Bizalmatlanul, kételkedve 
fogad mindent a földmíves nép, am it nem m agafajtájú, hanem
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„kabátos ú r” akar megmagyarázni neki. A kultúrmunka nagy 
akadálya ez az elzárkózottság, a népművelés, a népegészség
ügy, sok fontos gazdasági újítás kellő megismerésének nehéz
sége ezen az ősi bizalmatlanságon alapul. Nagy akadály ez, 
meg ked nyitni azeket a kapukat, hogy eljussunk az ellentállo 
nép leikéhez. Talán, ha el lehetne vinni a játékot a népnek, 
talán megtenné it t  is csodás hatását. A népegészségügy szem
pontjából kim ondhatatlanul sokat érne, ha a népesség egy 
részét sikerülne legalább a kocsmából, amely minden m agyar 
faluban virágzóbb, mint azt az alkohol elleni küzdelem meg
kívánná, a já ték térre  csalogatni. E lfelejtett, régi nemzeti, faji 
sajátságú já tékainkat kellene visszaadni ennek a népnek, amely
ből egy nemzedék fiatalsága eltűnt a világháború véres for
gatagában, és a m agyar játék, nóta, tánc is eltűnt vele együtt 
a magyar faluból. Szép ősi m agyar játékainkkal hagyomány
tiszteletet, történelmi öntudatot, egészséges, vallásos, becsüle
tes életre való ú tm utatást lehetne adni ebből a nemzet m agjá
nak, a falunak. Azt hiszem, lesz idő, amikor a közoktatással 
kapcsolatosan lesz mód ennek a kérdésnek a megoldására.

A világháború hatása h á trá lta tta  a játékmozgalom fejlő
dését. Ma m ár o tt tartunk  azonban, hogy a közvélemény is 
kezdi belátni, hogy a já ték  bizony szinte a szükségletekhez 
tartozik, és mind az öregeknek, mind a fiataloknak joguk van 
a vidám órákra. A fiataloknak, m ert hiszen őértük van a játék, 
az öregeknek pedig, hogy néha-néha lerázzák magukról az élet 
porát és keserűségét, és erőt merítsenek az öröm ősi fo rrásá
ból, a játékból, a további küzdésre.

Gaál Mózes szavai szerint: „Nevelők, ma igen sokszor hall
juk azt a szállóigét: M agyarországot ú jra  fel kell építeni!
Fogjunk hozzá az építéshez. Az utánunk következő nemzedék 
sorsa a nevelők kezében van. Aki tanítványaiban derék utódot 
állít a munka mezejére, az hozzájárul a nemzetépítő munká
hoz. Játékos gyerekből serény, munkaszerető ifjút neveljetek, 
okos, melegszívű, m agyar nevelők!”.

A III., IVa és ÍVb o sz tá ly o s  növendékek
„Szem be=íeájá”=nak gondoláim én eie.*)

Írták: Jablonow sky Piroska, Jeszenszky Ilona, Dr. Zelenka M argit tanárok.

Kedves Vendégeinket szeretettel köszöntjük! Köszönjük, 
hogy hívó szavunkra ismét ellátogattak iskolánkba s drága 
idejüket ma délután nekünk szánták.

Minden erőnkből igyekszünk, hogy ne bánják meg, hogy 
eljöttek hozzánk. Reméljük, hogy az asztalokra hordott „szem-

* E lőadták az 1935. évi február 22-i szü lői teaesten.
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szájnak ingere” is ízleni fog. De szeretnök, ha maradandóbb 
emléket is vinnének magukkal a mi teaesténkről. Ezt az emlé
ket műsorunkban szeretnök átadni Kedves Vendégeinknek.

Változatos műsort hozunk. De azt szeretnök, ha megérez- 
nék, hogy a szerény színpadunkon megjelenő sok szín és alak 
egyetlen jelképbe olvad, mint ahogy a m agyar zászló három  
színe, piros-fehér-zöldje egyetlen érzést fejez ki: izzó, tiszta, 
reménykedő hazaszeretetünket.

így  váljék egyetlen képpé a ,,huj-huj-hajrá”-zó keleti 
m agyar és a művelt Nyugatot ismerő főúr: Széchenyi. Ano
nymus néma szobra és a „Kérők” beszédes csoportja hirdesse 
egyaránt ékes szóval nyelvünk életrevalóságát. Himfy finom
kodó nemes urai, asszonyságai és Bence tőrőlmetszett beszéde 
mind édes anyanyelvűnk fejlődésének egy-egy korát fogja 
bemutatni.

Reméljük, hogy sikerül majd Kedves Vendégeink a jkára  
vidám mosolyt is csalnunk. De hisszük azt is, hogy szerény 
összejövetelünkről komoly elhatározást is visznek magukkal. 
Azt, hogy szeressük, tiszteljük, őrizzük és védjük m agyarsá
gunk legmagyarabb kincsét: évszázados fejlődésünk tükrét, 
nemzeti nagylétünk zálogát, édesanyánk áldott ajakáról reánk 
szálló drága örökségünket: m agyar nyelvünket!

Meg is érdemli a  mi nyelvünk, hogy szeressük, dédelges
sük, fejlesszük, de azt is, hogy büszkék legyünk rá. Hiszen m ár 
a XVIII. században így ír róla egyik lelkes rajongója: „A m a
gyar nyelvben valóban megvan a keleti nyelvek képes volta, 
mélyértelműsége, kifejezőereje, leleményessége, minden lelkes
sége és tehetsége; a török nyelv virágos pompája, az angolnak 
méltósága, a franciának folyékonysága, az olasznak édessége, 
a németnek komolysága, a szlávnak gazdagsága, a görögnek 
termékenysége, csinossága, ékesszólása; a latinnak fénye, a 
spártainak velős rövidsége, szóval, bárm it kíván a művelt 
gondolkodás, az mind megvan benne!”

Végül csak a rra  gondoljunk még, hogy ha valamikor 
igaz volt, úgy most, megcsonkított hazánk nagy elesettségében, 
am ikor annyi gazdagságunkat elrabolták és csak szellemi k in
cseinkben bízhatunk, most bizonyosan igaz régi jelszavunk: 
„Nyelvében él a nemzet!”

Ha félrelebben függönyünk, felsorakoznak azok a képek, 
melyek nyelvünk fejlődésének egy-egy kiemelkedőbb korszakát 
m utatják.

Első képünkben az első feljegyzett m agyar szó ölt teste t: 
„Huj, huj, hajrá!”

így robbant be Keletről az egész Európát rettegésben 
ta rtó  pogány magyar. Keletről m agávalhozott dala már Gellért 
püspököt gyönyörködteti, mint azt Kozma Andor költeményé
nek, „A magyarok symphoniájá”-n&k előadandó kis részlete
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m utatja. A mai költő mellett o tt áll a  régi krónikás és o tt dalol 
a kézimalmát hajtó  leány.

Gellért és a többi h ittérítő  m unkája eredményes volt. 
Iskolák, templomok épülnek s a múló évekről krónikások jegy
zik fel, miképpen illeszkedett bele népünk az új viszonyok közé. 
E gyors átalakulásnak nagy ára  van. Ősi pogány költészetünk 
veszendőbe megy s mint a középkorban európaszerte, nálunk is 
té rt hódít a nemzetközi latin. (E zt ,a ko rt s a névtelen jegyző 
szerepét jellemzik az Anonymus szobra  körül beszélgető iskolás
lányok. )

A névtelen krónikás színtelen kora után teljes ragyogá
sában felvirrad a legmagyarabb m agyar király: Mátyás dicső 
korszaka. K irállyáválasztásakor szóhoz ju t az eddig oly sokat 
hallgató m agyar, még a gyerek is. E z t halljuk a pesti Duna- 
parton hógolyózó vidám gyermeksereg újjongásából, az Ü rnak 
1458. esztendejében, januárius havának 24. napján. (Pesti 
gyerekek utcai éneke.)

A  m agyar nemzet története, dicsősége és gyásza ettől- 
fogva állandóan költészetünk tárgya. E rről regöl kobzát pen
getve, nagy urak  várát és köznemesek udvarházát já rva  
Tinódi Lantos Sebestyén. Az ő dalaiból tudja meg a késő 
utókor azt is, hogy a magyar dicsőség színigazság és a m agyar 
becsület nem bocsátható áruba. Kedves Vendégeinket B uda
pest egyik legforgalmasabb terére vezetjük, Tinódi szobrához. 
Most érkezik  oda egy idegen társaság vezetőjével, ki lelkesen 
magyarázza régi lantosunk dicső szerepét. (A jelenetet Szántó 
Róbert ev. lelkész írta  növendékeink számára.)

A XVII. sz. végén és XVIII. sz. elején fegyverzajtól han
gos a m agyar bérc és róna. N yalka kurucok harcolnak a laban
cokkal. Kemény csata után megpihennek este tábortűz mellett. 
Felhangzik ilyenkor ajkukon az édes bús kurucnóta; m ajd egy
szerre csak ta lp ra  szöknek, s vidám, tüzes toborzót járnak. 
(Kuruc táborozás.)

A harcizaj elült. Fáradt kurucok bujdosnak re jte tt hegyi 
ösvényeken, valamennyien Törökország felé tartanak. Rodos
tóban, II. Rákóczi Ferencnek a közelében akarnak megpihenni. 
I t t  írja  leveleit Konstancinápolyban lakó nagynénjéhez a fe je
delem hűséges kam arása, Mikes Kelemen. Hol vidám, m ajd ha 
édes hazájára, Erdélyre gondol, szomorú sorok kerülnek ki pen
nája alól. De ta lán  egyik levele sem oly megindító, m int am ely
ben jó urának, a fejedelemnek haláláról számol be. (M ikes  
levele.)

A magányos nagy bujdosó, a hűséges Mikes elhallgat és 
a tespedő korszak reménytelenségéből új szellemi élet fakad: 
a megújhodás kora. Bérezik „H im fy” című színművének azt a 
rövid jelenetét m utatjuk be, melyben a XIX. század elejének 
szende hajadonai, beszédes asszonyságai, komolyszavú nemes
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urai mind idézik az ismeretlen Himfyt. É s nem is sejtik, hogy 
Himfy nem más, m int a közöttük jelenlévő daliás Kisfaludy 
Sándor.

Derék m agyar nemes udvarházába kérők érkeznek. Az 
egyik ügyvéd lévén, az akkori szokáshoz híven sok latin szót 
kever beszédébe, a másik, a külföldet majmoló mágnás sok 
francia szót használ. A m agyarságára büszke kapitány leánya 
azonban derék m agyar ember felesége lesz, a becsületes ügy
véd is boldogul, csak a külföldieskedő báró kap kosarat. De az 
ő sorsán igazán nem búsulunk. (Részlet Kisfaludy Károly: 
Kérők-ből.)

A m agyar érzés mindinkább elmélyül és izzóbb lesz. 
Ez a kor már a m agyar nyelv uralm át követeli és felháborodik 
mindenen, ami nem magyar. Akár étel, akár ruha, színház vagy 
nyelv, megvetés tárgya, ha idegen. Ezt a méltányos felháboro
dást ju tta tja  szóhoz a vidékről Pestre érkezett nótárius alakja. 
(Részlet Gaál József Peleskei nótárius-kból. A vendéglői 
jelenet.)

A peleskei nótárius nem hiába nevelte fiá t a m agyar 
játékszín pártolására. A köznemes a nemzet élő lelkiismerete, 
felébreszti a m agyar főúr nemzeti érzését is. Széchenyi István 
gróf m egalapítja a Magyar Tudományos Akadémiát és a 
m agyarságért áldozni tudó hazafiakat ak arja  a nemzet szent 
hegyén eltemetni. (Részlet: Herczeg: A híd. II. felv. 13. je l.)

A nyelvújítás fel-fellobbanó küzdelmét az 1825-ben meg
alakult Tudományos Akadémia rendszeres munkává fejleszti. 
Az Akadémián is megérzik, hogy a m agyar irodalom csak 
akkor válhatik a nemzet közös kincsévé, ha gyökereit a szín
m agyar televénybe eresztheti. Ezért h irdeti pályázatát a Kis- 
faludy-Társaság, mely kicsalja Arany János aranytollából 
,,Toldi”-t. De milyen megnemesedett, mélyérzésű alakká szel
lemül át Ilosvai darabos Toldija Arany hősében. Ezt a fejlődést 
jelképezik majd a krónikát idéző és Arany költeményét jelenítő 
szereplők. (Ilosvai: Toldi és Arany: Toldi. IV . ének párhuzama.)

Édes honi nyelvünkkel sokszor bánt mostohán a sors, de 
gyakran bizony mi is hibásak voltunk abban, hogy nyelvünk 
fejlődése elakadt. De ma már győzelmesen zeng a magyar szó. 
Minden szépsége, dallama, zeneisége diadalmasan szárnyal 
Ábrányi Emil „Magyar nyelv” c. költeményében. (Szavalókar.)
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1. Az iskola íöríéneíe.

A leánygimnázium egyik őse, a Deák-téri polgári leány
iskola, az elemivel közös igazgatás alatt, 1883 őszén nyílt meg. 
Már a kilencvenes években gondoltak továbbfejlesztésére; 
1903-ban elhatározták, hogy mikor a fiúgimnázium új épületbe 
költözik, ennek helyén felsőbb leányiskolát létesítenek. A terv 
nem valósult meg, s hasonló sors érte az 1917-ben hozott 
határozatot, mely leánygimnázium  szervezését tervezte. 1919- 
ben külön igazgatás alá került az elemi. 1920-ban a pesti ma
gyar egyház D. R a ffay  Sándor püspök kezdeményezésére 
tizenöt évre kezelésbe vette az Országos Nőképző Egyesülettől 
a IV., Veres Pálné-utca 36. számú épületet. I t t  a meglévő 
bennlakás mellé hároméves továbbképzőt állított olyan leányok 
számára, kik a IV. polgári u tán  modern nyelveket kívántak 
tanulni, irodalmi és művészeti általános műveltséget akartak  
szerezni, de oklevélre nem törekedtek.

1926-ban a két em lített iskola a jelenlegi igazgató közös 
vezetése alá került, s belőlük lett 1927 szeptemberében az 1926. 
évi XXIV. t. c. értelmében az ország egyetlen leánykollégiuma. 
Ennek tanítási anyaga a továbbképzőéhez hasonló, azonban 
államérvényes bizonyítványa és főiskolákra képesítő érettségi 
bizonyítványa van. 1930/31-ben le tt a kollégium teljes nyolc
osztályú, és ez évben volt első érettségi vizsgálata.

Végre 1933 szeptemberétől leánygimnáziumként fo ly tatja  
áldásos m unkáját. így  a régi terv valósággá vált: m ost m ár 
mindenki megszerezheti ez iskolában a szükséges műveltség 
mellett a minden pályára, egyetemre is képesítő érettségi 
bizonyítványt.

A Deák-téri polgári leányiskola igazgatói voltak: 1883— 
1908 Falvay Antal, 1908—12 Scholtz Lajos, 1912—26 Mikolik 
Kálmán, 1926-tól Dr. Bőhm Dezső; a Veres Pálné-intézet 
igazgatói: 1920—21-ben Dr. Szigethy Lajos, 1921-től Dr. Bán
kúti Bőhm Dezső, ki a kollégiumnak .illetve gimnáziumnak 
alapítása óta vezetője.
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Iskolánk a bányai evangélikus egyházkerületbe tartozik és 
D. R a ffa y  Sándor püspök egyházi főhatósága a la tt áll.

Fenntartója  a pesti evangélikus m agyar és német egyház 
(D eák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak). Az iskola ügyeit 
a  képviselőtestület és ennek keretén belül az iskolai és gazda
sági bizottság intézi. A képviselőtestület egyházi elnöke 
D. R a ffay  Sándor püspök, mint a m agyar egyház lelkésze, 
világi elnöke Dr. Ném eth Ödön egyetemi tanár, közfelügyelő. 
Az iskolabizottság elnöke Dr. H ittrich Ödön c. főigazgató, 
iskolai I. felügyelő, helyettese Dr. Renk Ernő  fogorvos, iskolai
II. felügyelő. A gazdasági bizottság élén Becht Albert takarék- 
pénztári igazgató, közgondnok áll, iskolánk gondnoka vitéz Dr. 
Kolta Ervin  orvos.

Az állami felügyelet gyakorlásával a Vallás- és Közokta
tásügyi Miniszter ez évben is Dr. Pintér Jenő budapesti kir. 
tankerületi főigazgatót bízta meg.

2 .  A z  í n í é z e í  f e n n t a r t ó  h a t ó s á g a .

3. T a n íes íü le í és  fanfárgyíeloszfás.

N
1«
o

Cf i

N é v Alkalmazás
minősége Tanítotttárgyak — ed Megjegyzés

í
Dr. Bánkúti igazgató Német VI.

Dezső Latin Va. 7

2 Bánki Lászlóné óraadó tanár Ének Ib., Ilb. 
Kézim. 1., 111. 8 —

3 Bünker Jozefin óraadó tanár Francia VII-VII1. 4 Int. nevelőnő

Számtan Ilb. Az Ilb. o. főnöke, a
4 Fialka Margit r. tanár Termr. Ia-b., 

Ila-b., Vb.
Számtan III.,

18 termr. szertár őre, 
a Bajtárs vezetője

5 Filarszky r. tanár IVb., VII., Vili. 
Termt. IVb.,VII., 18

A III. o. főnöke, 
a termt. szert, őre,Erzsébet VIII. tandíjkezelö
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NCßOcn N év Alkalmazás
minősége Tanított tárgyak He

ti óra
 

I

Megjegyzés

6 Friedrich Ilona óraadó tanár Torna Ila., IVa. 
(a II. félévben) 5 —

Rajz la., II., a-b.,
7 Glock Klára r. tanár III., IVa-b., 

Kézim. Ila-b., 18 A rajzszertár és 
ifj. könyvt. őre,

IVa-b., V—Vili. tejkezelő

8 Dr. Gyapay óraadó tanár Német I., IV., 11Józsefné Angol IVa.

Dr. Győry óraadó tanár
Magyar Ib. 
Latin Vb. 159 Aranka Történet IVb. 

Műv. tört. Va-b.

10 Halbsch Elza óraadó tanár Számtan la.. Va. 
Gyorsírás IVa-b.

11

11 Harmath Ilona r. tanár
Testgy. Ia-b., 
lib., 111., IVb., 

V—VIII.
21 A tornaszertár őre, 

a Játékkor vezetője

12 Jablonowsky r. tanár Magyar la.,
18

Az la. o. főnöke,
Piroska III., VIII. az Önképzőkör

Történ. VII., VIII. vez.

13 Jeszenszky r. tanár
Földrajz la., III., 

IVa-b. 19
A IVa. o. főnöke, 

a földr.-tört. szert.Ilona Tört.III., IVa.,Va. őre
Müvtör. VIII.

14 Kapi-Králik r. énektanár Ének la., Ila., 12 Az ének- és
Jenő III., IVa-b., Va-b., zenekar vez.

Kell Klára A Veres Pálné-u.
15 óraadó tanár Angol III., Vb. 9 tan. könyvt. őre

Számtan Ila., Az Vb. o. főnöke,
Kozma r. tanár IVa., Vb 17

bibliaórák vez.
16 Gabriella Termtan IVa. tandíjkezelő. A 11.

Torna Ila , IVa. félévben irodai
(az I. félévben) munkákra beosztva.

17 Dr. Láng Margit óraadó tanár
Latin VI. 

Történ. Vb. 12 A műv. tört. 
szertár őreMűvtört. VI., VII.

18 Lovas Sarolta óraadó tanár Ném III., Vb.,VII. 
Angol VI-Vili.

19
A VII o. főnöke, 
a tankönyv ktár 

őre

19 Nőtel Elza óraadó tanár Német L, Va. 
Angol IVb., Va. 15 Az Va. o. főnöke

20 Ruttkay-Miklian
Gyula

óraadó tanár Gyorsírás Va-b. 4 Bányakerületi 
püspöki titkár
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N é v Alkalmazás
minősége Tanított tárgyak

H
et

i 
ór

a 
I

Megjegyzés

21 Ruzicska László r. tanár
Vallástan 

1—Vili. 2 2
Hitszónok, a 

Gyámint. vezetője

22
Dr. Siftár

Kamilla
egészségtan

tanár Egészségt. VII. 3 Iskolaorvos, 
a bennlakás orvosa

23 Dr. Steinert
Katalin

óraadó tanár
Földrajz Ib., 

lla-b„ VII., Vili. 
Termr. Va., VI.

18
A VIII. o. főnöke, 
az int. ig. titkára

24 Télessy Dalma r. tanár
Magyar Ha. 

Németi., 11., III. 
Rajz Ib.

18 A Ila. o. főnöke

25 Ulmer Ilona óraadó tanár Számtan Ib., Vl. 7 Az Ib. o. főnöke

26
Vidovszky

Kálmánné óraadó tanár
Magyar Iib., 
Vb., VI., VII. 
Történet VI.

17 A VI. o. főnöke

27 Dr. Zelenka
Margit

r. tanár
Magyar IVa-b., 

Va.
Német IV., Vili. 
Filozófia Vili.

18
A IVb. o. főnöke, 

a tan. könyvtár őre, 
a Szembe vezetője

A ref. tanulókat Morandi Ilona vallástanár, a róm. katolikusokat Csókás 
Károly belvárosi segédlelkész, az izraelitákat Dr. Molnár Ernő és Dr. Wolf 
József vallástanár tanította.

Altisztek: a Deák téren Boldoczki Lajos r. iskolaszolga, Szabó István 
kapus és fűtő, Boldoczki Lajosné és Jakubecz Ferencné takaritónök; a 
Veres Pálné-u.-ban Hajas Simon kapus és Sebestyén Antal iskolaszolga.

4 Ä tanárok irodalm i és társadalm i 
m űködése

Dr. Bánkúti Dezső az evangélikus zsinat tagja, tanügyi 
bizottságának előadója, az Evang. Egyet, tanügyi bizottság 
előadója, az Orsz. Ev. Tanáregyesület ügyvivő alelnöke, a 
Lutheránia dalegyesület, Kelenföldi Lutherszövetség és Kelen
földi Ev. Énekkar elnöke, a Volt Növ. egyesületének dísz
elnöke, a Pesti Ev. Egyházmegye törvényszéki bírája, a kelen
földi ev. egyház egyháztanácsosa, a Prot. Tanügyi Szemle és 
az Ifjú  Évek főszerkesztője, a Vall.- és közokt.-ügyi miniszté
rium Oktatófilm Kirendeltségének pedagógiai szakértője stb. 
Cikkeket írt fenti lapokba, az Evangélikus Családi Lapba és az 
Evangélikus Életbe. Előadásokat ta rto tt az Orsz. Ev. Tanár- 
egyesület humanisztikus szakosztályában a tanulmányi k irán
dulásokról, a Kelenföldi Ev. Nőegylet teaestéjén Schützről és 
Hündelről, a Deák-téri ev. ifj. egyesületben.
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Fiálka Margit a ta n á ri testület képviselője az iskolabizott
ságban és képviselőtestületben.

Filarszky Erzsébet az Országos Protestáns Tanáregyesület
ben a számvizsgáló bizottság tagja, a Protestáns Tanügyi 
Szemle m unkatársa.

Friedrich Ilona a M agyar Főiskolai Sportegyletek Egyesü
letének választmányi tag ja ; a Magyar Űszó Szövetség bizott
sági tagja. Cikket ír t  az Országos Testnevelő Tanáregyesületi 
Közlönyben. A M. kir. Testnevelési Főiskolának 2 éven á t volt 
tanársegéde.

Glock Klára az Orsz. Képzőművésznők Egyesületének örö
kös tag ja; az Ifjú  Évek magyaros kézimunka rovatának veze
tője, a leánycserkészcsapat szervező bizottságának tagja, és 
iskolánk cserkészcsapata kézimunkájának irányítója. Az „Üj 
Szalon” képkiállításán képeivel szerepelt.

Dr. Győry A ranka  „Az evangélikus templomművészet 
Budapesten” c. m unkája sajtó alatt van. Versei jelentek meg 
az „Üj Idők”-ben és az „Ifjú Évek”-ben.

Jablonowsky Piroska  az Orsz. Ev. Tanáregyesület választ
mány tagja, könyvism ertetéseket ír t a Prot. Tanügyi Szemlébe.

Jeszenszky Ilona az Orsz. Ev. Tanáregyesület és a Magy. 
Földr. Társ. D idaktikai Szakosztályának választmányi tagja. 
A Magyar Cserkészleány Szövetség N agytanácsának tagja. 
Előadást ta rto tt a cserkészvezetők továbbképző, szabad- 
egyetemű sorozatában, és iskolánk Volt Növendékeinek Egye
sületében m űvészettörténeti kérdésről. Iskolánk leánycserkész 
csapatában megszervezte a „Magyarosan” mozgalmat, és elő
adást ta rto tt földrajzi és művészettörténeti tárgykörből. B írá
lato t és cikkeket í r t  a Prot. Szemle és az Ifjú  Évek számára. 
Résztvett a V. K. M. Pedag.-Lélektani Tanári Továbbképző 
Tanfolyam négyhetes előadásain.

Kapi-Králik Jenő orgonaművész, és zeneszerző, a Deák
téri ev. templom karnagya, a Lutheránia-Vegyeskar karmes
tere, a kér. énekügyi biz. tagja, a Luther-Szövetség választ
mányi tagja, a Keresztyén Igazság belső m unkatársa, a 
Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szövetke
zetének, mint zeneszerző jogdíjjogosult tag ja. „Térj magadhoz 
drága Sión” orgonam űvét a budapesti zenemévészeti főiskolán 
m utatta be Peschko Zoltán. Ugyanez a műve bem utatásra 
került még Helsinki-ben, Stockholm-ban, Tallin-ban és Abo- 
ban is. „Nagypénteki m otetta” c. vegyeskara aranyoklevelet 
nyert az írók, Művészek és Zeneszerzők pályázatának egyház
zenei csoportjában. Orgonajátékával, egyházi karműveivel 
budapesti és vidéki templomok vallásos estjein, zeneünnepé
lyein, rádiós istentiszteletein, rádiós hangversenyein szerepelt. 
Egyházzenei cikkeket, kritikai ism ertetéseket ír az Evangélikus
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Népiskola, Evangélikus Élet, P rotestáns Tanügyi Szemle 
folyóiratokba.

Kozma Gabriella a FÉBÉ Ev. Diakonissza Nőegylet pár
toló tagja, 11 év óta ír a Bibliából részeket Braille-írással a 
vakok számára, és 10 éve leírja részükre a Fénysugár c. hit- 
mélyítő folyóiratot; bibliamagyarázó jegyzeteket terjeszt gép
írással. A nyári szünidőben résztvett a V. K. M. által a Tudo
mányegyetemen középiskolai tanárok számára rendezett 
három  hetes mennyiségtani továbbképző tanfolyamon.

Dr. Láng Margit az Országos Régészeti és Művészettörté 
neti Társulat, a Római Magyar Történeti Társulat, az Orsz. 
Ev. Tanáregyesület választmányi tag ja, az Ifjú  Évek bel- 
m unkatársa.

Nőtel Elza a Bécsi Collegium Hungaricum és a Collegium 
Hungaricum-Szövetség tagja. A M agyar Iparművészeti Társu
lat és a Vall.- és Közoktatásügyi Minisztérium számára (kül
földi tankönyvrevíziós mozgalommal kapcsolatban) német és 
angol nyelvű fordításokat végzett.

Ruttkay-M iklian Gyula bányakerületi püspöki titkár, az 
Ifjú  Évek felelős szerkesztője.

Ruzicska László az Ifjú  Évek kiadóhivatalának vezetője, 
a Szarvasi Öregdiákok Szövetségének jegyzője, az ifj. leány
cserkészcsapat szervezőbizottságának tag ja. Cikkeket írt, elő
adásokat ta rto tt az angyalföldi gyülekezet reformáció ünnepé
lyén, az ifjúsági hiterősítő előadásokkal kapcsolatban, a kelen
földi leányegylet teáján. Prédikált számos alkalommal a ren
des beosztásán kívül.

Dr. Siftár Kamilla a Szent István Közkórház bejáró orvosa, 
a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület leányinternátusának orvosa. 
Cikkeket írt az Ifjú  Évekbe.

Dr. Steinert Katalin a Magyarhoni Földtani Társulat tagja. 
Tudományos előadást ta rto tt a T ársulat gyűlésén. A Volt 
Iskolatársnők Szövetségének elnöke. A Pesti Év. Magyar Egy
ház Veres Pálné Leánynevelő Intézet igazgatójának titkára. 
Cikkeket írt az Ifjú  Évekbe.

Vidovszky Kálmánná az Evangélikus Papnék Orsz. Szövet
ségének bizottsági tagja.

Dr. Zelenka Margit az Országos Középiskolai Tanáregyesü
let, az Országos Protestáns Tanáregyesület, a Luther Szövet
ség választmányi tagja, az Országos Evangélikus Tanáregyesü
let választmányi tag ja  és humanisztikus szakosztályának t i t 
kára, a Leánycserkész Egyesület szervezőbizottságának tagja, 
az Ifjú  Évek szerkesztőbizottságának tagja, a Volt Növendé
kek Egyesületének tiszteletbeli tagja. Előadást ta rto tt a 
Leánycserkész Egyesület megnyitó ünnepén Kossuth László- 
néról és cserkészpróbára előkészítő irodalmi tárgyról, a Kelen
földi és a Fasori Evangélikus Nőegylet teaestjén mai evangé-
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likus lírikusainkról. Cikkeket ír t a P ro t Tanügyi Szemlébe, 
az Ifjú  Évekbe és a „Magyar ízlés” könyvsorozatnak iskolai 
egyenruháról szerkesztett könyvébe. Résztvett a V. K. M.-nek 
középiskolai tanárok részére rendezett négyhetes filozófiai 
pedagógiai továbbképző tanfolyamán.

5. Az 1934/35 . isk o la i év  főrfénefe.
a) Az év megnyitása. Szeptember elsején, végre tehát 

rendes időben voltak a javító, különbözeti és pótló vizsgálatok, 
ugyanekkor az írásbeli magánvizsgálatok is, 3-án a szóbeli 
m agánvizsgálatokat ta rto ttu k ; 3., 4., 5-én írásbeli, 7-én szóbeli 
érettségi vizsgálatok voltak. A pótló beiratásokat 6. és 7-én 
végeztük. Az iskolai év ünnepélyes megnyitása szeptember 
10-én volt ünnepi istentisztelettel és ünnepéllyel, a rendes tan í
tás pedig 11-én kezdődött.

b) Az iskola elhelyezése. Még ebben az évben két épület
ben végeztük m unkánkat: a Deák-tériben az I—IV. osztály, 
összesen hét osztály, a Veres Pálné-utcaiban az V—VIII. osz
tály, összesen öt osztály kapott helyet. Mivel az osztályok szá
m át a jelentkezett tanulók nagy szám ára való tekintettel egy- 
gyel szaporítottuk, a Deák-téri épület II. emeletén az ú. n. kis 
tanácsterem ből alakítottunk osztályt. Ezzel kapcsolatban az 
egyház vezetőinek o tt elhelyezett fes te tt képeit hozzájuk mél
tóbb helyen, a díszteremben helyeztük el, mely így valóban 
díszes képet nyert. Hogy mindenki tudom ást szerezzen arról, 
kiket ábrázolnak e képek, az iskola kezdeményezésére s If jú 
sági Gyámintézetének kiadásában Dr. Szigethy Lajos „Evan
gélikus m agyar arcképcsarnok” címen értékes kis könyvet írt 
(kapható 50 fillérért).

A mostani iskolaévvel megszűnik iskolánknak két épü
letben való elhelyezése, amennyiben a Veres Pálné-utcai épület 
tizenötéves bérlete lejárván, egyházunk az iskolát a maga egé
szében a Deák-téri épületbe hozza, megfelelő átalakítások és 
kibővítés útján. Nevelési szempontból tehát a változás örven
detes, m ert iskolánk egységes m unkája jobban érvényesülhet, 
m int eddig; a két épületkívánta energia mind a tanító-nevelő 
munka előnyére fordítható. Sajnálatos azonban az, hogy a 
Veres Pálné-utcai épületben fenn ta rto tt internátust is kényte
len egyházunk ez év végével megszüntetni. Fájdalmas egy
házunkra nézve, hogy egy másfél évtizeden á t nemes h ivatást 
betöltött és szép nevet kivívott intézménye szűnik meg a mos
toha viszonyok következtében. Az internátus vezetőjével, 
Szluika Ella igazgatónővel együttműködésünk is megszakad 
ennek következtében. Midőn tőle m ár ez értesítőnkben is búcsú
zunk, biztosíthatjuk őt, hogy szeretettel fogunk az együtt vég
zett egyházépítő és nevelőmunkára visszagondolni. I tt  is meg-
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említem azonban, hogy vidéki tanítványainkról azért tö rtén t 
gondoskodás, u. i. az in ternátus tizenöt éven á t kedvelt nevelő
nője, iskolánk óraadó tanára, Blinker Jozefin létesít a VII., 
Rákóczi-út 10. számú házban megfelelő lakásban családi benn
lakást, mely egyházunk főhatósága alatt, iskolánk növendékei 
részére kíván otthont nyújtani, s m int „Bünker Jozefin Evan
gélikus Leányinternátus” kívánja a régit pótolni. E rre  m ár 
most felhívjuk a gyermekeknek és szüleiknek figyelmét.

c) Tanári kar. A tizenkettedik osztály a tanári kar kiegé
szítését te tte  szükségessé: így kerültek m unkatársainkul közénk 
Halbsch Elza (mennyiségtan-természettan szakkal), Dr. Győry 
A ranka (magyar-latin-művészettörténet szakkal) és Ulmer 
Hona (mennyiségtan-természettan szakkal). Mindhárman bele
illeszkedtek munkánkba és tanításukkal, Ulmer mint osztály
ta n á r  is értékes eredményeket értek el. Elm aradt a régiek 
közül Dr. Papp Gyuláné, ki egy évtizeden á t taníto tta iskolánk
ban az angol nyelvet és e tá rgy  népszerűségét nagyban elő
idézte kedves modorával, lelkes, szerető munkájával.

Mivel azonban az im m ár tizenkét osztályos iskola rend
szeres tanári állásainak száma nem felel meg a törvény kívá
nalmainak, a képviselőtestület április 8-án ta rto tt ülésén elha
tározta, hogy szeptember elsejével az eddig szervezett 9 rendes 
tanári, 1 testnevelés- és 1 vallástanári álláshoz még 3 rend
szeresített állást létesít. Így a törvényben minimálisan meg
állap íto tt tanszékek rendszeresítve lesznek, s iskolánk nem lesz 
kénytelen óraadó tanárok m unkáját igénybe venni, hanem vég
leges megbízással tud m unkatársakat az intézethez kapcsolni. 
Sajnos, az állam elzárkózott államsegély adása elől, így a ta n 
székek felállításának egész terhét áldozatkész egyházunk 
vállalja.

A tanári kar nyugalomban levő kedves tagja, Scháádt 
Gyuláné, szeptember 5-én tö ltö tte  be 70. életévét, ebből az alka
lomból a tantestület otthonában kereste őt fel, s Dr. Szigethy 
Lajos ny. igazgató tolmácsolt meleg üdvözletét és adta á t a 
Glock K lára tanár által rajzolt és az egész testület által a lá írt 
emléklapot.

Dr. Bánkúti Böhm Dezsőt a bányakerület tanársága a 
zsinatba tagul küldötte ki, s a zsinat tanügyi előadójává vá
laszto tta ; a vallás- és közoktatásügyi miniszter ugyanőt az 
Oktatófilm  kirendeltségbe pedagógiai tanácsadóvá nevezte ki. 
Ruttkay-M iklian Gyula a bányakerület püspökének titk á ra  lett.

Továbbképzés céljából résztvett Kozma Gabriella a közép- 
isk. tanárok részére rendezett mennyiségtani, Jeszenszky Ilona 
és Dr. Zelenka Margit a pszichologiai-pedagógiai tanfolyamban.

A tanári kár egészségi állapota elég kedvező volt, hosz- 
szabb ideig, szeptember végétől november végéig volt kény
telen mulasztani H arm ath Ilona, testnevelési tanár. Szerencsére 
olyan kiváló helyettest nyertünk Friedrich Ilona, oki. test-
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neveléstanárban, Deák-téri polgári iskolánk volt növendékében, 
hogy a tan ítá s  fennakadást, h iányt nem szenvedett. Nagy örö
münkre a vallás- és közoktatásügyi m iniszter egyházi főható
ságunk hozzájárulásával február 1-től kezdve ugyanőt osztotta 
be 34.256/1935. V. 1. számú rendeletével iskolánkhoz Kozma 
Gabriella 5 testnevelési órájának ellátására. Kozma Gabriella 
munkáját így az irodai teendők végzésében fejtette ki, ezáltal 
nagyban megkönnyült az igazgatói adminisztráció munkája.

Egym ás munkájának megismerésére és tanításunk egy
öntetűvé té telére ez évben is ta rto ttu n k  bemutató (eddig „nyil
vánosának nevezett) tanítási órákat, melyeket az egész tanári 
kar m eghallgatott, legtöbbször iskolafelügyelőink jelenlétében. 
Ezeket beszéltük meg kijelölt bírálók megjegyzései nyomán 
értekezleteinken. Ilyen órák: Dr. B ánkúti Dezső Va. latin 
(bírálta Dr. L áng Margit), Dr. S teinert Katalin VIII. földrajz 
(Jeszenszky Ilona), Ulmer Ilona Ib. mennyiségtan (Filarszky 
Erzsébet), N ötel Elza II. haladó német (Lovas Sarolta), 
Halbsch E lza la . mennyiségtan (Kozma Gabriella), Dr. Győry 
Aranka Va. művészettörténet (Dr. Láng M argit), Kozma Gab
riella Vb. m ennyiségtan (Ulmer Hona).

d) Felügyelet, látogatás. Iskolafelügyelőink, Dr. H ittrich 
Ödön és Dr. Renk Ernő, gyakran lá togatták  meg iskolánkat, 
főleg az ú j tanárok  m unkáját figyelték meg, ünnepélyeinket 
és összejöveteleinket is kitüntették megjelenésükkel.

Az állam i felügyelet gyakorlására kiküldött Dr. P intér 
Jenő főigazgató megbízásából március 22. és 23-án Dr. Benisch 
A rtur c. főigazgató vizsgálta meg az ügykezelést, dolgozatokat.

e) Szülői értekezletek. A múlt iskolaév második felében kez
deményezett és eredményesnek m utatkozott szülői összejövetele
ket ez évben is folytattuk. Egy-két osztály rendezésében a szü
lők részvételével teaestekre gyűjtö ttük  össze iskolánk barátait. 
Ezeken m űsort adtak azok az osztályok, melyeknek szülei a 
házigazda szerepét vállalták. A kedves m űsor után barátságos 
beszélgetésben m aradtak együtt szülők és tanárok, közvetlen 
módon cserélhették ki gondolataikat. November 3-án az la., b. 
osztály teaestje  volt, december 6-án eredeti gondolatot való
sított meg a  II. osztály: önkészítette tárgyakból vásárt ren
dezett s u tána  Mikulás-esttel szórakoztatta a megjelenteket. 
Február 22-én a III. és IVa., b. osztály a m agyar nyelv védel
mére indult Magyarosan-mozgalom szolgálatába állította az 
estet: ennek eredeti gondolatmenetét értesítőnkben közöljük. 
Végül m árcius 30-án az V—VIII. osztály irodalmi színvonalú 
estet rendezett, Shakespeare, Moliére, H oratius humorának 
bem utatásával. Az estek tiszta jövedelme az építési alapot gya
rapította és 1471 P  61 fillért te t t  ki. Köszönet érte a buzgól- 
kodóknak, tanárnak , növendéknek egyaránt, első sorban azon
ban az áldozatkész szülők megértésének. Mind a négy alka-
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lommal zsúfolásig megtelt a Deák-téri díszterem, ami ez össze
jövetelek kedveltségét m utatja.

f) Növendékeink száma ú jra  jelentékenyen emelkedett.
A múlt év nagylétszámú két negyedik osztályára tekintettel ez 
évben párhuzamos volt az V. osztály is, összesen 96 növendék
kel, ami a felső osztályok örvendetes erősödését indítja meg. 
Négy párhuzamos osztályunk volt (tavaly h á ro m ): az I., II.,
IV., V., s így tizenkét osztályban tan íto ttunk; a III. osztály 58 
beírt tanulós létszáma is párhuzamosítást kívánt volna. Teljes 
létszám: 526 (tavaly 469), tehát emelkedés 57, ebből evan
gélikus 301 (57% ), tavaly 267, protestáns 395 (75% ),
tavaly 357.

g) Tanítás, nevelés.
I. A tanítás az I—VI. osztályban a leánygimnáziumi, a 

VII—VIII. osztályban a leánykollégiumi tan terv  szerint folyt. 
Az V. osztályokba más iskolákból jö tt tanulók angol külön
bözeti vizsgálatát három  hónapos tanfolyammal könnyítettük 
meg, melyet az Va.-ban Nötel Elza, Vb.-ben Kell Klára tanár 
vezetett. Más osztályba is az előírt különbözeti viszgával vet
tünk fel új növendékeket.

II. Rendkívüli tantárgyak.
1. Kézimunka. Az I—VIII. oszt. tanulói részére ingyenes 

tanfolyam a délelőtti órákban, heti két-két órában. Részt vet
tek benne önként vállalkozó növendékek, és pedig az I—IV. 
osztályban 132, az V—VIII-ban 31, összesen 163 tanuló. Taní
to tták : Glock K lára a II., IV. és V—VIII. osztályban heti 6 
órában, Bánki Lászlóné az I—II. osztályban heti 4 órában.

2. Zenetörténet és zeneismeret az V—VI. osztályosok szá
mára. A leánykollégiumban mint rendes tá rgy  igen kedvelt 
volt ez. Mivel a leánygimnázium óraszáma nem engedte, hogy 
rendes tárgyként tanítsuk, minden második héten, szombaton 
d. u. másfél órában ta rto ttak  előadást Dr. Bánkúti Bőhm Dezső 
és Kapi-Králik Jenő váltakozva. Részt vett benne összesen 52 
tanuló, a tanfolyam ingyenes volt.

II. Francia nyelv I—II. osztályosok részére heti két óra, 
havi díja 6 P. Tanulta: Bronner Éva la., Bloch Gabriella, Csányi 
Ida, Haas Luca Ib., André Sarolta Ha., Boglyas Margit Ilb. 
Tanította M argitay-Becht Magda, oki. középisk. tanár.

III. Gyorsírási gyakorló. Heti egy-egy órában gyakoroltak 
önként vállalkozók a IV. és V. osztályos tanulók közül d íjtala
nul a két osztályban tanító tanár, Halbsch Elza (IVa., b.), 
Ruttkay-Miklian Gyula (Va., b.) vezetésével.

IV. Ének- és zenekar. Az énekkar Kapi-Králik Jenő veze
tésével ez évben is heti másfél órában gyakorolt, résztvett 
benne 79 tanuló.

Az énekkar ta g ja i: la. osztályból: Benyovszky Éva, K irch
ner Edit, Kováts Erzsébet. Ib. osztályból: Szilágyi Erzsébet, 
Varsányi Adrien. Ha. osztályból: Büki Hona, Cseszany Mária,
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Dömötör Erzsébet, Farkas Ilona, Fekete Éva, Genszky Éva, 
Gutmann Ágnes, Kalocsay Gabriella, Lupescu Éva, Meyer 
Tesza, Miklós Marian. Ilb. osztályból: Andreics Etelka, Hajdú 
Márta, Havas Zsuzsanna, Koritsánszky Éva, Zalántay Herta, 
m .  osztályból: Bächer Sára, Fabók Mária, Gacek Klotild, Hoepf- 
ner Margit, Lisznyai Gertrud, Murányi Edit, Philipp Erzsi, 
Szemes Eleonóra, Tas Gabriella. IVa. osztályból: Beke K ata
lin, Gécs Irén, Gyulay Zita, Halászy Júlia, Reiszky Bianka, 
Zalántay Szenta, Zulauf Etelka. IVb. osztályból: Baross Irén, 
Gere Jolán, H olzhütter Edit, K ämpfner Vera, Kiss Erzsi, 
Limpakter Margit, M atern Magda, Weisz Hedvig, Weisz Melá
nia, Wéber Edit. Va. osztályból: Bontus Hermin, gr. Haller 
Margit, Koller Valéria, Közel Zsuzsanna, Maros Magda, Molnár 
Margit, Oravecz Edit, Philipp Katalin, Popper Zsuzsanna, 
Szekér Margit, Takáts Paula, V arsányi Mária. Vb. osztályból: 
Egger Klára, Heier Erzsi, Juhász Ilona, Latinka Zsuzsanna, 
Malik Teréz, Oláh Margit. VI. osztályból: Baross Judit, Faludy 
Pálma, Gyapay Magda, Kendeh M árta, Révész Klára, Romváry 
Gertrúd, Sándor Gizella, Sárkány Erzsébet, Uhrin Magda. VII. 
osztályból: Kiss Erzsi, Laky Zsuzsanna, Ledényi Margit, 
Tuszkau Mária. VIII. osztályból: Soltész Judit.

A zenekar heti egy órában szorgalmasan gyakorolt 
ugyancsak az énektanár vezetésével. T ag ja i: első hegedű: Bogyó 
B retter Éva IVa. o. növ., Kozma M árta és Szluka Livia III. o. 
Albach H enrietta Illa . o. növ., Kormos Jolán IV. o. növ. Második 
hegedű: Zwada Blanka Va. o. növ., H orváth Mária IVa. o. növ., 
B retter Éva IVa. o. növ., Kozma M árta és Szluka Livia III. o. 
növendékek. Gordonka: Klein Ágnes IVb. o. növ., zongora 
(kontinuó): Fejér Jud it Vb. o. növ., harmonium: Gub Jolán 
Vb. o. növ., második harmonium vagy zongora: Vértesy 
M arietta Vb. o. növendék.

Szereplései közül kiemelkedett a budapesti négy protestáns 
középiskola által május 9-én a Zeneművészeti Főiskola nagy
termében Schütz—Bach—Händel születési évfordulója alkalm á
ból rendezett hangverseny, melyen ének- és zenekarunk Schütz 
Henrik: 42. zsoltárát (Miért csüggedsz el, óh én lelkem) 
m utatta be Magyarországon először nagy sikerrel. Leány
iskolában mint ifjúsági zenekar egyetlen a mi iskolánk buzgó 
kis zenekara. — A Deák-téri evang. templomban két rádiós 
istentiszteleten énekelt nagy énekkarunk, s két alkalommal a 
két V. osztály evangélikus tanulóiból szervezett egyházi ének
kar. Ugyancsak nagy énekkarunk szerepelt az egyetemes köz
gyűlést megnyitó vallásos estélyen a templomban, s a három 
evangélikus iskola közösen rendezett fasori Simonyi-ünnepé- 
lyen (utóbbi esetben zenekarunkkal együtt.) — A fasori Evan
gélikus Nőegylet karácsonyi hangversenyén, továbbá az agárdi
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közös protestáns templom javára rendezett hangversenyen is 
közreműködött. — Hozzájárult szereplésével az iskolai ünne
pélyek sikeréhez: így október 6. reformáció, március 15. és 
Rákóczi-ünnepélyünkön, valamint a m árcius 30-iki szülői tea
estünkön egyes osztályok tanulóinak együttese működött 
közre. — Egész évi m unkáját június 7-én dísztermünkben ren
dezett nagyszabású hangversenyén m u tatta  be, amelynek egy
házi részét Bach—Händel—Schütz emlékének szentelte. A mű
soron ra jtuk  kívül Praetorius Mihály, O thm ayr Gáspár-művek 
szerepeltek. A világi rész szerzői Kodály Zoltán, Molnár Antal, 
Kertész Gyula, Irtzing Ferenc, Kapi-Králik Jenő voltak. Az 
ének- és zenekar értékes munkáján kívül megemlítendő Fejér 
Judit Vb. (zongora-kontinuo) és Klein Ágnes IVb. osztályos 
tanulók (gordonka) munkája.

III. A növendékek nevelése szempontjából oly jól bevált 
osztályfőnöki órát ez évben sem tudtuk órarendünkbe beillesz
teni; a vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete u. i. csak 
a fiúgimnáziumok első osztályába hozta be kötelezőleg. Az 
egyetemes egyháznak ez irányú felterjesztésére nyert minisz
teri válasz biztosít arról, hogy a jövő iskolai évben a leány- 
gimnáziumok óraszámában is gondoskodás történik róla. 
Pótlására tanáraink ez évben is igyekeztek tanítványaikat 
otthonukban minél gyakrabban felkeresni.

IV. Ifjúságunk vallásos nevelése. A múlt évben kezdett 
vasárnap reggeli ifjúsági istentiszteletek  látogatása volt a 
kötelező. A Gyámintézet, továbbá Kozma Gabriella bibliaórái 
egészítették ezt ki. Résztvettek felső osztályos tanulóink az 
If jú É vek  március 24-ki konferenciáján, melyen a „kenyér és 
házasság” kérdéséről volt szó. Megjelentek a budapesti vallás
tanárok által április 13-án rendezett hiterösítő előadásokon; 
végül május 11-én volt iskolánk bűnbánati napja. A díszterem
ben ta r to tt ünnepélyen az igazgató, vallástanár és Pálinkás Irén 
VIII. o. tanuló szóltak az egész evangélikus ifjúsághoz, majd 
a konfirm áltak tanáraikkal együtt az Ú r asztalához vonultak a 
Deák-téri templomba.

A konfirmációban 34 IV. osztályos tanulónk vett részt.
Másvallású növendékeink is eleget te ttek  a múlt évhez 

hasonlóan vallásos kötelezettségüknek.
V. Szemléltető eszközeinket ez évben is belevontuk mun

kánkba, vetítőgépeink, beszélőgépeink egészítették és tették 
elevenné a tanítást. Megfelelő színi előadások látogatására 
buzdítottuk tanulóinkat, így az Operaház, Nemzeti Színház és 
a Székesfőváros ifjúsági előadásainak állandó látogatói voltak. 
Nem mindig tudtunk azonban a rendezőség által kiválasztott 
darab nevelőértékével egyetérteni.

Tanulmányi kirándulásokra a tanári kar által az év elején 
kidolgozott tervezet értelmében sokszor vittük tanulóinkat.
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Legnagyobb a négynapos autókirándulás (m ájus 31, június 
1, 2, 3.), mely Csonka-Magyarország legszebb vidékeit ism er
te tte  meg a résztvevőkkel. Útvonala következő volt: vasút 
Gyöngyösig, onnan kis autókon Mátraháza, Kékestető, parádi 
üveghuta, Párád fürdő, Sírok vára mellett, E ger (hálás), 
Szarvaskő—Putnokon á t Aggteleki-cseppkőbarlang, hová a 
vöröstói bejáraton ment be a tá rsaság  és Jósvafőnél jö tt ki, 
Sa jó-völgy ön Miskolc (hálás), Diósgyőr vára, Lillafüred, Szent- 
léleki romok, Látókövek, hol vasárnap lévén, hálát adtak Isten
nek a kirándulás szépségeiért, Miskolc (hálás), negyedik nap a 
bükki szerpentinutakon Eger érintésével Gyöngyös, s vasúton 
vissza. Résztvett benne 27 növendék a III—VIII. osztályosok 
közül. Vezette: Pályi Béla, az IBUSz tisztviselője, kinek gon
dosságáért ez úton is hálás köszönetét mondunk.

Egésznapos hajókirándulásra  mentek iskolánk növendékei, 
tanárai, szülőkkel és Dr. Renk Ernő iskolafelügyelővel együtt 
Vácra, június 6-án. I t t  a váci idegenforgalmi hivatal rendezé
sében m egtekintették a város nevezetességeit és kellemesen 
szórakoztak. Összesen 516 kiránduló volt a hajón.

Osztálykirándulások:
la., b. Őstehetségek kiállítása a Nemzeti Szalonban, Petőfi- 

ház, Feszti-körkép, Á llatkert, kertészeti kiállítás, M argitsziget. 
Az la. ezenkívül H árm ashatárhegy, Zugliget, az Ib. mezőgazda- 
sági kiállítás, Gellérthegy, F arkasré t—Svábhegy.

Ha., b. Királyi vár, Erzsébet-múzeum, M adártani Intézet— 
Látóhegy, kertészeti kiállítás, Városliget, mezőgazdasági kiál
lítás, Kerepesi-temető, Egyetem i Növénykert, Zugliget és 
Jánoshegy.

III. Királyi vár, Erzsébet-múzeum, mezőgazdasági kiállítás, 
Farkasvölgy—Csillebérc—budaörsi repülőtér, Drégely vára, 
Visegrád vára—Nagyvillám.

IVa., b. Iparművészeti Múzeum, Műcsarnok TESz m agyar 
kiállítása, Nemzeti Múzeum történelm i része, svábhegyi Csil
lagvizsgáló Intézet, s másfél napos kirándulás a csikóvári 
Gyopár menedékházban való meghálással a Kevélyekre.

Va., b. Nemzeti Múzeum ásványtára, Szépművészeti Mú
zeum antik gyűjteménye, Aquincum és Dobogókő. Az a. osz
tály  a Szépművészeti Múzeum középkori gyűjteménye, Nem
zeti Múzeum történelmi része, Pál-völgyi cseppkőbarlang—H ár
m ashatárhegy—Látóhegy, F ark asré t—Zugliget, a b. osztály 
a Nemzeti Múzeum régiségtára, Margitsziget.

VI. Fővárosi Képtár, Nemzeti Múzeum ásványtára, Szent 
István-csokoládégyár, szappangyár, dorogi szénbánya, hová 
Dr. Reimann Ernő igazgató pompás autóbuszon vitte ki a 
kirándulókat és vezetésről, vendégelésről gondoskodott. Fogadja 
leghálásabb köszönetünket.
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A VII—VIII. együttesen autóbuszon ment ki Zsámbékra 
az ásatások megtekintésére. A VII. Nemzeti Múzeum régiségek 
tára , könyvtára, Rákóczi-kiállítása, ásványtára, Orsz. Stefá- 
nia-intézet.

VIII. Nemzeti Múzeum ritkaságok tára , Nemzeti Szalon 
m agyar östehetségek kiállítása, Műcsarnok TESz m agyar kiál
lítása, Szépművészeti Múzeum festészeti kiállítása, Fővárosi 
Képtár.

Összesen 75 kirándulás, tanulmányi séta m utatja azt, hogy 
az év elején elhatározott tervet igyekeztek az egyes osztályok 
tanárai megvalósítani.

VI. Megemlékezések és nyilvános ünnepélyek.
Szeptember 15-én Vidovszky Kálmán kedves kartársunk

nak, a Kerepesi-temetőben levő sírjához ment ki a tanári kar 
és ifjúság  nagy számban, i t t  Ruzicska László beszélt. Szep
tember 18-án, halála napján, Dr. Szelényi Ödönnek a F ark as
réti temetőben levő nyughelyéhez vonultak a barátok és hálás 
tanítványok, ahol Nötel Elza tanár, az elhúnyt tanítványa 
mondott beszédet.

Ünnepélyek:
1. Október 5-én Madách Imréről emlékeztünk meg halála 

évfordulója alkalmából.
2. Október 6-án az aradi vértanúk emlékére Vetsey K lára 

VIII., az Önképzőkör elnöke beszélt.
3. Október 31-én a reformáció emlékét ünnepeltük. 

Dr. Győry Aranka tanár és Budai Jolán VIII. o. tanuló szóltak 
az ifjúsághoz.

4. December 15., 16. Vörösmarty: Csongor és Tünde című 
színművének meserészeit m utattuk be. Főszereplők voltak: 
H argitai Edit, Vetsey Júlia (Csongor), Oravecz Edit, Kiss 
Erzsébet (Tünde), Lim pakter Margit, A lth Melitta (Balga), 
Weisz Hedvig, Maros Magda (Ilm a), Glück Ilona, Rökk E dit 
(M irigy), Bánkúti Sarolta—Rákosy Csekme Tessza, Hoepfner 
M argit—Falussy Ágnes, Berkes Zsuzsa—Kellner Zsuzsa 
(ördögfiak). Az estek 560 P-s tiszta jövedelmét az iskola a 
Délvidékről kiüldözött m agyar gyermekek javára ajánlotta fel.

5. December 22. Karácsonyi vendégelés hangulatos m ű
sorral.

6. Január 31. Simonyi-emlékünnep. A fasori gimnázium 
és elemi iskolai tantestülettel együttesen rendezte a tanári 
kar: Dr. Bánkúti Dezső igazgató megnyitóbeszédet mondott, 
Vidovszky Kálmánné szavalt, ének- és zenekarunk szerepelt.

7. Február 13. Volt Növendékek Egyesületének műsoros 
farsangi estje.

8. Március 15. Ünnepi beszédet mondott Alth Melitta VII., 
felolvasott Popper Zsuzsa Va.

31



9. Április 8. II. Rákóczi Ferenc halálának kétszázadik 
évfordulója alkalmából beszélt Jablonowsky Piroska tanár, 
felolvasott A lth M elitta VII.

10. Május 8. A budapesti négy protestáns középiskola 
(evang. és ref. gimn., Baár-Madas ref. leánylic. és iskolánk) 
együttes Bach— Schütz-hangversenye a Zeneművészeti Főiskola 
dísztermében.

11. M ájus 10-én délben a VIII. osztályosok ballagása.
12. A Gyámintézet által rendezett A nyák napja, melyen 

Vetsey K lára VIII. olvasott fel Édesanyám  címen és Dr. Bán
kúti Dezső igazgató beszélt.

13. Június 7. az ének- és zenekar hangversenye.
Ezeket az ünnepélyeket gazdagította szereplésével az

ének- és zenekar, szavalókarral a III., Vb., VI—VII. osztály, 
szavalattal és énekszámokkal Vámossy E d it la., Odorfer Magda 
Ha. Szendrői Ida, Takáts Paula Va., Gyapay Magda, Sándor 
Gizella VI., A lth Melitta VII., Dörfler Éva, Hradil Ilona VIII., 
énekszámmal Oravecz Edit Va., U hrin Magda VI., zongorázás
sal Gub Jolán, Weisz Hedvig IVb., Spirka E telka és Izabella Va., 
Fejér Judit Vb., Kendeh M árta VI., Nötel Irm a VIII. o. t.

h) Adományok, jótékonyság.
A legnagyobb jótevő ú jra  az iskolafenntartó egyház, 

mely 129 tanulónak engedte el egészben vagy részben a tan 
díjat 6235 P  összegben, a B ajtárs jótékony célra 2293 P-t 
fordított.

Egyéb adományok:
Iskolánk ez évben kapta első nagy alapítványát Dr. Szi- 

gethy Lajos, ny. igazgató jóvoltából. Boldogult hitvese, Brósz 
Erzsébet és annak édesanyja emlékére 140 angol fontnyi ősz- 
szeget adományozott oly célból, hogy ennek évi kamataiból 
a három budapesti evangélikus iskola tantestületi tagjainak 
leánygimnáziumunkba járó gyermekei nyerjenek tanulmányi 
segélyt. Intézkedése értelmében legfeljebb két gyermek közt 
osztható fel a körülbelül 119 P évi összeg. Midőn a nemeslelkű 
adománnyal iskolánk első alapítványát te tte  meg, egyúttal segí
teni óhajto tt a családos tanároknak kétségtelenül nehéz hely
zetén is, s meg kívánta örökíteni annak a jólelkű nagyasszony
nak emlékét, ki éppoly közel állott iskolánkhoz, mint az alapító 
maga. Részletes alapítólevél készül, ennek teljes szövegét jövő 
évi értesítőnkben közöljük, akkor m ár az alapítvány első évi 
kam atai szétosztásra is kerülnek.

Bende Borbála VIII. o. 20 Dürer-m etszet képe.
A rtner Oszkár, takarékpénztári igazgató 46 P könyv

illeték a L uther Társaságnál.
Bloch Im re építész, Ib. o. tanulónk aty ja : 48 drb viasz

gyümölcs szemléltetésre.
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Csorna Imre III. o. t. a ty ja : színpadi függönyünket alakí
to tta  á t önhúzósra.

Deutscher Frauenbund szegény tanuló tandíjára 15 P.
H ittig  Lajos, a m agyar egyház gondnoka, Magyar Képző

művészet XI. füzet és egy irredentakép.
90. Kossuth Lászlóné leánycserkészcsapat az igazgatói 

iroda részére egy m agyar címert ábrázoló kézimunkapárna.
Liebner Ödön, két éve elhalt kedves tanítványunk aty ja, 

a novemberi tombolára, a karácsonyi vendégelésre nagymeny- 
nyiségű játék, m árciusban egy beteg növendék gyógykezelé
sére 50 pengőt.

Névtelen évvégi jutalm ul 120 P-t.
Pesti Hazai Első Takarékpénztár a B ajtársnak 25 P.
Dr. Reimann Ernő igazgató, VI. o. tanulónk atyja, a VI. 

osztály dorogi tanulm ányi kirándulásán vendégül lá tta  a 
társaságot.

Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő egy drb. Mária Terézia- 
ta llért adott VIII. o.t. évvégi kitüntetésére.

Statisztikai H ivatal 5 nagy statisztikai munka.
Szodoray László vegyészeti gyáros, VI. o. tanítványunk 

atyja, mint m ár évek óta, iskolánk egész tinta- és krétaszük
séglete, és pedig 40 1. tinta, 20 doboz kréta.

Urai Zoltán, Ib. o. növ. atyja, szegény tanuló tandíjára  
10 pengő.

Vallás- és közoktatásügyi miniszter adománya: Asztalos: 
A magyar középiskola statisztikája az 1932/33. tanévig, Magyar 
Pedagógiai Lexikon.

Volt Növendékek Egyesülete évvégi jutalm azásra 50 P.

Példás magaviselet és kiváló előmenetelért kitüntetett 
tanulóink :

A Dr. Szigethy Lajosné, Brósz Erzsébet jutalom könyv- 
alapítványból a Szép művelésében kiváló tanulók értékes könyv- 
jutalomban részesülnek, összesen 60 P értékben. Az irodalom 
művelésében kiváló Vetsey Klára VIII., a zenében jeles Fejér 
Judit Va., a m űvészettörténet irán t érdeklődő Nőtel Irm a VIII. 
az iskola legkiválóbb szavalója, Szendrői Ida Va.

Rem i Máriának édesanyja emlékére te tt alapítványa 20 P  
kam atát ú jra Kendeh Mária VI. nyerte, m int szorgalmas s 
mélyen vallásos növendék.

A Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő által adományozott M ária 
Terézia tallért díszes dobozban Vetsey K lára VIII. o. t. kapta.

Névtelennek Liebner Ágota, elhúnyt kedves növendékünk 
emlékére adott 120 P-jéből Gyapay Magda VI. 40, Gécs Elvira, 
Uhrin Magda VI. 30, Frisch Lidia VI 20 P-t.

A Volt Növendékek Egyesületének 50 pengős segélyét 
Németh Sarolta VIII. o. t. kapta.
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A Bajtárs 100 pengős adományából 10—10 pengőt kap
tak: Lisznyay E rika Ib., Csorna Róza, Fabók Mária III., Csep- 
csényi Jolán IVa., Fleps Gerta IVb., Spirka E ta  és Iza Va., 
Zámolyi Erzsébet Vb., Sárkány Erzsébet VI., Major Zsuzsanna, 
Kelemen M ária VII.

A z Önképzőkör 100 pengő értékű könyvet osztott szét a 
következők között: Bánkúti Sarolta, Bronner Éva, Gölnicz- 
völgyi Margit, Illés Edit, Konkoly Éva, Rosenberg Judit, 
Vámossy Edit la., Csányi Ida, Csete Edit, Gáncs Mária, Járm ai 
Katalin, K laár Erzsébet Ib., Dienes Edit, Jákobéi Márta, Kalo- 
csay Gabriella, Odorfer Magda Ha., Bruoth Margit, Kelemen 
Kornélia, V árady Livia Ilb., Bánkúti Judit, Hoepfner Margit, 
Lisznyay Gertrúd, Schrecker Éva, Szalay Katalin III., B retter 
Éva, Klein Éva, Kovács Olga, Kuti Ilona, Műnk Mária, Zulauf 
Etelka IVa., Cziráky Júlia, Komáromy Ilona, Weisz Hedvig, 
Weisz Melánia IVb., Közel Zsuzsanna, Oravecz Edit, Popper 
Zsuzsanna, Takáts Paula, Ungár Éva Va., Elek Klára, Lengyel 
Gabriella, Molnár Gizella, Oláh M argit, Vértesy M arietta Vb., 
Faludy Pálma, Gyapay Magda, Morzál Vilma, Schwaiger Mar
git VI., A lth Melitta, Kiss Erzsébet, Vetsey Júlia VII., Dörfler 
Éva VIII.

Az Önképzőkörben kifejtett m unkáért Györk Erzsébet, 
Németh Sarolta, Pálinkás Irén, Schön Eleonóra VIII., a Gyám
intézetben k ife jte tt m unkáért pedig Budai Jolán és Pálinkás 
Irén VIII. o. tanulók kaptak könyvjutalm at.

j) Egészségi állapot egész évben kedvező volt. Iskolaorvo
sunk figyelemmel kísérte a tanulókat, megvizsgálta őket több
ször, tanácsokkal is ellátta. Járványos betegség csak elszórtan 
fordult elő s kivétel nélkül szerencsésen végződött. A kötelező 
himlőoltásnak minden tanuló eleget te tt.

k) Az év bezárása. A VIII. osztály vizsgái május 13—15-én, 
az írásbeli érettségi vizsgálatok május 16— 18. napjain voltak. 
Évvégi összefoglalásainkat a m iniszter rendelete és fölöttes 
hatóságunk intézkedése folytán június 12—15-én, évzáró isten
tiszteletünket és ünnepélyünket június 17-én tarto ttuk . Június 
18., 19. napjain írjuk  be tanulóinkat a jövő iskolai évre. 21., 22. 
magánvizsgák, 24—27-én az érettségi szóbeli vizsga végzi 
tanévünket.

6. Az isk o la  n öven d ék ein ek  névsora.
Jelek: tm. =  tandíjmentes, ftm. =  féltandíjmentes, tkm. =  tandíjkedvezményes, 

int. =  bentlakó, félint. =  félbentlakó.

I/a.
Osztályfő: Jablonowszky Piroska.

Albin Vera izr. (példás, jó) Bánkúti Sarolta ev. tm. (példás, jeles)
Bartka Ellinor ev. (példás, jó) Benczédi Magdolna rk. (példás, jó)
Bartka Pálma unit. ftm . (példás, jó) Benyovszky Éva ev. tm. (példás, jeles)
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Bronner Éva izr. (példás, jeles)
Dunszt Éva, ev. int. (példás, jó)
Düngher Lujza rk. tkm. (példás, jó)
Gőcs Mária ev. tm. (példás, jó) 
Gölniczvölgyi Margit (példás, jeles) 
Halász Éva izr. (példás, jó)
Hargitai Ildikó rk. tkm. (példás,- jó) 
Hargitai Judit rk. tkm. ((példás, jeles) 
Hellebronth Judit ev. (példás, jeles) 
v. Horváth Csilla ref. (példás, jó) 
v. Horváth Leona ref. (jó, elégséges) 
Illés Edit ev. (példás, jeles)
Keczéry Ildikó ev. (jó, elégséges) 
Kellner Zsuzsa izr. (példás, jeles) 
Kirchner Edit ev. tkm. (példás, jó) 
Kollár Mária rk. (példás, jó)
Konkoly Éva ref. tkm. (példás, jeles) 
Iíováts Erzsébet ev. tkm. (példás, jeles) 
Lcsnyay Margit ev. (példás, jó)
Major Zsuzsanna ev. tm. (példás, jeles) 
Majdánjú Mária ev. (példás, jó)
Nagy Ilona Ildikó ev. int. (példás, jó)

N aszvadi Mária ref. tm. (példás, jeles) 
Ottó Lucia ev. (.jó, elégséges)
P álvölgyi Jenke ev. tkm. (példás, jó) 
Pless Marianna izr. (példás, jó)
Reiner Marianna izr. (példás, jeles) 
Reményi Éva ev. ftm. (jó, jó)
Rendes Mária izr. (példás, jó)
Rosenauer Erzsébet ev. ftm. (példás, jó) 
Rosenberg Judit ev. (példás, jeles)
Rostás Klára ref. tm. (példás, jó) 
Sághváry Edit ref. tkm. (példás, jó) 
Scheumann Eleonóra ev. (jó, elégséges) 
Schiller Margit ev. tkm. (példás, jeles) 
Schwartz Éva izr. (példás, jó)
Sere Anna Erzsébet ref. tkm. (példás, jeles) 
Steiner Ágnes izr. (példás, jeles)
Sturm Lucia ref. tkm. (példás, jeles) 
Sztáron Anna ev. (példás, elégséges) 
Török Margit rk. (jó, elégséges)
Vajda Olga rk. (példás, jeles)
Vámossy Edit ref. (példás, jeles)
Ács Lenke ref. tm. (példás, elégséges)

összesen: 50

I/b.
Osztályfő: Ulmer Ilona.

Barcza Anna ev. tkm. (jó, jó)
Bessenyey Ágnes ev. (példás, elégséges) 
Bloch Gabriella ev. (példás, jó)
Bölcsföldi Mária ref. (pédás, jó) 
Buchinger Anikó rk. int. (példás, jó) 
Csányi Ida ev. (példás, jeles)
Cseto Edit rk. (példás, jó)
■Csíki Klára unit. (jó, elégséges)
Dézsy Ibolya ref. tkm. (példás, jó) 
Dövényi Klára ref. tkm. (példás, jeles) 
Egry Erzsébet (példás, jó) 
í ’eldmann Ágota izr. (példás, jeles) 
Gáncs Mária ev. tm. (példás, jó) 
Györgyfalvay Magda ev. (példás, elégs.) 
Haas Luca izr. (példás, jó)
Herbst Marianna izr. (példás, jeles) 
Holitscher Vera rk. (példás, jó)
Jármai Katalin ref. tkm. (példás, jeles) 
Klaár Erzsébet ev. ftm. (példás, jeles) 
Kollár Magda ev. (példás, jó)
Komáromi Margit rk. (jó, elégséges) 
Kovácsovics Erzsébet ev. (példás, jó) 
Ivulai Mária izr. ftm . (példás, jeles) 
Kurzweil Edit izr. (példás, jeles)

Lisznyay Erika ev. tm. (példás, jeles) 
L itvay Márta ev. (példás, jeles)
Mészáros Ilona ref. (példás, jó) 
v. N agy Gabriella ref. (példás, jó) 
Noszlopi Ibolya izr. (példás, jó)
Paulinyi Edit ev. (példás, jeles)
Pongor Lenke ev. (példás, jó)
Presing Ágnes rk. (jó, elégséges) 
Pukánszkv Etelka ev. (példás ,elégséges; 
Rajkay Ida ev. (példás, jó)
Rex Sára izr. (példás, jó)
Simon Margit ev. (példás, elégséges) 
Stiener Margit ev. (példás, jó)
Sturma Valéria ev. (példás, jeles)
Sulczer Gabriella izr. (példás, jeles) 
Szathmáry Erzsébet ref. (példás,, jó) 
Székely Katalin izr. (példás, jó)
Szilágyi Erzsébet ev. (példás, jó)
Sziics Edit ev. (példás, jó)
Triszler Klára ev. (példás, elégtelen) 
Urai Izabella rk. tkm. (példás, jó) 
Varsányi Adrien ev. (példás, jó)
Viczena Katalin ev. (példás, jó) 
Wenninger Edit ev-. tkm. (jó, jó)

Összesen: dk

n/a.
Osztályfő: Télessy Dalma.

André Sarolta ev. ftm . (példás, jeles) Bárdi Edit izr. (példás, jó)
Bállá Zsuzsanna ev. (példás, elégséges) Büki Ilona ev. ftm. (példás, jó)
Bányai Piroska rof. tkm. (példás, jó) Cseszany Mária rk. (példás, elégséges)
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Csete Eszter ev. (példás, elégséges) 
Csomay Piroska ev. tkm. (példás, jeles) 
Dán Éva izr. (példás, elégséges)
Dán Lívia izr. (jó, elégséges)
Dávid Ilona ev. (jó, elégséges)
Deutsch Dolly ev. tm. (példás, jó)
Dienes Edit rk. (példás, jeles)
Dömötör Erzsébet ev. (példás, elégséges) 
Ernst Ibolya izr. (példás, elégséges) 
Farkas Ilona ref. (példás, jó)
Fekete Éva ev. tm. (példás, jó)
Fleps But ev. (példás, elégséges) 
Genszky Éva rk. (jó, elégséges)
Gonda Alisz izr. (jó, elégséges)
Gutmann Ágnes ref. (jó, elégséges) 
Habinstroh Gabriella ev. (példás, elégs.) 
Hazay Judit ref. tkm. (példás, jó) 
Hofmann Henrietta ref. int. (példás, elégs.) 
Horváth Gabriella ev. (példás, jó) 
Jákobéi Márta ev. tm. (példás, jeles) 
Jakubecz Anna ev. tm. (példás, elégséges)

Janka L ívia ev. (példás, elégséges) 
Kalocsay Gabriella rk. ftm. (példás, je les)  
Koós Judit ref. (példás, jeles)
Lugosi Gizella ev. (példás, elégséges) 
Lupescu Éva ftm. (példás, jó)
Margalit Gabriella ref. (példás, jó) 
Meyer Tesza ev. tm. (példás, jeles) 
Miklós Marianna izr. tkm. (példás, je les) 
Miihlleitner Aranka ev. int. (példás, jó) 
sz. N agy Zsófia ref. (példás, jő)
Odorfer Magda ev. (példás, jeles) 
br. Pászthory Irma ev. (példás, jó)
P esti Erzsébet ev. (példás, elégséges) 
Eácz Zsuzsa izr. (példás, jó)
Siposs M argit ref. (pédás, jó)
Spányik Margit ev. tm. (példás, jó) 
Sugár Klára ev. tm. (példás, jó) 
Taschner Erzsébet ev. ftm. (példás, jó )  
Tóth Ibolya rk. (példás, elégséges)
Vári Ilona ev. (példás, elégséges)
Zádor Karola ev. (jó, elégséges)

összesen : 48

II/b.
Osztályfő: Fialka Margit.

Andreics Etelka ev. (példás, jó)
Berger Ágnes izr. (példás, jó)
Berkes Zsuzsanna izr. (példás, jó) 
.Boglyas Margit rk. ftm . (példás, jeles) 
Brebovszky Erzsébet ev. tm. (példás, jeles) 
Bruoth Margit ev. ftm . (példás, jeles) 
Darvas Mária ref. (példás, elégtelen) 
Domony Erzsébet ev. (példás, jó)
Drstka Hedvig rk. tkm. (példás, jó) 
Egger Eva ev. (jó, elégséges) 
Eibenschütz Zsuzsanna izr. (jó, elégséges) 
Fedor Eva ev. (példás, jó)
Fischmann Magda izr. (példás, elégséges) 
Gödri Edit rk. (példás, jó)
Hajdú Márta izr. tkm. (példás, jeles) 
Havas Zsuzsanna ev. (jó, jó)
Horváth Márta ref. (példás, jó)
Kelemen Kornélia ev. ftm. (példás, jeles) 
Koncz Mária ref. (példás, jó) 
Koritsánszky Éva rk. (példás, elégséges) 
Lepsényi Margit ev. (példás, elégtelen) 
Lichtmann Mária izr. (példás, jeles)
Magántanuló:
Besenezy Katalin ev. tm.
Németh Irén ev. tm.

Albach Henrietta ev. (példás, jó) 
Barna Ágnes izr. (példás, elégséges) 
Bánkúti Judit ev. tm. (példás, jeles)

Major Erzsébet ev. (példás, elégséges) 
M ascsenyik Janka, rk. ftm. (példás, jó )  
Novák Ánna ev. (példás, elégtelen) 
Oberländer Sarolta ev. (példás, jeles) 
Pataki Ilona ev. (példás, jó)
Pábli Ilona ev. (jó, elégséges)
Peske Valéria ref. (példás, jó)
Plank Magdolna unit. (példás, jó)
Eáth Viola ev. (példás, jő)
Eeichl Margit ref. tkm. (példás, jó )  
Sándor Judit ev. (példás, jeles)
Schanker Klára ev. (példás, jó) 
Stefanidesz Margit rk. (példás, jó)
Tóth É va ref. (példás, jeles)
Tüskés Jolán ev. (példás, elégséges) 
Udvaros Irma ev. (példás, elégséges) 
Varga M argit ev. (jó, jó)
Várady L ivia ref. (példás, jeles)
Végh Mária ev. (jó, elégséges)
Zalántay Herta ev. ftm. (példás, jó) 
Zoltán Mária ref. tkm. (példás, jó)
Zsiray Lenke ev. (példás, jó)
K ilép e t t :
Führer Erzsébet ev.

Összesen: 4T

Bacher Sarolta ref. (jó, elégtelen) 
Bocskay Jolán ev. példás, elégséges) 
Breitfeld Ágnes izr. (pédás, jó)

ni.
Osztályfő: Filarszky  Erzsébet.
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Császár Katalin, ev. (példás, jó)
Csorna Róza ev. tm. (példás, jeles) 
Domokos Ilona ref. (példás, jó)
Fabók Mária ev. tm. (példás, jó)
Fehér Mária izr. tkm. (példás, jó)
Felkai Erika ev. (példás, jó)
Felkai Zsuzsanna ev. (példás, elégséges) 
Gabányi Kornélia ev. (példás, elégséges) 
Gacek Klotild ev. ftm . (példás, jó) 
Godál Jolán ev. tkm. (példás, elégséges) 
Grőner Éva ev. (jó, elégséges)
Heurigs Magda ev. (példás, elégséges) 
Hoepfner Margit ev. tm. (példás, jeles) 
Holzschwandner Edit rk. (példás, jó) 
Iványi Márta ev. (példás, jő) 
Kappelméyer Mária rk. tkm. (példás, elégt.) 
Kozma Márta ev. (példás, jó)
Latinka Szeréna ev. (példás, elégséges) 
Lépő Judit ref. ftm. (példás, elégséges) 
Lisznyay Gertrud ev. tm. (példás, jeles) 
Lisszer Ágnes ref. tkm. (pédlás, jó) 
Mandics Nadina gk. int. (példás, jó) 
Molnár Vera ev. (példás, jó)
Murányi Edit ev. (példás, elégséges) 
K ilép e t t :
Bözödi Ilona unit.
Gősi Irén ev.

Nagy Mária ev. (példás, jó)
Nagy Márta ref. ftm. (példás, elégséges) 
Nánai K atalin ev. (példás, elégséges) 
Pelczer Klára izr. (példás, jó)
Philipp Erzsébet ev. (jó, elégséges) 
Praúda Éva ev. tm. (példás, jó)
Rákóczi Éva unit. tkm. (példás, jeles) 
Rákosy Csekme Tesza rk. (elégséges) 
Sávoly Vera ev. (példás, jó)
Schilling Aranka ref. (példás, jó) 
Schrecker Éva ev. int. (példás, jeles) 
Schwalm Hilda ev. (példás, elégtelen) 
Sebestyén Margit ev. ftm. (példás, jó) 
Stéberl Ilona ev. int. (példás, jó)
Szabó Ilona ev. ftm. (példás, elégséges) 
Szalay K atalin ev. (példás, jeles)
Szász Róza ev. (példás, jó)
Szemes Eleonóra ev. ftm. (példás, jó) 
Szluka L ivia ev. ftm. (példás, elégséges) 
Tas Gabriella ev. ftm. (példás, jeles) 
Vályi Éva ev. (példás, elégséges)
Vieszt Sarolta ev. ftm. (példás, jó)
Vigh Ilona ref. (jó, elégséges)
Wiener Erzsébet ev. int. (példás, elégs.)

Nagy Éva ev.
összesen : 58

IV/«.
Osztályfő: Jeszenszky Ilona.

Bányai Erzsébet ref. tkm. (példás, jó) 
Béke K atalin ev. ftm. (példás, jó) 
Bendes Edit ev. tm. (példás, jó)
Benyő Teréz ev. (példás, jó)
Bretter Éva ev. tkm. (pédás, jeles) 
Csepcsőnyi Jolán ref. tkm. (példás, jeles) 
Csiszár Ilona ref. tkm. példás, jeles)
Dóri H edvig ev. (példás, jó)
Domony Katalin ev. (példás, jó)
Falussy Ágnes ref. tkm. (példás, jó) 
Germanus Erzsébet ref. (példás, elégséges) 
Gécs Irén ev. (példás, elégséges)
Gyulay Zita ref. (példás, elégtelen) 
Halászy Júlia ev. int. (példás, jó)
Hidegh Júlia ev. tkm. (példás, elégtelen) 
Horváth Matild ev. (példás, elégséges) 
Horváth Mária ev. (jó, jó)
Jovánovits Éva gk. (példás, elégséges) 
Kessler Gei-da ev. (példás, jó)
Kéföl Ilona ev. ftm. (példás, elégséges) 
Király Ilona ev. tkm. (példás, elégséges)

Klein Éva izr. (példás, jeles)
Kondor Márta ref. tkm. (példás, jó) 
Kovács Olga ev. (példás, jeles)
Kuti Ilona rk. (példás, jeles)
Landgraf Gabriella rk. tm. (példás, jó) 
Madaras Jolán ev. ftm. (példás, jó)
Műnk Mária ref. (példás, jeles)
Müller Hedda izr. tkm. (példás, elégséges) 
Pajor Márta ev. (példás, jő)
Pozsonyi K atalin ev. (példás, elégtelen) 
Pozsonyi Mária ev. (példás, elégséges) 
Reiszky Bianka ev. int. (példás, elégtelen) 
Rosstäuscher Hanna ev. int. (jó, elégséges) 
Szabó Hermin ev. tm. (példás elégtelen  
Szent-Imrey Márta ev. (példás, jó) 
Székely Sára izr. (példás, jó)
Taschner Ilona ev. tkm. (példás, elégséges) 
Tokár Éva ref. tm. (példás, jó)
Wack Mária ev. (példás, jó)
Zalántay Szenta ev. tkm. (példás, elgégs.) 
Zulauf Etelka ev. tm. (példás, jeles)

összesen: 42

IV/b.
Osztályfő: Dr. Zelenka Margit.

Bacsó Lenke ev. (példás, jó) Baross Irén ev. (példás, elégséges)
Balogh Éva rk. tkm. (példás, jó) Bondár Olga ev. (példás, elégséges)
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Cziráky Júlia ev. tkm. (példás, jeles) 
Eichenberger Márta ev. (példás, elégséges) 
Fleps Gerta ev. tkm. ((példás, jeles) 
Frisch Gabriella gk. (példás, jó)
Gere Jolán ref. (jó, jó)
Glock Edit ref. tkm. (példás, elégséges) 
Hadnagy Livia ref. (példás, jó)
H artig Hilda rk. tkm. (példás, jó) 
Holzhütter Edit ev. ftm. (példás, elégs.) 
Kempfner Vera izr. tkm. (példás, jó) 
K iss Erzsébet ev. tkm. (példás, elégséges) 
K lein  Ágnes izr. tkm. (példás, jeles) 
Komáromy Ilona ev. tm. (példás, jeles) 
Ivorbély Anna ev. ftm. (példás, jó) 
Kormos Jolán_ ev. tm. (példás, jó) 
Kreesmeyer Ilona ev. (példás, elégtelen) 
Limpakter Margit ev. (példás, elégséges) 
Matern Magda rk. tkm. (példás, jeles)

Mátyás Anna izr. (példás, jó)
Moravcsik Erzsébet ev. (példás, elégséges) 
Pintér Magda rk. (jó, elégtelen)
Proksa Teréz ev. (példás, jó)
Sándor Zsuzsanna izr. tkm. (példás, jó) 
Sárkány Judit izr. (példás, jó) 
Schavernoch Darinka rk. tm. (példás, jó) 
Sikli Ilona ev. (példás, jó)
Szabó Ilona ev. ftm. (nem osztályozható) 
Szabó Ilona ref. (példás, jó)
Szabó Mária ref. (jó, elégtelen)
Szántó Judit izr. (példás, jó)
Vétek Anna ev. (példás, elégtelen)
Wéber Edit ev. (példás, elégséges)
Weisz Hedvig ev. (példás, jeles)
Weisz Melánia ev. (példás, jeles) 
Wingenbach Ilona ev. tm. (példás, jó)

Összesen: 3D

V/a.
Osztályfő: Nőtel Elza.

Bencze Eleonóra rk. (példás, elégséges) 
Bogyó Agnes ref. (példás, jeles)
Bolyky Éva ev. (példás, elégséges)
Bontus Hermin ev. tm. int. (példás, jeles) 
Csomay Ibolya ev. tm. (példás, jeles) 
Daróc Irén rk. (példás, elégséges) 
Debrődy Klára rk. tkm. int. (példás, jó) 
Demel Alexandra rk. (jó, elégséges)
Gassel Edit ref. (példás, jó) 
gr. Haller Margit ev. tm. (példás, jeles) 
Hermann Margit ref. (példás, elégséges) 
H ittig  Livia ref. tkm. (példás, jó)
Kaunz Hanna ev. (példás, jó)
Koller Mária rk. (példás, jó)
Koronafi Matild ev. (példás, elégtelen) 
Közel Zsuzsanna ev. ftm . (példás, jeles) 
Lichner Matild ev. (példás, elégséges) 
L igeti Katalin ev. int. (példás, jó)
Lőwy Alisz izr. (példás, jó)
Markos Mária ev. (példás, jő)
Maros Magda rk. (példás, jó)
Molnár Margit ev. (példás, jeles)
Mrva Ilona ev. int. (példás, jó)
Magántanuló:
Bélák Irén ev.
Fóris Marianna ref.

Német Judit izr. (példás, elégséges) 
Oraveez Edit ev. (példás, jeles)
Ottó Hilda ev. (jó, elégséges)
Pál Aranka ref. (példás, elégséges) 
Paternosz Szidónia ev. (példás, elégséges) 
Perlmann Gizella izr. (példás, jó)
Philipp Katalin ev. tm. (példás, jó) 
Popper Zsuzsanna ref. tm. (példás, jeles) 
Soltay Viktória ev. (példás, jó)
Spirka Etelka ev. tm. (példás, jeles) 
Spirka Izabella ev. tm. (példás, jeles) 
Stéberl Zsuzsanna ev. int. (példás, elégs.) 
Stemmer Jolán ev. (példás, elégtelen) 
Szabó Izabella ref. (példás, jó)
Szántó Mária ev. tm. (példás, jó)
Szekér Margit ev. ftm. (példás, jeles) 
Szendrői Ida ev. (példás, jó)
Takáts Paula ev. (példás, jeles)
Tóth Sarolta ev. ftm. (példás, jó)
Ungár Éva ev. ftm. (példás, jeles) 
Varsányi Mária ev. (példás, jó)
Zboray Ilona ev. int. (példás, elégséges) 
Zwada Blanka ev. (példás, elégséges)

K ilép e t t:
Hragyil Mária rk.,
Kruehio Márta ref.

összesen: 5D

V/b.
Osztályfő: Kozma Gabriella.

Aimer Katalin ev. (jó, elégséges) 
Altheim Adrien rk. tkm. (példás, elégt.) 
Ballod Magdolna ev. (példás, elégséges) 
Bárdos Lenke ref. (példás, elégséges) 
Berkó Karmen rk. (példás, jó)

Bolgár Éva ev. (példás, jó)
Dobrovits Paula rk. tkm. (jó, elégséges) 
Egger Klára ev. ftm. (példás, elégséges) 
Elek Klára izr. tkm. (példás, jeles)
Fejér Judit ev. (példás, jeles)
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Fischer Stefánia ev. (pédás, elégséges) 
Gabányi-Szathmáry Irén ev. (példás, jó) 
Gabányi-Szathmáry Mária ev. (példás, elégs.) 
Glück Ilona ev. tm. (példás, jó)
Gub Jolán ref. (példás, elégséges)
Haag Amália ev. (példás, elégséges) 
Habersack Gerda ev. (jó, elégséges)
Heier Erzsébet rk. (példás, elégséges) 
Hirsch Mária ev. (példás, jó)
Juhász Ilona ev. (példás, elégséges) 
Kertész Klára izr. (jó, jó)
K iss Edit ev. (jó, elégséges)
Kovács Erzsébet ref. (példás, elégséges) 
Kovács Ida ev. (példás, jó)
Láber Irén ev. (pédlás, elégtelen) 
Latinka Zsuzsanna ev. (jó, elégséges) 
Lengyel Gabriella ev. (példás, jeles) 
Malik Teréz ev. tm. (példás, jeles)
K ilép e t t:
Czirákv Gabriella ev.
Szedres Kamilla rk.

Marcsek Gabriella ev. (példás, jó)
Molnár Gizella ref. (példás, jeles)
Muck Margit rk. tkm. (példás, jó)
Nagy Erzsébet ev. (példás, elégséges) 
Obetkó Etelka rk. tkm. (példás, jó)
Oláh Margit ref. tm. (példás, jeles) 
Palotay Margit ev. (példás, elégséges) 
Pámer Márta ev. (példás, jő)
Petőházi Erzsébet ev. tkm. (példás, jó) 
Sturm Vilma ref. tkm. (példás, jó) 
Szaupe Edit ev. (példás, elégséges) 
Szegedi Júlia ref. (jó, elégtelen)
Tauszik Magda izr. tkm. (példás, elégséges) 
Telek Hajnalka ev. tkm. (példás, jó) 
Timár Ilona rk. (példás, elégséges)
Unger Ilona ev. tkm. (példás, elégséges) 
Vértesy Marietta ev. példás, jeles) 
Zámolyi Erzsébet ev. tkm. (példás, jó)

összesen: 48

VI.
Osztályfő: Vidovszky Kálmánná.

Áfra Aranka ev. (példás, elégséges) 
Baross Judit ev. (példás, jó)
Boné Margit ev. (példás, jó)
Dubois Anna ev. (jó, elégséges)
Faludy Pálma ref. (példás, jeles) 
Fischer Gabriella ev. (jó, elégséges) 
Frisch Lidia izr. (példás, jeles)
Gécs Elvira ev. ftm . (példás, jő)
Grausz Anna ref. ftm. (példás, jeles) 
Grósz Éva izr. (példás, elégséges) 
Gyapay Magda ev. tm. (példás, jeles) 
Havas Mária izr. (jó, jó)
Hazslinszky Karola ev. (példás, jó) 
Hermann Erzsébet rk. (jó, elégséges) 
Hirschmann Mária izr. (jó, jó) 
Hrabovszky Edit ev. int. (példás, elégséges) 
Jakab Gizella ev. (nem osztályozható) 
Kendeh Márta ev. tm. (példás, jeles)
Magántanuló :
Lázár Ilona rk.

Lehoczky Erzsébet ev. tm. (példás, jó) 
Lőrinczy Anna ref. (nem osztályozható) 
Miklós Júlia ref. (jő, elégséges)
Morzál Vilma ev. (példás, jeles)
Németh Judit ref. (példás, elégséges) 
Reimann Antónia ev. (példás, elégséges) 
Révész Klára ref. (példás, jeles)
Romváry Gertrud ref. (példás, jó)
Sándor Gizella ev. tkm. ((példás, jeles) 
Sárkány Erzsébet ev. tm. (példás, jeles) 
Schermann Emilia ev. (pédlás, elégséges) 
Schwaiger Margit ref. (példás, jeles) 
Steer Rózsa rk. (nem osztályozható) 
Stiaszny Matild rk. int. (példás, elégséges) 
Szemere Katalin ev. (jó, jó)
Szepes Vera izr. (példás, elégséges) 
Szodoray Nóra ref. (példás, jó)
TJhrin Magda ev. ftm. (példás, elégséges)
K ilép e t t:
Bállá Zsuzsanna rk.
Nagy Ilona ev.

összesen: 39

VII.
Osztályfő: Lovas Sarolta.

Alth Melitta ev. ftm . (példás, jeles) 
Babarczi Júlia ref. (példás, elégséges) 
Bresztovszky Éva rk. (jó, elégséges) 
Bujdos Róza ev. (példás, jó)
Dusza Sára ev. ( (példás, elégtelen) 
Freytag Mária ev. (jó, elégtelen)

Goda Erzsébet rk. (példás, elégséges) 
Kelemen Mária ev. tm. (példás, jeles) 
Kiss Erzsébet ev. ftm. (példás, jeles) 
Kovács Edit ref. ftm. (példás, jó) 
Kroo Gizella rk. (példás, jó)
Laky Zsuzsanna ev. (jó, elégséges)
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Ledényi Margit ev. (példás, elégséges) 
Major Zsuzsanna ev. tm. (példás, jeles) 
Mehringer Margit rk. (példás, jó)
Mihály Edit ev. int. (példás, elégséges) 
Pétermann Irma ev. int. (példás, elégséges) 
Eónai Erzsébet izr. (nem osztályozható) 
Eökk Edit ref. (példás, elégséges)
Magántanuló:
Keller Mária rk.
N agy Julianna ref.

Sági Klára ev. ftm. (példás, jó)
Sebestyén Irén rk. tm. (példás, elégséges) 
Soos Magda ev. (példás, jő)
Tuszkau Mária rk. (jó, elégséges)
Tüskés Ilona ev. tm. (példás, jó)
Váradi L ivia ev. (jó, elégséges)
V etsey Júlianna ev. (példás, jeles)
K ilé p e t t :
Geitz Júlianna ev.

Összesen: 29

VIII.
Osztályfő: Dr. Steinert Katalin.

Bende Borbála ref. tkm. (példás, elégséges) 
Budai Jolán ev. ftm, (példás, jeles) 
Cornides Edit ev. (példás, elégséges) 
Dömötör Katalin ev. (példás, jó)
Dörfler Eva rk. (példás, jeles)
Fenyves Zsuzsanna izr. (példás, elégséges) 
Főző Erzsébet ev. (példás, elégséges) 
György Erzsébet ev. ftm . (példás, jó) 
H argitai Edit rk. tkm. (példás, elégséges) 
Hradil Ilona rk. tm. (példás, jó) 
Kacskovics Éva rk. (példás, elégséges) 
K állai Gabriella izr. (példás, jó)
K iss Adrien ref. tkm. int. (példás, elégs.)
Magántanuló:
N ikelszky Katalin ev.

Kolosy Judit ref. ftm. (példás, jó) 
Landgraf Márta rk. (példás, elégséges) 
Merczel Zsuzsanna ev. (példás, elégséges) 
Németh Sarolta ref. tm. (példás, elégséges) 
N ötel Irma ev. (példás, jó)
Pálinkás Irén ev. ftm. (példás, jeles) 
Eeich Gertrud izr. (példás, jó)
Schön Eleonóra ev. (példás, jeles)
Soltész Judit ev. (példás, elégséges) 
Szemes Irma ev. ftm. (példás, elégséges) 
Sztodola Júlia ev. tm. (példás, elégséges) 
V etsey Klára ev. (példás, jeles)
Yicszt Klára ev. (példás, jó)
K ilépett:
Sághváry Jolán ref. tkm.

összesen: 28

7. Ifjúsági egyesü letek .

I. Önképzőkör.

Vezetője: Jablonowsky Piroska tanár.
A körnek az V—VIII. osztályok tanulói rendes, a IV. osz

tály tanulói rendkívüli tagjai, összesen 263. Tisztikarukat a 
következőképpen alakították meg. Ifjúsági elnök: Vetsey Klára 
VIII. o .; alelnök: Vetsey Júlia VII. o .; jegyző: Dörfler Éva 
VIII. o .; aljegyző: Kroó Gizella VII. o .; pénztárosok: Pálinkás 
Irén VIII. o. és Kiss Erzsébet VII. o .; könyvtárosok: Györk 
Erzsébet és Schön Eleonóra VIII. o. A választmányba mind
egyik osztály 2—2 tagot jelölt.

Havonként átlag  2 ülést ta rtv a  13 ülésünk volt. Az első 
ülésen Vetsey K lára ifjúsági elnök bem utatta az egész évi 
m unkatervezetet és ennek alapján az üléseken a tagok a nem
zeti és a világirodalom remekeit ism ertették, költeményeket 
szavaltak és dolgozatokat m utattak  be a földrajz, művészet
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történet és zenetörténet köréből. Az ülések m űsorát zene- és 
énekszámok, kis színdarab bem utatása te tték  változatossá. F el
olvasásra került 27 dolgozat (önálló novella, értekezés); hallot
tunk 38 szavalatot, 27 zene-, illetőleg énekszámot. A dolgozat- 
írás terén különösen a VIII. osztály tanulói tűntek ki. Jegyző- 
könyvi megörökítésben részesültek: Vetsey Klára, Budai Jolán, 
Dörfler Éva, Pálinkás Irén VIII. o., A lth M elitta és Vetsey Júlia
VII. o. szép dolgozataikért, Reich G ertrúd VIII. o., Gécs Elvira 
VI. o., Spirka E telka és Izabella Va. osztály ügyesen előadott 
zongoraszámokért. Szavalásban kitűntek: Rökk Edit VII. o. 
Gyapay Magda, Sándor Gizella VI. o., Popper Zsuzsa Va. és 
Vértesy M arietta Vb. o. tanulók. Dicséret és elismerés illeti a 
kör ifjúsági elnökét, Vetsey K lárát lelkes, buzgó munkássá
gáért, valamint Németh Sarolta, Cornides Edit, H argitai Edit 
és Landgráf M árta VIII. o. tanulókat az ízléses, szép műsorok 
és meghívók készítéséért.

Az önművelés előmozdítására a kör vezetősége pályázatot 
hirdetett novella-, valamint angol- vagy németnyelvű levél 
írására. A levelet Angol- vagy Németországban lakó barátnő
nek kellett írni Budapest természeti és földrajzi szépségeiről. 
A novella-pályázatra kevés mű érkezett be, a német, illetőleg 
angolnyelvű levél-pályázatra hasonlóképpen. Az elbírálás mun
kájá t a kör tanárelnöke és Lovas Sarolta tan á r végezte. Kevés 
pályamunka lévén, bírálók mindkét pályázatot meddőnek ítél
ték, azonban a legjobb „H it” jeligéjű novella írójának, Vértesy 
M arietta Vb. o. tanulónak, valamint „Dunagyöngye” és „Much 
ado about nothing” jeligéjű sikerült angolnyelvű levelek írójá
nak, Vetsey K lára VIII. o. és Rökk Edit VII. o. tanulóknak a 
kör szorgalmi díjként könyvjutalm at szavazott meg.

A kör alsóosztályos növendékei részvételével egyik ülésén 
szavalóversenyt rendezett, melyen a két szép könyvjutalm at a 
kör egyhangú határozatta l Gécs Irén IVa. és Popper Zsuzsa Va. 
o. tanulóknak ítélte oda.

Egy-egy köri ülést Madách Imre és a kétezeréves Horatius 
emlékének szenteltünk és megemlékeztünk a világháború hősei
ről és a mai erdélyi irodalomról.

Nyilvános ünnepélyeket rendeztünk: okt. 6-án az aradi vér
tanúk, március 15-én az 1848 márciusi nagy napok emlékére. 
Az ünnepi beszédet okt. 6-án Vetsey Klára, a kör elnöke mon
dotta. A m árciusi 15-i beszédpályázaton a 10 P-s jutalm at 
A lth Melitta VII. o. tanuló nyerte meg.

Az önképzőköri tagsági díjakból befolyt összeget, 277.50 
P-t könyvtárunk gyarapítására és a kör buzgó tagjainak ju ta l
mazására fordítottuk. Könyvtárunk állománya 2505 kötet. 
A kör vagyona 240.15 P takarékbetétben.

41



II. Szép magyarsággal beszélők egyesülete (Szembe).

Vezetője: Dr. Zelenka Margit tanár.

Ebben az évben is buzgón fo ly tatta  m unkáját. Az iskola 
minden növendéke tag ja; ezzel já ró  kötelessége, hogy állandóan 
vigyáz beszédének szabatosságára, helyességére és különösen 
tiszta m agyarságára. E m unkát segítik elő az osztályok őrei, 
két-két jó nyelvérzékű s tiszta m agyarságára fokozottan figyelő 
tanuló. Ezek hibás beszéd esetén figyelmeztetik tá rsa ik a t s 
ellenőrzik őket, hogy helyesen írják-e le a hibás szónak, vagy 
szófűzésnek megfelelő helyes kifejezést, három mondatban 
alkalmazva.

M unkájukról a havi gyűléseken számolnak be az őrök. Eze
ken az érdeklődés fokozása s az ismeretek elmélyítése céljából 
felolvastunk a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtisztító 
folyóiratából, a Magyarosan-ból. E  lapra ez évben több osztá
lyunk és növendékünk is előfizetett. Érdekes nyelvjárás-tanul
mányról számolt be Molnár Vera III. o. növ., ki a nyaralása 
alkalmával megfigyelt göcseji nép életéből m utato tt be nyelv
járásában m egírt ügyes jelenetet. „Szembénk otthon” címen 
jeligés dolgozatversenyt h irdettünk: erre 20 pályamunka érke
zett, a győztesek Kózel Zsuzsa Va. és Obetkó Etel, Vértesy 
Marietta Vb. o. tanulók, kik könyvjutalomban részesültek. Az 
osztályfalakra függesztett jelmondatversenyben első Rex Sára 
Ib. o. t. volt.

A III., IVa. és IVb. osztályok ez évi szülői teá jukat a 
nyelvtisztító munkának a szülők körében való elterjesztése cél
jából rendezték. Nyelvünk fejlődésének bem utatásával igyekez
tek híveket szerezni. Ez est m űsorát Értesítőnk vezető helyén 
közöljük. M egalapítottuk ez évben a Szembe-egyesületet leány
cserkészcsapatunkban is, hol Jeszenszky Ilona tanár, a Szembe 
alapítója, fe jte tte  ki e munka fontosságát és adott u ta sítás t e 
mozgalomnak a cserkészmunkába való illesztéséhez. E  meg
mozdulás az országos vezetőség érdeklődését is felkeltette.

Nagy örömmel látjuk növendékeinknek nyelvtisztító igye
kezetét, m ert úgy érezzük, hogy a tiszta magyar beszédre neve
léssel is fejlesztjük növendékeinkben a meggyőződéses, öntuda
tos és lelkes magyarságot.

III. Ifjúsági Gyámintézet.

Vezetője: Ruzicska László vallástanár.
Az egyesület különös gonddal szolgálta a leányok vallá

sos nevelését, de nem feledkezett meg a szeretetm unkáról sem. 
Összegyűjtötte a felajánlott filléreket, s azokat egyházi vallá
sosságot mélyítő célú, szegény tanulóink tám ogatására for
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dította. Filléreiből k iadta Dr. Szigethy Lajos szövegével a 
Deák-téri arcképcsarnokot, hogy az ősök lelke, nagy evangé
likus asszonyok és férfiak szelleme, példaadása, örök időkre 
megtermékenyítse, hűséges, áldozatos egyházszeretetre meg
tan ítsa  a fogékony gyermekszíveket. S hogy a tagoknak evang. 
tartalm ú könyvek is állhassanak rendelkezésükre, gazdagította 
múlt esztendőben létesített könyvtárát is.

Az egyesületet vezető tanár mellett lelkes ifjúsági gárda 
működött, kiket az ifjúság szeretete és bizalma emelt vezető
helyre. Ifjúsági elnök Pálinkás Irén VIII., főjegyző Budai Jolán
VIII., jegyző Sági K lára VII., főpénztáros Györk Erzsébet 
VIII., ellenőr Főző Erzsébet VIII., könyvtáros Cornides E d it 
VIII. Minden osztályban egy-egy pénztáros buzgólkodott a 
havonként felajánlott fillérek összegyűjtésében, és pedig la. 
Scheumann Nóra, Ib. Gáncs Mária, Ha. Bállá Zsuzsa, Ilb. Bruóth 
Margit, III. Schwalm Hilda, IVa. Domony Katalin, IVb. Fleps 
Gerda, Va. Közel Zsuzsa, Vb. Hirsch Magda, VI. Sándor Gizella,
VII. Dusza Sára, VIII. Szemes Irma.

Egyesületünk tizenegy ülést ta rto tt, az alakuló- és záró
ülésen kívül volt hat rendes és három nyilvános ülés. Október 
31-iki nyilvános ünnepségünkön a reformáció nagy áldásaira 
emlékezetünk; műsorunknak kiemelkedő száma volt Dr. Győry 
A ranka tanár tartalm as előadása, Kunst Irénnek, a K ínában 
elhúnyt magyar evangélikus misszionáriusnő emlékének áldoz
tunk februárban, amikor is különböző műsorszámok mellett 
életét és munkáját ism ertettük és egy külmissziói jelenetet 
m utattunk be. Május 12-én megünnepeltük az Anyák N apját, 
ez alkalommal Dr. Bánkúti Dezső igazgató közvetlen hangon, 
nagy melegséggel szólt a szülői szeretet áldásáról. A reform á
ció ünnepén Budai Jolán VIII. m éltatta a nap jelentőségét, 
Kunst Irénről Sági K lára VII. emlékezett meg, Anyák N apján 
Vetsey K lára VIII. olvasta föl kedves megemlékezését. Nyil
vános ünnepségeink lá togatottak  voltak, gazdag műsoruknál 
fogva nem m aradtak minden hatás nélkül.

H at rendes ülésünkön a felolvasások és előadások idő
szerűek voltak, szavalat, zene, énekszám tették teljessé a m ű
sort. Összejöveteleinket különben mindig ének, imádság, biblia- 
olvasás és m agyarázat előzte meg, s ének fejezte be. Az ifjú 
ság részéről elhangzott 16 dolgozat, 21 szavalat, 16 zene, 5 
énekszám, egy szavalókórus, egy színdarab, összesen hatvan 
szám. Az érdemes dolgozatokat emlékkönyvben örökítettük 
meg. A munkában különösen dicséretesen vették ki részüket 
Pálinkás Irén, Budai Jolán, Soltész Judit VQI., Alth Melitta, 
Sági K lára VII., Gyapay Magda, Gécs Elvira, Morzál Vilma 
VI., Gabányi Irén, Vértesy M arietta Vb., Oravecz Edit, Szendrői 
Ida Va., Odorfer Magda Ha. Köszönet já r  Cornides Edit, Land- 
g ráf M árta, Merczel Zsuzsa, Nötel Irma, Szemes Irm a VIII.

4 3



osztályos tanulóknak, kik minden alkalommal a legnagyobb 
készséggel rajzolták  ízléses m űsorainkat. A munka iránti 
érdeklődést m u ta tja  az, hogy összejöveteleinken általában 
80—100-an vettek  részt. Megkerestek nem egyszer iskoláink 
vezetői, jó bará ta i, csaknem mindig közöttünk volt az iskola 
igazgatója, de eljöttek a tanári ka r tag ja i is.

Bevételünk volt: Deák-téri arcképcsarnok értékesítésből 
51 P 86 f, offertóriumból 48 P 94 f, felajánlott fillérekből 
336 P 73 f, összesen 437 P 53 f. K iadásaink klisékért 10 P 08 f, 
karácsonyi ajándékozásra 50 P, kelenföldi templom orgoná
já ra  10 P, egy jegyzőkönyv 4 P  80 f, FÉBÉ-nyomdának Deák
téri arcképcsarnokért 137 P, Egyetem es Gyámintézetnek 25%, 
84 P 18 f, tanulm ányi kirándulásra 20 P, bibliatársulat szám
lája 1 P 20 f, ju talm akra 3 P 60 f, menekülteknek 20 P, leány
cserkészeknek 30 P, összesen 370 P 86 f. Maradványt takarék- 
pénztárban elhelyezett tőkénkhez csatoltuk.

IV. Bajtárs Egyesület.
Vezetője: Fialka M argit tanár.

Iskolánk segítő egyesülete. Tagja intézetünk minden növen
déke. Szeptember havi alakuló ülésén az ifjúság bizalma a 
következőket választotta meg vezetőinek: Ifjúsági elnök: Dörf
ler Éva VIII., főjegyző: Hradil Ilona VIII., főpénztáros: H ar
gitai Edit VIII. osztályos tanulók. O sztálym egbizottak: Kellner 
Zsuzsa, Rosenberg Judit la., Block Gabriella, Szathmáry Erzsé
bet Ib., Jákobéi M árta, Margalit Gabriella Ha., Ráth Viola, 
Várady Livia Ilb., Hoepfner M argit, Nánai Katalin III., Benyő 
Teréz, Kondor M árta IVa., Balogh Éva, Szabó Ilona IVb., Közel 
Zsuzsa, Szekér M argit Va., Gub Jolán, Zámolyi Erzsébet Vb., 
Sárkány Erzsébet, Lehoczky Erzsébet VI., Bujdos Rózsa, Meh- 
ringer M argit VH., Cornides E dit és Merczel Zsuzsa VIII. osz
tályos tanulók.

Összejöveteleit havonként ta rto tta , ezeknek tárgya mindig 
a a havonként gyűjtö tt, „B ajtárs”-fillérek elszámolása és fel- 
használásának megbeszélése.

Az egyesület egész évi jövedelme: 2983.15 kiadása: 
2389.78 P, a különbözet a Budapesti Községi Takarék- 
pénztár betétkönyvében van.

Bevételének jelentékenyebb tételei: maradvány az elmúlt 
évről: 464.88 P, egész évi tagdíjakból: 1401.44 P, az egyház 
adománya tankönyvekre: 200.— P, tankönyv használati díjak
ból: 561.90 P, a karácsonyi szeretetvendégség céljára rende
zett tombola jövedelme: 161.90 P, az Ifjúsági Gyámintézet 
karácsonyi adom ánya: 50.— P, a Pesti Hazai Első Takarék- 
pénztár adom ánya: 25.— P, növendékeink pénzadománya: 
23.— P.
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Kiadásainak főbb tételei: 43 növendéknek adott tand íj
segélyt 878.— P értékben. Vett 89 darab új tankönyvet 365.35 
P-ért az iskolai segítőkönyvtár gyarapítására és beköttette a 
segítőkönyvtár 261 darab rongált tankönyvét 130.50 P-ért. 
A novemberi jótékony tombola jövedelmét kiegészítve, összesen 
455.03 P-t adott a karácsonyi szeretetvendégség céljaira. Egyéb 
szeretetm unkára (gyorssegély, ápolási díj, gyógyszer, tanesz
közök, Orsz. Tüdőbeteg Szanatórium Egyesületnek) 201.38 P-t 
fordított. Tanulmányi kirándulásokhoz nyú jto tt segítséget 
163.16 P összegben. Növendékeink évvégi jutalm azásához 
100.— P-vel járult.

1110 darab tankönyvet adott kölcsön növendékeinknek 
darabonként filléres használati díjért, vagy indokolt eset
ben teljesen ingyen.

December 22-én az Ifjúsági Gyámintézettel együtt rende
zett karácsonyi szeretetvendégségen 120 szegényt lá to tt ven
dégül és ajándékozott meg. Ugyanekkor iskolánk 50 szegény
sorsú, érdemes növendékének szerzett ajándékával karácsonyi 
örömet.

A Bajtárs-Egyesület a maga kis körében csendesen dolgo
zik és minden megmozdulásával melegszívű, segítő-kezű ifjúság 
nevelésén munkálkodik.

V. Játékkor.

Vezetője: Harmath Ilona tanár.
Játékkörünk ez évben a vezető tanár betegsége m iatt csak 

a II. félévben működött. Ifjúsági elnöke, H arg ita i Edit VIII. 
volt. Tagjainak száma ötvenhat. Legszorgalmasabbak voltak a 
Ilb. és III. o. növendékei.

Március 22-én rendeztük házi tornaversenyünket 125 
növendék részvételével. Panek Mária és Trembeczky Rózsi te s t
nevelő tanárnők, m int pontozóbírók, Filarszky Erzsébet és 
Nötel Elza tanárnők, m int ellenőrzők voltak szívesek közre
működni. Az I. korosztály összetett csapatversenyében (szabad 
gy., bordásfalgy., ta la jt, gy.) első lett a Ha. o. tizenkéttagú 
csapata (50.7 pont), második a Ilb. o. csapata (49.9 pont), 
harm adik az Ib. o. csapata (49.4 pont). A II. korosztály össze
te tt csapatversenyében (szabad gy., bordásfalgy., plint ugr.) 
első le tt a IVa. tizenkéttagú csapata (51 pont), második a III. 
o. csapata (50.5 pont). A III. korosztály összetett csapatverse
nyében (mozgásos szabadgy., gyűrűhinta gy., plint ugr.) első 
lett a Vb. o. tizenkéttagú csapata (52.3 pont), második az Va. 
o. csapata (49.8 pont). A győztes csapatok elismerő oklevelet 
kaptak. A IV. korosztály egyéni összetett versenyében (mozgá
sos szabadgy., talajtornagy., plint ugrás), első le tt H argitai E.
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VIII. (54.6 pont, aranyozott nagyérem), második H radil I. VIII. 
(53.8 pont, ezüstözött nagyérem), harm adik V árady L. VII. 
(53.2 pont).

Április havában pályázatot hirdettünk kirándulás- vagy 
tú ra  leírására. Legügyesebb volt Petőházy E. Vb. pályázata, ki 
a Bükk-hegységbe te tt  túrájáról számolt be írásban és szép 
fényképfelvételekben.

Utolsó játékköri óránkon tréfás já ték  és atlétikai versenyt 
rendeztünk.

VI. Cserkészet.
90. sz. K ossuth Lászlóné-cserkészleánycsapat.

Vezetője: Ádám  Vilma cserkésztiszt.
Ez évtől a leánygimnázium teljesen sa já t szervezésében 

vette át. Szervező testületé a tanári kar, a belőle alakult bizott
ság elnöke az igazgató, tagjai Glock Klára, Jablonowsky 
Piroska, Jeszenszky Ilona, Ruzicska László és Dr. Zelenka 
M argit tanárok.

A csapat létszáma 23-ra emelkedett; reméljük, hogy rövi
desen eléri a Szövetség által megkívánt 30-as létszámot is.

Az év eseményei: 1934. nyarán 3 heti táborozás Keszt
helyen, honnan a környék ismeretével gazdagodva térhettek  a 
tagok vissza, október 14-én beszámoltak emlékeikről, akkor 
olvasta fel Dr. Zelenka M argit Kossuth Lászlónéról szóló 
értekezését.

A Cserkész Leány Szövetség 15 éves fennállásának ünnep
ségei, beszámolóján, vándorkosár-ünnepélyén, díszközgyűlésén 
résztvett a csapat. Sajá t fennállásának 5 éves fordulója alkal
mával Glock K lára ta n á r  által tervezett tábori párnát készített, 
melyet az iskola igazgatói irodájában helyeztek el.

Ez évben kezdették meg Jeszenszky Ilona és Dr. Zelenka 
M argit tanárok a m agyar nyelv megbecsülése érdekében a 
csapat keretében is a Szembe-munkát.

December 23-án bensőséges karácsonyestet ünnepeltek.
Az újonnan szervezett csapat első avatását február 9-én 

ta rto tta  a szülők jelenlétében; Ruzicska László imádkozott, az 
igazgató pedig buzdító szavakat intézett a tagokhoz.

A cserkészleány próbapontok alaposabb megismerésére elő
adásokat ta r to tt az igazgató m agyar zenészek életéről és mű
veiről, Jeszenszky Hona földrajzból, Dr. Zelenka M argit a 
magyar irodalom köréből.

A csapat m unkáját novemberben Lindenmeyer Piroska 
kerületi és É bert Rózsi körzeti ellenőrök szemlélték meg. Az 
év legkiemelkedőbb eseménye február 16-án Anna kir. herceg
asszony őfensége lá togatása volt. Lindenmeyer Antónia orsz. 
elnök és Wodetzky M ária, orsz. szerv, fő titkár kíséretében meg-
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hallgatta a csapat Szembe-munkáját, lakásterveit, szavaló
karát, mely Dr. Szigethy Lajos verses fogadalm át adta elő, 
megnézte a tagok játékait. A csapat jó m unkájáért az orszá
gos vezetőségtől elismerő oklevelet nyert.

Vagyona egy szekrénnyel gyarapodott, ebbe helyezte el a 
könyveket.

8. Az E vangélikus Leánygim názium  
V olí N öven dékein ek  E gyesü lete.

Az egyesület 1911-ben alakult. 1915-től 1931-ig kénytelen 
volt szünetelni, de első érettségizett növendékeinek buzgólko- 
dása folytán ú jra  fellendült. M egalakulásának célkitűzésében 
az a meggondolás vezette, hogy a tanárok és a növendékek közt 
kialakult vonzalom nem nyerhet befejezést az iskolánkban 
foly tato tt tanulmányok végeztével. E zért továbbra is érdeklő
déssel kísérik egymás sorsát és szerény erőihez mérten az 
egyesület segíti bajbajutott tagjait.

Üj elnök Dr. Steinert Katalin tanár, ügyvezető alelnök 
Krempe Éva, volt növendék.

Az egyesület az iskolához való ragaszkodását kim utatta, 
amikor az Építési Alapra adományozott száz pengőt és ösztön
d íjat adott szegény tanulóknak.

Az összetartozás érzésének ápolására az egyesület tagjai 
minden hónap első szerdáján barátságos beszélgetésre jöttek 
össze. Farsangi műsoros táncestéjét ez évben is megrendezte 
szép erkölcsi és anyagi sikerrel.

Az egyesület rendes tagja lehet mindenki, aki a Deák-téri 
polgári, kollégium, vagy gimnázium, illetőleg a Veres Pálné- 
utcai továbbképző növendéke volt. A tagdíj évi 3 Pengő.

9. Szertárak és könyviárak állapota.
Ebben az évben inkább csak jav ításra  és a felszerelési 

tárgyak karban tartására  szorítkoztunk, tekintettel arra, hogy 
az iskolának a mostani év végén Deák-térre történő áthelye
zése és szertárainak átrendezése előre nem lá to tt kiegészítést 
és berendezést kíván.

A term észetrajzi szertár állománya egy lepkegyüjtemény- 
nyel (60 drb lepke üvegezett dobozban) gyarapodott, melyet 
Plank Magda Ilb. o. adományozott, Domony Erzsébet Ilb. oszt. 
egy borzgereznát, Bloch Gabriella Ib. oszt. a ty ja  egy alma- 
term ésgyüjtem ényt (48 drb gipsz, illetőleg viaszminta) 
ajándékozott.

A tanári könyvtár Deák-téri részének gyarapodása 7 kötet, 
a Veres Pálné-utcai részé 22 kötet, az ifjúsági könyvtár 20 
kötettel növekedett.
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10. É reííség i vizsgálatok.
A) Javító és pótló érettségi vizsgálat szeptemberben.
A 3., 4., 5-én ta r to tt írásbeli vizsgálat tételei voltak:
Magyarból: a) Irodalmi té te l: Jókai regényírásának jel

lemzése valamelyik műve alapján, b) Történelmi: A mohácsi 
vész következményei. Minden jelölt az irodalmi té te lt dol
gozta ki.

Németből: Jókai: Egy az Isten, III. kötet, 5. fejezet fo r
dítás magyarról németre.

Angolból: A három kívánság (Benedek Elek meséiből) 
fordítás.

A szóbeli vizsgálat 7-én volt. A bányakerületi evang. 
püspök megbízásából Kemény Lajos esperes elnökölt, a kor
m ányt Dr. Sárkány Lóránd, áll középisk. igazgató képviselte. 
Teljes vizsgát te tt  három, jav ító t két tanuló. A teljes vizsgát 
te ttek  közül ére tt le tt kettő, jav ító ra  u ta sítta to tt egy, a jav í
tósok érettnek nyilváníttattak.

B) Javító érettségi vizsgálat december 12-én. Elnök ú jra  
Kemény Lajos, kormányképviselő Dr. Lersch Ernő újpesti áll. 
leánylíceumi igazgató. Sikeres vizsgálatot te tt  egy jelölt.

C) Évvégi érettségi vizsgálat. Jelentkezett 26 rendes és 
1 magántanuló.

Az írásbeli vizsgálat m ájus 16—18-án volt következő 
tételekkel:

Magyarból: a) Irodalmi té tel: A természet irán t való 
érdeklődés a m agyar költészetben, b) M űvészettörténeti: 
Magyar sajátságok képzőművészetünkben. Az irodalmi té telt 
16, m ásikat 11 jelölt dolgozta ki.

Németből: P intér Jenő: Jókai, a drámaíró. Fordítás 
magyarról németre.

Angolból: Dickens jellemzése (Benedek Marcell: A modern 
világirodalom c. munkájából). Fordítás m agyarról angolra.

A  szóbeli vizsgálat június 24—27-én volt. A bányakerületi 
evang. püspök megbízásából K em ény Lajos, budapesti esperes 
elnökölt, a korm ányt Dr. Szlávik Mátyás, ny. teológiai dékán 
képviselte.

Kitüntetéssel érett: Budai Jolán, Dörfler Éva, Pálinkás 
Irén, Vetsey Klára. (4)

Jelesen érett: Hradil Ilona, Nötel Irma, Schön Eleonóra.
(3)

Jól érett: Cornides Edit, György Erzsébet, H argitai Edit, 
Kállai Gabriella, Kolosy Judit, Németh Sarolta, Reich Gertrud, 
Soltész Judit, Vieszt Klára. (9)

É rett:  Bende Borbála, Dömötör Katalin, Fenyves Zsuzsa, 
Főző Erzsébet, Kacskovics Éva, Kis Adrien, Landgraf M árta, 
Nikelszky Katalin, Szemes Irm a. (9)

1 tárgyból elégtelen: 2.
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11. II enni akás. (In íernáíus )

Közli: Szluika Ella igazgató.

Leánynevelö intézeteink fontos feladata a vidéken lakó 
szülőknek is módot nyújtani arra, hogy leányaikat magasabb- 
fokú oktatás- és jó nevelésben részesíthessék. E  feladatukat 
úgy oldják meg, hogy a távollakó, vidéki leánykáknak, otthont 
is nyújtanak az iskolával kapcsolatos internátusokban.

Ezt a célt szolgálta 15 éven á t az Evang. Leánygimnázium
mal kapcsolatos Veres Pálné ev. leányinternátus is. Meleg o tt
hont, gondoskodó, 'szeretetteljes ápolást, testi-lelki gondozást, 
jó nevelést nyú jto tt az édes otthont elhagyni kényszerült 
növendékeinek.

Az intézetben folyó komoly munka, szorgalmas tanulás, 
szigorú felügyelet, nemes szórakozás és könnyű já ték  mind
mind azt célozta, hogy a fogékony ifjú lelkek sok-sok jó benyo
m ást nyerve, az intézeti kisleányokból művelt, jómodorú, az 
életre kellőképpen felkészült, derék nők fejlődjenek.

A lefolyt 15 év a la tt sokszáz leányka került ki az inter- 
nátus falai közül. És nagyon sajnálatos, hogy most, a jelen
leg fennálló körülmények között az egyháznak nem áll módjá
ban az in ternátust tovább fenntartani. Az Országos Nőképző 
Egyesülettel kötö tt 15 éves bérleti szerződés a tanév végén 
lejár s miután azt m egújítani nem lehetett, az internátus ha j
léktalan marad és kénytelen további működését beszüntetni.

De míg ezt mélyen sajnáljuk, egyben hálát adunk Isten
nek, hogy 15 éven keresztül működni engedte intézetünket s 
annak m unkáját áldásával kísérte.

Internátusunk utolsó, 1934—1935. évi évéről a követke
zőkben számolunk be:

Az internátus igazgatója: Szluikta Ella oki. polg. isk. tan., 
a dunnáninneni evang. egyházkerület modori leánynevelő inté
zetének volt igazgatója.

Az internátusi munkában résztvettek még:
Dr. Steinert Katalin  oki. középiskolai tanár, a gimnázium 

óraadó tanára. Segített az irodai munkában és általános fel
ügyeletben, a növendékekkel korrepetált, vezette a IV. csoport 
német társalgását. A rz Lujza  oki. elemi iskolai tanítónő, inté
zeti nevelőnő, vezette az I., II. és III. csoport német tá rsa l
gását. Bunker Jozefin  oki. nyelvmesternő, gimnáziumi óraadó
tanár, intézeti nevelőnő. Vezette a francia társalgást. Dr. Sif- 
tár Kamilla intézeti orvos.

Házvezetőnő: özv. Stuhlreiter Frigyesné, ruhatárosnő és 
betegápoló: Ladányi Kamilla.

Az internátus növendékei a bennlakó igazgatónő és nevelő
nők állandó felügyelete a la tt voltak. Iskolán kívüli idejüket
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velük együtt tö ltö tték  el a nappali szobákban. A magyar és 
idegennyelvű nevelőnők felváltva segítségükre voltak napi fel
adataik elkészítésében, délutáni társalgó órákban az idegen 
nyelvek gyakorlásában. Velük voltak napi sétáikban, felügyele
tük ala tt já tszo ttak  a kertben, esteli szabad óráikban. Velük 
mentek időnkint vallásos és tudományos előadásokra s min
denekelőtt vasár- és ünnepnapokon a templomba. E gyütt imád
koztak reggel, délben, este. Velük voltak a hálótermekben is.

A nagyobb leánykák gyakran mentek tanulságos és nemes 
élvezetet nyújtó hangversenyekre, színi- és opera előadásokra. 
Ezeket minden egyes esetben külön szakszerű megmagyarázó 
előadás előzte meg, hogy a növendékek az előadásra kerülő 
darabokat kellőleg megérthessék és élvezetüknek meglegyen a 
szükséges tanulm ányi háttere is. A magyarázó előadásokat a 
tanári kar megfelelő szaktanár tagja, túlnyomó részben pedig 
Dr. Bánkúti Dezső igazgató ta rto tta .

A növendékek kedvelt tartózkodási helye a meleg idő
szakban az intézet árnyas, fás udvara, i t t  játszottak, tenniszez- 
tek, vagy olvasgattak  szabad idejükben, sőt i t t  tanultak, meg 
kézimunkáztak is. Télen pedig, ha az idő erre kedvező volt, 
korcsolyáztak az udvar aszfaltozott részén készített korcsolya
pályán.

Az in ternátus növendékei a délutáni órákban zongora
órákat vehettek bejáró szakképzett zongoratanárnőktől s 
naponként gyakorolták magukat a részükre beosztott órákban. 
A zongoratanítási órákért külön díjazás já rt. A zongorataní
tá s t ez évben is Kéler Magda, Poswék Olga, V árady Imréné 
és Vikár Kálmánná oki. zongoratanárnők lá tták  el igen szép 
eredménnyel, am iről a jól sikerült félévi és évvégi zongora
vizsgák is tanúbizonyságot tettek.

Az őszi hónapokban az internátus növendékei részére 3 
hóra terjedő tánctanfolyam ot rendezett, melyben Marschalkó 
Mária táncm esternő vezetése m ellett régi szép — elsősorban 
magyar — táncokat tanultak a leánykák s e ritm ikus és klasz- 
szikus mozdulatok gyakorlásával ügyesítették tag jaikat s te t
ték simábbá, biztosabbá fellépésüket. A tanu ltakat szépen 
sikerült táncvizsgán m utatták be.

Az egészségi állapot a tanév folyamán igen kedvező volt. 
Néhány könnyebb meghűlés és torokgyulladás persze elkerül
hetetlen, de sem járványos betegségek, sem egyes súlyosabb 
megbetegedések nem zavarták meg internátusunk munkáját.

Az in ternátusbán első sorban az Evang. Leánygimnáziumba 
járó  növendékek nyertek elhelyezést, de felvétettek az 
Országos Nőképző Egyesület leánygimnáziumának tanulói is. 
Sőt néhány főiskolás bennlakó növendékünk is volt, akik külön 
szobákban voltak elhelyezve.
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Az 1934—1935. tanévben 38 növendék iratkozott be az 
internátusba. Ezek közül 27 az Evang. Leánygimnáziumba, 4 
a Nőképző leánygimnáziumába já rt. Volt egy IV. elemista k is
leányunk is, aki a Deák-téri ev. elemi iskolának volt tanulója 
és volt 6 főiskolás leányunk.

A félbennlakó növendékek este 7 óráig voltak az in terná
tusbán; résztvettek a társalgó- és korrepetáló órákban s az 
előírt ellátásdíj felét fizették.

Internátusi díjak evangélikusoknak 100, reformátusoknak 
120, más vallásúaknak 150 P havonként, fizetendő lehetőleg 
évi 3 részletben. Beíratási díj 10, zongorahasználati és orvosi 
díj egész évre 10—10 P. Zongora tandíj havi 14 P. A m osás
díj havonként körülbelül 6 P  volt.

Köszönetét mondok e helyen is az intézetnek ju tta to tt szí
ves adom ányaikért: Dr. Almer Sándor főorvos úrnak 2 drb 
fácán, Bontus Gyula úrnak tejfel, 20 kg hús, kolbász, hurka, 
dr. Debrődy Arzén ügyvéd úrnak 3 drb nyúl, dr. Mandics 
Milán földbirtokos úrnak 6 kosár szőllő, Mühlleitner Kálmán 
intéző úrnak 5 drb pulyka- és Schrecker Gyula földbirtokos 
úrnak 6 drb nyúl szíves adományáért.

Az internátus felvett növendéke köteles volt az előírt sza
bályokat pontosan m egtartani, az intézet rendjéhez szigorúan 
ragaszkodni. Szülei által élőre bejelentett rokon, vagy ismerős 
családnál vasárnap templomi istentisztelet meghallgatása u tán  
este 7-ig, illetőleg fél 8 óráig lá togatást tehetett, ha a rokon 
család valamely felnőtt tagja ki- és visszakísérte; ez időre 
érte a szülő, illetőleg a bejelentett család volt felelős. Bejelen
te tt  rokonaival a hónap első és harm adik vasárnapján délután 
3—5 óráig beszélhetett a fogadóteremben az igazgatónő tu d 
tával. Vidéki rokon a szülők tudtával, s részükről tö rtén t 
bejelentés alapján látogathatta meg a növendéket más napon 
is délután 3 és 6 óra között, helybeli rokonok hétköznap nem 
látogathattak.

Az intézeti növendékek egyenruhát viseltek és pedig sö tét
kék gyapjúszövet m atrózruhát, a melegebb időszakban sö té t
kék fehércsíkos vászonzubbonyt és az ünnepélyeken fehér 
vászonzubbonyt sötétkék galérral. H arisnya és cipő mindenkor 
fekete, ékszerviselés tilos volt.

Az internátus növendékeinek névsora:
Almer Katinka* ev. V., Budapest, Ádám Jolán r. k. főisk., 

Kiskúnhalas, Antal Katalin izr. VI. V. P., Nagyvárad, Bányay 
M argit ref. főisk., Zerind, B atta M arianne ref. VII. V. P., Szi
getvár, B artha Pálma* unit. I., Budapest, Bélák Irén ev. V., 
Veszprém, Bontus Hermina ev. V., Tápiószele, Bózsing Edina 
ref. főisk., Ercsi, Buchinger Anna r. k. I. Budapest, Debrődy
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Klára r. k. V., Budapest, Dunszt É va ev. L, Budapest, Ein- 
czinger Lívia r. k. főisk., Esztergom, Fóris Marianne ref. VI., 
Budapest, Halászy Juliska ev. IV., Enese, Hofmann H enrietta 
ref. II., Vazsony, Hrabovszky E d it ev. VT., Békéscsaba, Kiss 
Adrienne ref. VIII., Budapest, Kovács Éva ev. IV. elemi oszt., 
Budapest, Kvasz Emilia* ev. V. V. P., Budapest, Lang Györgyi 
ev. főisk., Esztergom, Ligeti K atalin ev. V., Kalocsa, Mandics 
Nadina g. k. III., Pomáz, Mihály E d it ev. VII., Nagydém, Mrva 
Ilonka ev. V., Szécsény, Mühlleitner A ranka ev. II., Fácánkert, 
Nagy Ildikó ev. I., Vém p. a., Péterm ann Irm a ev. VII., Bony- 
hád, Reiszky Bianka ev. IV., Budapest, Rosstäuscher Hanna 
ev. IV., Kamaraerdő, Rothauser M ária ref. főisk., Kassa, 
Schrecker Éva ev. III., Legénd, Stéberl Ilona ev. III., Békés
gyula, Stéberl Zsazsa ev. V., Békésgyula, Stiasny Matild r. k. 
VI., Arad, Várady Éva ev. VIII. V. P., Dunavecse, Wiener 
Erzsébet ev. III., Tapolca, Zboray Ilonka ev. V., Pomáz.

* )-g a l jelö ltek  kim aradtak.

12. Tudnivalók az 1935  36. évre.
I. Iskolánk I—VII. osztálya leány gimnáziumi osztály, 

érettségi bizonyítványa minden tanulm ányra, tudomány- 
egyetemre is képesít. A VIII. osztály utolsó kollégiumi osztá
lyunk, melynek érettségije minden főiskolára jogosít, egyete
met kivéve, különbözetivel a tanítóképző IV. évfolyamába való 
fellépés is lehetséges.

II. Üj tandíjfizetési szabályzat:
A budapesti evangélikus leánygimnáziumban a beiratási 

díj 12 P, az üzemi díj 40 P, a tan d íj evangélikusoknak évi 
60 P, reform átusoknak évi 110 P, katolikusoknak évi' 150 P, 
izraelitáknak évi 240 P.

A beiratási d íja t a beiratás alkalm ával kell fizetni, tekin
te t nélkül arra , hogy a tanuló tandíjm entességért folyamodik-e, 
vagy sem. E  díj fizetése alól csak a Deák-téri testvéregyházak 
alkalm azottainak leányai és a P ro testáns Árvaház ingyenes 
növendékei vannak felmentve.

Az üzemi díj két részletben fizethető: I. részlete a  be- 
iratáskor, II. részlete november 3-ig. A tandíj négy részletben 
is fizethető: az I. részlet október 3-ig, a II. részlet december 
3-ig, a  III. részlet március 3-ig, a IV. részlet május 3-ig. 
A tandíjrészletek befizetése póstatakarékpénztári befizetési 
lapokkal történik. A tanutók a tand íj lefizetését póstatakarék
pénztári elismervénnyel igazolják.

H a a  tanutó a jelzett fizetési határidő valamelyikére nem 
fizeti be a  megfelelő részletet, akkor az igazgató köteles őt 
hazaküldeni az iskolából. Ha további nyolc napon belül sem 
fizet, ez esetben a nyilvános tanulók sorából törölnie kell.
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Az üzemi díj fizetése alól való felmentésnek csak a leg
ritkább esetben van helye.

Tandíjm entességért folyamodhatik olyan szegénysorsú 
tanuló, aki a megelőző félévben példás (1) magaviseletét tanú
sított, és előmenetele általában jó, ha szülője igazolni tudja, 
hogy a tandíj megfizetése vagyoni, kereseti és családi viszo
nyainál fogva súlyos megterhelést jelent. A folyamodványhoz 
csatolni kell: 1. szegénységi bizonyítványt, 2. a fölöttes ható
ságtól, illetőleg kenyéradótól bizonyítványt a szülők fizetéséről 
és családi viszonyairól. Középiskolai tanárok  és közoktatás- 
ügyi tisztviselők gyermekei, ha egyébként a feltételeknek meg
felelnek, az 1. és 2. sz. bizonyítványok nélkül is részesíthetők 
tandíjmentességben.

Vegyesházasságból származó, nem evangélikus vallású 
tanuló is az evangélikus tanuló tand íjá t fizeti, ha atyja fizető 
tag ja  a Deák-téri testvéregyházaknak. Az olyan tanuló, aki 
evangélikus szülőjének reverzálisa folytán le tt nem protestáns 
vallású, semmiféle kedvezményben sem részesülhet.

Nem evangélikus tanulók összes számuk 10%-ig része
síthetők tandíjmentességben.

A tandíjm entesség vagy tandíjkedvezmény megadása 
évről-évre történik és az egész iskolai évre szól, de elveszti a 
tanuló tandíjmentességét, vagy tandíjkedvezményét a második 
félévre, ha előmenetele, vagy magaviseleté nem felel meg a 
fenti feltételeknek.

A megfelelő bizonyítványokkal felszerelt és a képviselő- 
testülethez intézett kérvényeket szeptember, illetőleg február 
15-ig kell az igazgatóságnál benyújtani.

III. A z új iskolai év megnyitása szeptember 9-én, hétfőn 
reggel 8 órakor tartandó istentisztelettel és 9-kor tartandó 
ünnepéllyel történik, a rendes tanítás kezdete 10-én.

IV. Kötelező az előírt és mellékelt oldalon látható in té
zeti ruha. Ezt nemcsak a tanítási órákon, hanem minden iskolai 
alkalommal (ünnepélyen, istentiszteleten, kiránduláson stb.) 
viselni kell. Felöltő, kabát és sapka színe sötétkék. Torna
órákon csak tornaruhában és cipőben szabad megjelenni. 
A zubbonyra és kalapra felillesztendő az iskola jelvénye: a 
Luther-rózsa, E. L. G. felírással (beszerezhető a Morzsányi
cégnél, Eskü-út 5.). Minden tanuló teh á t két jelvényt köteles 
vásárolni. — E rendelkezések megszegése fegyelmi vétség.

A z intézeti ruha leírása: (képek az 54. lapon)
Téli ruha: sötétkék szövet, fehér gallér, 9 sor sújtásos 

vitézkötés, berakásos szoknya, (felső kép).
Nyári munkaruha: drapp zubbony, sötétkék sújtás-dísz, 

rövid és felül begombolható hosszú ujjal, sötétkék berakásos 
szoknya, (alsó kép).
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13. S la lisz lík a .
A tanulók számának alakulása az év folyamán.

03 •o 03 X)
- IV

 a

IV
 b

V
 a V 

b

> V
II

I 
|

Együtt

1. Beírt nyilv. tanulók 50 48 48 45 57 42 39 48 48 37 27 27 516
„ magántanulók — — — 2 1 — — 2 — 1 2 1 9

Osztályozott nyilv. tan. 50 48 48 44 54 42 38 46 46 33 25 26 500
Osztályozott magántan. — — - 2 1 — — 2 — 1 2 1 9
Osztályoztatott összesen 50 48 48 46 55 42 38 48 46 34 27 27 509

11. Összes rendes tanulók száma (nem osztályozottak, ill. kimaradtak nélkül.)
1. Vallás szerint:

Ág. hitv. ev. 23 25 27 23 38 27 2 1 30 29 17 16 14 290
Református 1 0 7 9 8 7 9 5 7 7 8 3 4 84
Unitárius 1 1 — 1 1 - 4
Róm. katolikus 7 6 5 6 3 2 5 6 7 3 6 5 61
Görög keleti — — — 1 1 1 O

sJ

Izraelita 9 9 7 6 4 3 6 3 3 5 — 3 58

2. Kor szerint:
1925-ben 1 1 — 2
1924-ben 35 36 2 1 74
1923-ban 1 2 11 32 34 1 90
1922-ben 2 — 11 8 34 1 2 58
1921-ben — — 3 1 18 29 2 1 1 — — — — 73
1920-ban — — — — 1 8 15 29 35 1 — — 89
1919-ben 3 — 15 1 0 25 — — 53
1918 ban 1 — 1 2 4 14 — 2 0

1917-ben 2 1 0 17 29
1916-ban 1 1 7 9
1915-ben 1 1

1914-ben 1 1

1913-ban —

1912-ben —

1911-ben —

1910-ben —

3. Anyanyelv szerint:
Magyar 491 48 47 43 54 37 36 45 41 30 24 23 477
Német

Nyelvismeret szerint (a
l j - |  1 | 1 | —  | 5 | 2|  1 

magyar anyanyelvűek közül):
5 3 1 3 23

Csak magyarul 23 28 2 1 26 36 25 2 0 35 27 17 18 1 2 288
Németül is 27 16 17 2 0 13 13 1 8 11 11 11 7 15 179
Angolul is 5 3 2 2 1 2 2 3 9 3 5 3 40
Franciául is 3 6 7 2 1 2 — — 2 3 4 5 35
Más nyugati nyelven 1 1 2

Tótul — — — — 1 — — — 1 1 — — 3
Horvátul, szerbül 1 — — — 2 — — — — — — — 3
Románul — 1 — 1 2
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x> « - IV
 a

IV
 b

V 
a

V
b

> > V
ili Együtt

4. A szülők foglalkozása s 
Nagybirtokos

zcri nt:
1 2 1 1 5

Középbirtokos — — — í 1 — 1 — — 1 — — 4
Kisbirtokos — — — — 2 1 1 4
Gazdasági tisztviselő i — 1 2 1 _ — — — 1 — 6
Nagyiparos 2 1 2 — 2 — 2 1 — 2 1 — 13
Kisiparos 6 5 9 8 5 7 6 4 9 2 3 1 65
Ipari tisztviselő 3 3 — 2 6 — 1 — 6 — — 1 2 2
Ipari segédszemély 2 1 — 3 i ‘ 1 1 — 1 — — — 1 0
Nagykereskedő 1 2 1 3 4 1 5 — — — — 1 18
Kiskereskedő 4 4 6 3 1 6 2 3 5 4 1 — 39
Keresk. tisztviselő 4 6 2 1 4 5 8 6 4 6 2 4 52
Közi. tisztviselő — 3 1 3 6 1 _ 1 2 — — 2 19
Közi. segédszemély 1 — 3 2 1 5 1 1 1 2 1 1 19
Köztisztviselő 4 6 6 1 4 — 3 9 5 2 4 a-- 44
Pap, tanár, tanító 2 4 1 5 2 2 — 2 1 2 1 1 23
Másféle értelmiségi 7 5 7 7 5 2 — 6 4 4 1 6 54
Közhiv. altiszt 2 1 3 — 2 — 3 2 1 — 1 1 16
Katonatiszt 3 1 — 2 — 2 2 5 2 — — — 17
Nyugdíjas köztisztv. 5 1 4 — 1 — 1 3 2 6 1 3 27
Tőkés, háztulajdonos — — — — — — — — 1 — 1 — 2
Egyéb foglalk. 3 5 — 3 5 5 1 2 2 2 6 4 38
Árvaházi tanuló 1 1 1 3

5. A szülők lakhelye szerii 
Az iskola székhelyén (Bp.)

rt (c 
41

)Szt<
36

tlyzi
43

jtt
37

end
37

es t 
34

anu
29

ók)
33 32 28 17 25 392

A várm. egyéb község 
(Pest vm.) 5 1 0 3 6 1 0 6 8 1 0 14 2 4 1 79

Alag 1 1

Alberti-lrsa — — — 1 — 2 — — — — 1 — 4
Bocsa 1 — — 1

Csepel — 1 1 — — — — — _ — — — 2

Csillaghegy 1 1 1 3
Dunaharaszti 1 1

Dunakeszi 1 — 1

Fácánkert 1 1

Kalocsa 1 1

Kamaraerdő 1 1

Kispest 1 4 — — 1 1 1 — 2 — — 1 1 1

Kőbánya 1 1

Pestszenterzsébet — 1 — 1 1 — — — 1 — — — 4
Pestszentlörinc 1 1 — 1 — — — — 1 — — — 4
Pestújhely 1 1

Pécel — 1 1

Pomáz — — — — 1 — — 1 — — — — 2

Pilisvörösvár — — — — — — 1 — 1 — — — 2

Rákoshegy — — — 2 — — — — — — — — 2

Rákosliget — — — — 1 — 1 — 1 — -- — 3
Rákospalota — — — — — 1 — 1 1 — 1 — 4
Rákosszentmihály — 2 — — 1 — — 2 — — — — 5
Római fürdő — — — — — 1 — — — — — — 1

Sashalom 2 4 2 — — — 8

Soroksár 1 1

Szentendre 1 1

Széphalomtelep 1 - 1

56



cö X
cö X

5

cö

>

X

>
CÖ

>

X

> > > > Együtt

Szigetszentmiklós 2 1 1 — 4
Szödliget 1 1 2
Újpest 3
Váckisújfalu 1

Más vármegyében 4 1 2 1 6 2 1 3 — 1 3 — 24
Cseh megszállt területen 1 1 — 2
Román megszállt tér. — 1 — — — — — — — 2 — — 3

50 48 48 44 54 42 38 46 46 33 25 26 500

6. Mulasztott órák: 
[gazolt órák száma 
Igazolatlan órák száma

507613160 2964 262214034 3840 3341 3464 341612879 2357 2273

7. Rendkívüli tárgyként tanulta a rendes tanulók közül:
Zenetörténet 
Kézimunka 
Karének 
Francia

| 21 12 19 — —

34 22 18 19 23 15 17 2 4 — 4 4
3 2 11 5 9 7 10 12 6 9 4 1
1 3 1 1 |

III. Osztályozott rendes tanulók.
1. Magaviselet,

jo

Vallástan

Magyar nyelv 

Latin nyelv 

Német nyelv 

Angol nyelv 

Francia nyelv 

Történelem

1)
2)

tárj

44 431 42 38 50 40 35 43 39 26 20 261
6 1 5 | 

jyankint
6 1 6 4 2 3 3 7 7 5

1 40 34 30 33 40 27 24 29 21 20 12 25
2 10 14 17 9 14 15 12 15 21 13 12 1
3 — — 1 2 — — 2 2 4 — 1 —

4
1 24 19 14 27 10 19 14 17 11 11 11 9
2 17 23 19 9 21 13 15 20 18 15 7 10
3 9 6 15 6 19 10 9 9 16 7 7 7
4 ___ ___ — 2 4 — — — 1 — — —

1 14 8 9 — —

2 19 15 8 — —

3 13 21 16 — —

4 ___ ___ — — — — — — 2 — — —

1 23 16 15 14 15 20 16 13 13 13 6 7
2 21 23 21 21 18 10 13 21 12 12 7 6
3 6 8 12 9 21 9 8 11 20 8 11 13
4 ___ 1 — — — 3 1 1 1 — 1 —

1 ___ — — — 18 20 15 13 15 11 5 12
2 ____ — — — 18 11 14 21 9 8 12 4
3 ___ — — — 18 8 6 11 20 14 8 10
4 ___ — — — — 3 3 1 2 — — —

1 10 11
2 6 7
3 9 8
4
1 ___ — — — 22 16 14 22 10 14 11 12
2 ____ ___ — — 25 14 16 12 15 12 3 8
3 — — — — 7 12 7 12 21 7 11 6
4 1

39426

52
162
79

6
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a JD * X>
= IV

 a JD
> V 

a 
j

V 
b 

1

> > > Együtt

Földrajz 1 26 18 8 9 13 15 18 _ _ — 6 11

2 2 0 2 2 2 0 24 27 1 2 9 — — — 1 0 8

3 4 8 2 0 1 0 14 15 1 0 — — — 9 7
4 1 1

Természetrajz, 
kémia, egészségtan 1 28 24 18 27 — — 14 9 11 16 —

2 19 2 2 25 1 2 — — — 18 17 16 9 —
3 3 2 5 5 — — — 14 2 0 6 — —

Természettan 1 _ _ _ _ _ 7 1 1 _ _ _ 6 7
2 — — — — — 25 16 — — — 8 8

3 — — — — — 9 1 1 — — — 11 11

4 — — — — — 1 1 — — — — —
Mennyiségtan 1 30 26 13 18 1 2 18 1 2 13 16 11 6 5

2 14 19 23 16 26 1 0 1 2 18 2 0 13 6 9
3 6 3 1 2 9 16 13 13 15 1 0 9 1 2 1 2

4 — — — 1 — 1 1 — — — 1 —
Filozófia 1 11

2 11

3
4

4

Művészettörténet 1 2 2 16 17 1 2 2 0

2

3
16

8

2 0

1 0

14
2

5
8

3
3

Rajz 1 2 1 17 9 8 14 16 15
2 2 1 23 24 2 2 25 17 16
3 8 8 15 1 2 15 6 7
4 — — — 2 — 3 — — — — — —

Ének 1 36 27 29 24 2 0 2 2 16 2 2 13 — — —
2 13 18 1 2 16 25 1 0 15 6 7 — — —
3 1 3 6 4 8 9 6 2 4 — — —
4 — — — — — 1 1 — — — — —

Testgyakorlás 1 23 19 25 23 32 19 14 1 6 14 11 7 14
2 13 11 16 16 9 17 1 2 17 15 11 8 2

3 6 11 4 4 7 4 7 3 6 1 — 5
felmentett — 7 3 1 6 2 5 1 0 ll 1 0 1 0 5

3. Előmenetel szerint:
Jeles rendű 19 14 9 1 0 8 8 7 1 2 7 1 0 5 5 114
Jó rendű 24 26 19 2 2 23 18 18 19 15 1 0 7 8 209
Elégséges rendű 7 7 2 0 8 19 11 9 13 2 1 13 11 13 152
Egy tárgyból elégtelen — 1 — 3 4 2 3 2 2 — 2 — 19
Két tárgyból elégtelen —
Több tárgyból elégtelen — — — 1 — 3 1 — 1 — — — 6

4. Tandíjfizetés szerint:
Egész tandíjat fizet 30 38 32 35 33 23 2 1 32 31 25 17 13 330
Egész tandíjmentes 7 2 7 1 6 6 7 8 4 5 4 3 60
Féltandíjmentes 6 2 6 5 11 7 1 4 3 2 4 6 57
Tandíjkedvezményes 7 6 3 3 4 6 9 2 8 1 — 4 53

IV. Az iskola felszerelésének a tanév folyamán történt gyarapodása:
Régi Gyara- C sőkké- G yarapo- É w ég i Értéke 

állom ány podás nés dás ért. P  állomány P
Tanári Könyvtár 2207 kötet 29 kötet — 8 2 .- 2236 kötet 10.644’ —
Ifj. Önk. Könyvtár 2471 kötet 
Term.-tani Szertár 239 drb

52 kötet 18 kötet 
— drb —

165 — 2505 kötet 
239 drb

5.030 — 
4 433 87
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V. Az iskola benépesülésének hivatalos kimutatása az 1920/21. tanévtől kezdve.

Év
Rendes tanulók Magántanulók Rendes

és
m agán
tanu lók

összesen
cd fi cd fi

II
I 

a
II

I 
b ed

>
fi
> ed

£>
fi
>

cd

VI
 b

> VI
II összes r—« > > > >

III A összes

1920 - 1921 *64 — *64 — *60 — *54 — — — — — — — 242 *7 * 1 1 *9 * 1 0 — — — — 37 279

1921 -  1922 *74 — *64 — *61 —*56 - — — — — - - 255 * 1 2 * 1 0 *9 * 8 — — — — 39 294

1922—1923 *63 — *62 — *58 — *55 - — — — — — 238 *7 * 8 * 8 *7 — — — — 30 268

1923—1924 *60 — *52 — *61 — *54 — — - — - — — 227 *5 * 1 1 * 1 0 *5 — — — — 32 259

1924-1925 *59 — *54 — *50 — *55 — — — — — — — 218 *i *13 * 1 0 * 1 0 — — — — 34 252

1925-1926 *43 — *43 — *48 — *44 — — — — — — — 178 *3 * 2 *4 * 8 — — — — 17 195

1926-1927 *25 — *30 — *33 — *48 — — — — — — — 142 *3 * 1 * 1 *3 — — — — 8 150

1927—1928 44 — *32 — *44 — *45 — 51 - — — — — 216 — *3 *3 * 2 5 — — — 13 229

1928—1929 28 — 45 — *29 — *41 — 44 34 50 — — — 271 1 * 1 * 2 *5 9 6 — — 24 295

1929-1930 48 — 33 — 41 — *34 — 52 — 32 33 50 — 323 1 — 1 *4 11 9 3 — 29 352

1930-1931 48 49 47 — 39 — 40 — 46 — 49 — 55 51 424 2 2 2 2 7 11 7 3 36 460

1931—1932 45 45 50 43 51 — 37 — 40 — 35 — 44 53 443 1 1 3 2 6 6 6 4 29 472

1932-1933 34 32 39 39 49 50 53 — 35 — 32 — 31 43 437 — 1 — — 1 2 — — 4 441

1933—1934 »45 « 4 4 »51 — "44 »41 »47 »48 »43 — 30 — 28 26 447 — »4 — » 2 2 - 1 5 14 461

1934-1935 CJ1 o °48j »48 »44 »54 — »42 »38 »46 »46 »33 — 25 26 500 — » 2 »1 — » 2 1 2 1 9 509

* polgári iskolai osztályok. Jelnélküli kollégiumi osztályok. 0  gimnáziumi osztályok.
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