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Kőszegi nyaralía^ásunk,

I r ta :  R u zicska  L á sz ló  ta n á r , a  n y a ra l ta tá s  vezetője.

Az iskolának gondoskodnia kell olyan lehetőségekről, me
lyek növendékeit készekké és képesekké teszik arra, hogy taná
raik előtt megnyilatkozzanak. Kisebb tanulmányi kiránduláso
kon kívül olyan alkalm akra gondolok, melyek esetleg pár hetet 
is igénybe vehetnek. Gondolok a német Schullandheim-féle meg
oldásra, avagy a cserkésztáborokhoz hasonló együttlétre. Az 
ilyenek számára igen alkalm as a nyári szünet, m ert az iskola 
gondját növendékeiről akkor sem véheti le, amikor őket nyári 
szabadságra bocsátja szét.

Ebből az elgondolásból kiindulva igyekezett iskolánk régi 
hiányt pótolni, mikor gyerm eknyaraltatási vett tervbe. Voltak 
szülők, akik titkos vágyuk teljesedését látták ebben a tervben, 
s gyermekeiket azonnal előj egyeztették, de bizony nagyon so
kan voltak olyanok, kik bizalmatlanul fogadták azt, m it gyer
mekeik érdekében készítettünk elő. Akik azonban elküldötték 
gyermekeiket, azok m ár hálával nyilatkoztak meg azért, hogy 
iskolánk ilyen vállalkozásba kezdett. Ez pedig m ár eredménye a 
nyaraltatásnak és Ígérete az elkövetkezendőknek. A nyaraltatás 
sikerének tanúi voltak azok a könnycseppek, amelyek a nyara
lók szeméből leperegtek az utolsó éjtszakán.

Kőszeget választottuk a nyaralás helyének: ideális fekvése, 
történeti légköre, jellemnevelő ereje egyaránt alkalmassá te tte  
e kedves várost célunknak. S a kőszegi evangélikus leánynevelő
intézet internátusával, tágas helyiségeivel, pompás kertjével 
egyenesen kínálkozott erre  a célra.

Kőszeg minden köve történelemről beszél. A vár maga mi
lyen sokat is mondott alagútjaival, folyosóival, bástyáival, me
redek falaival; mennyivel többet, m int a legjobb iskolai tö rté
nelmi kézikönyv, legszebb iskolai történelemóra. Átélte a gyer
mek, am it megtanult, s am ikor m eglátta a nagy hős és gyerme
keinek sírját, élményévé vált a múlt. Wesselényi Ferenc nádor 
felesége, a murányi Vénusz, Széchy Mária, is Kőszeg egyik 
templomában pihen, s nem messze innen, osztrák területen már, 
a lékai vár kriptájában Nádasdy Ferenc, akit m agyarsága 
m iatt fejeztek le Bécsben. S ha meggondoljuk, hogy Kőszeg 
most határm enti város, falain túl húzódik az osztrák határ, s 
hogy a 883 m. magas Iro ttkő  kilátó ját keresztülmetszi a h a tá r
vonal: mindennek látása, m agyar nyomorúságunknak közvetlen
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tapasztalása nem egyszer m egszólaltattak minket Isten színe 
előtt könyörgő imádságban. Nemzetnevelő erejét nem tagadhat
juk annak, am it láttunk és átéltünk.

Kőszegre esett választásunk, m ert csak olyan helyet vá
laszthattunk, mely felekezetre való tekintet nélkül m egadhatta 
a lehetőséget arra, hogy az U rat áldjuk. Milyen kedves volt 
templomunk, melynek falai közé annyi vér és veríték épült! Ta
nít is a kőszegi ev. templom o ltá ra : Légy hű — felírásával. De, 
hogy mire képes az Isten t szerető lélek, m egláttuk Jákon, Szom
bathelyen, ahol Istennek néhány igen szép hajlékában gyönyör
ködhettünk. Ják i kirándulásunk feledhetetlen m arad azért is, 
m ert lá thattuk  az egyszerű m agyar ember művészetszeretetét 
és érzékét: egy gerencsért néztünk meg munkája közben, amint 
gyúrta az agyagot, s pillanatok a la tt kedves kis kancsókká, ha
m utartókká és vázákká alakította azt. Alig tudtunk tovább
menni !

Istennek kézzel csinált templomain kívül o tt voltunk a te r
mészet szép templomában. Kőszeget nagyon szerethette a jó 
Isten, hogy olyan környezettel áldotta meg. Hetenként egyszer 
legalább egésznapos kirándulást tettünk, de napról-napra sza
kítottunk időt pár órás sétára. A kedves Kálvária mosolygó 
egyszerűségében, a Merengő gyönyörű kilátásával sokszor hívo
gato tt; a 600 éves öreg szelídgesztenyefa koronája hányszor 
adott a Királyvölgyben hűs árnyékot. A Hörmann-forrás hűs 
vize oltotta szomjúságunkat, a semmeringi ú t fáradsága után a 
kőfejtő pihenője csillapította éhségünket. A Hét vezér-forrás 
kedves hangulata dúdoltatta velünk a nótát: Aki annak vizét
issza, vágyik annak szíve vissza. A stá je r házak, a  lékai út, á t
kelés a patak balkáni hídján izgatok, de mégis milyen kedvesek 
is voltak. Amerre jártunk, nyíltak a hársak, fehérlett a geszte
nyevirág, mosolygott minden, milyen pompás környezet is volt 
ez vidám gyermekszíveknek! E gyütt voltunk és egyek örömben 
és dalban, beszélgetésben, amint hogy a term észet is egy volt 
Isten jósága hirdetésében. Szívesen mentünk mindig sétálni, de 
szívesen térünk otthonunkba vissza, m ert a konyhaművészet 
mesés alkotásait élveztük állandóan.

Hogy ehhez a nagyszerű konyhához megfelelő étvágy is le
gyen, foglalkoztattuk a gyermekeket a túristaságon kívül még 
sporttal is. Nem kellett sok biztatás. Az első nap m ár kora h a j
nali órákban elindultunk a teniszpályákra, m ásnapra már meg
te tte  a levegő a hatását, s % 8-nál előbb nem is kezdett mozogni 
a leánysereg. E ttő l fogva az uzsonna utáni időt használtuk erre 
a célra, délelőtt pedig 10 órai után a katonai park uszodáját 
élveztük. Fürödni, úszni mindenki szeretett, még az is, aki nem 
is tudott. Kicsit hűvös volt ugyan a víz, mély is volt, de Argus 
szemekkel őrködtünk, s hűségesen nyomában voltunk annak, 
aki úszásában még nem volt különösen biztos. Jó fürdő után
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hogyne esett volna jól az ebéd, s hogyne lett volna mély az 
álom, hogyne pirosodtak volna az arcok, emelkedtek a kilogram
mok, úgyhogy hiúság m iatt ta lán  mérlegre sem volt már h a j
landó állni egyik-másik leány.

Ilyen állandó foglalkozás m ellett lehetett-e rossz az éjt- 
szaka? Aludtak a lánykák, m in t az angyalok. A lefekvés előtti 
zuhany, illetve kádfürdő, m ert nem volt kivétel, csak még job
ban elálmosította őket. Ha ébredés után borultabb lett az ég, 
hűvösebbre fordult az idő és nem volt alkalmas a fürdésre, ak 
kor sem féltünk, vagy szomorkodtunk, mindig hasznos és jó 
szórakoztató volt az intézeti tornaterem , díszterem a zongorá
val, társas játékaival, ifjúsági könyveivel, ping-pong asztalával. 
Ilyenkor írták  a leveleket is a lányok, Lapokat, és kértek egy kis 
mokkát, kis mogyoróst, na meg egy kis kavicsot és egyet-mást.

Mi is voltunk gyermekek. Tudjuk, mit jelentett gyermek
korunkban az árta tlan  szórakozás és öröm. Hogy ilyenben is 
legyen részük, hetenként családi hangversenyt rendeztünk, két 
alkalommal kedves mulatságot rögtönöztünk. Hogy készülőd
tek, sugdolóztak, vasaltak, s m ikor eljött az este és bevonultak 
a  terembe, s a cigányok já tszani kezdtek, szemüknek mosolya, 
arcuknak pírja boldoggá te tt m inket is, hogy ilyen örömöt sze
reztünk nekik.

Jó hangulatban teltek a napok. Baj nem is volt. Kis gyo
morrontás, kisebb hűlés egy-két esetben előfordult, de a doktor 
bácsi jóindulatába ajánlottuk azonnal őket, s az ápolónővár 
gondjaiba, ami hamarosan eredménnyel is járt.

Kőszegen megtanultak a lánykák egymásért élni, megér
tették, hogy kölcsönösen azon kell lenniök, hogy kedvesebbé le
gyenek a napok, megértették, hogy akkor szép az együttes élet, 
ha annak az alapja a szeretet, az egymásért fáradni és áldoza
to t hozni tudó szeretet. Nem vettem  észre, hogy egyik a másik 
örömét zavarni akarta volna, vagy nem tudott, vagy akart volna 
osztozni mások örömében. T anultak  is egymástól a nélkül, hogy 
oktatni kellett volna őket. A rendszeretet, pontosság, alkalmaz
kodás, engedelmesség, tiszteletadás azokat is meggyőzte, akik 
talán ebben a tekintetben kicsit felületesebbek lettek volna. Kö
zelebb ju to ttak  egymáshoz azok, akik talán enélkül a kirándu
lás nélkül meg nem barátkozhattak volna; baráti kötelékek jö t
tek létre, meleg érzésekkel gazdagodtak, megtanultak önzetle
nül örülni, egym ásért fáradozni, s érezhették, hogy jó a nyara
lás még akkor is, ha az tanári felügyelet mellett is megy végbe. 
Szivek nyíltak meg, s én hiszem, hogy néhány életre vezető he
lyes, jó gondolat talált, mint jó magvetés, helyet a megnyílt 
szivekben.

Ne csodálkozzunk, ha az a nyári hónap olyan észrevétlen 
ham ar elsuhant felettünk. Bizony mikor eljött a búcsú órája, 
mi magunk is nagyot néztünk. Könnyesen, hálásan és azzal az
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érzéssel távoztunk, hogy még egyszer segítsen minket oda a jó
ságos Isten. És Kőszeg bizonyára hívni is fog még, várja majd 
megint azt a diáksereget, melyről a kőszegiek m ár a második 
napon azt mondották, hogy ilyen helyes nyaralógyerekek kelle
nek iskolánk falai közé. Hív most ismét, ne zárkózzunk el hívó 
szózata elől: menjünk kedves falai közé, hol testvéri szeretettel 
várják az érkezőket.

A v ilágegyeíem  k ele tk ezésén ek  elm élete i.
—  D r. S te in e r t  K a ta lin  t a n á r  székfog la ló  é rtek ezése . —

A gondolkodó ember lelkében mindenkor felm erült az az 
izgató nagy kérdés: miből és miként keletkezett a látható világ 
és a látható világban az élő természet. A kérdéseknek ez a leg
nagyobb kérdése, az emberi tudásvágynak ez a végső célja, m ár 
a legrégibb kultúrnépeket is gondolkodásra késztette. Már ők 
is keresték, s több-kevesebb szerencsével választ is véltek e kér
désre találni, vagy legalább is oly képzetet alkottak maguknak, 
amely tudásuk mértékének megfelelően m agyarázatot foglalt 
magában.

A világ keletkezéséről ír t elméleteket amaz adatok és meg
figyelések alapján rendezhetjük, amelyek ezeknek alapját alkot
ják. így  három  csoportot különböztethetünk meg. Az elsőbe ta r 
toznak azok az elméletek, amelyeket az emberiség a nehézségi 
erő felfedezése előtt állított fel. Ezek minden tudományos ala
pot nélkülöznek. A második csoport magába foglalja azokat a 
véleményeket, amelyek az energia megmaradása tanának is
merete nélkül, a nehézségi erőre támaszkodnak. A harmadik 
csoportba tartoznak  azok az elméletek, amelyek az energia meg
m aradásának elvén épülnek fel.

A régieknek nézetei a világ keletkezéséről inkább a filozó
fia, mint a csillagászat körébe tartoznak, m ert tisztán spekula
tiv természetűek. Az ő kultúrájuk nem tám aszkodhatott a te r
mészetvizsgálat mai fényes eredményeire, megfigyelő eszközeik 
kezdetlegesek voltak, és azért csak olyan fogalmuk volt a föld
nek keletkezéséről, fejlődéséről, m int a jelenkori vad törzsek
nek. Miből és miként keletkezett a látható világ, a világban a 
föld, az élő term észet? — ezeket a nagy problémákat a régiek 
teremtési mithoszokkal iparkodtak megoldani. A legrégibb az 
indusok elképzelése, amely a hindu kedély fantasztikus hajla
mainak folyománya. Szerintük Brahm a Isten, mély gondola
taiba merülve hatalm as lótuszlevelen ül és gondolatainak ered
ménye a Világmindenség nagyságának megfelelő aranytojás, 
amelyből lassan, fokozatosan fejlődött a Világ.

Az ókor terem tési mondái között a babiloni terem téstör
ténet válik ki természettudományos világnézetével. Ez a monda
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Niniveh és Babilon rom jaiból kikerült hét darab ékírásos 
agyagtáblán m aradt fenn. A teremtés ezek szerint a Káosszal 
kezdődött, majd a Káosz és az Okeánosz összekeveredéséből 
származtak az istenek. Ezek Tiam at ellenében Mardukot vá
lasztották fejükké s az atyaisten  Tiamat holttestét kétfelé 
vágva, az egyikből Eget, a másikból Földet alkotott. Az Eget 
benépesíté csillagokkal, a Földet pedig növényekkel és álla
tokkal. Majd m egterem tette porból az első emberpárt.

Bámulatos egyszerűségében, erőben, hitben és a nyelv 
szépségeire nézve a világ összes népeinek a regéit magasan 
felülmúlja Mózes terem téstörténete. Ebben a Világnak, a föld
nek és lakóinak a m egterem tése egy mindenható és minden
tudó Istennek a munkája. A teremtés sorrendjében pedig már 
ott lappang a fokozatos fejlődés gondolata.

A régi görögök is igyekeztek elfogadható kozmogóniát 
alkotni. Thalész (Kr. e. 640— 548) minden dolgot a vízből szár
m aztatott. Anaximenész (Kr. e. 585—525) és tanítványa Appol- 
loniai Diogenész (Kr. e. V. sz.) szerint a levegő az a közös ős
anyag, melynek sűrűsödéséből és ritkulásából keletkezett a 
Mindenség. Anaximandrosz (Kr. e. 611—547) világképe a fe j
lődésen épül fel. Minden lét forrásának a határtalan  ősanyagot 
tarto tta . A Föld eredetileg folyékony állapotban volt és az 
Éggel együtt keletkezett az ősanyagból. Herakleitosz (Kr. e. 
500 körül) azt hirdette, hogy tűzből keletkezett minden és 
tűzzé lesz minden, m ert az egész világ időnként lángba borul. 
Anaxagorasz (kb. 500—428 Kr. e.) szerint a világ meglevő 
anyag részecskéinek elegyedéséből keletkezett. Elrendeződés 
által le tt a káosz kozmosszá. Ezt az elméletet Demokritosz (kb. 
460—371 Kr. e.) fejlesztette tovább, aki azt taníto tta, hogy a 
világnak egyetlen ősanyaga van, amely végtelen sok atomból 
áll. Az atomok az űrben határozott irány nélkül össze-vissza 
mozognak, mint a porszemecskék a napsugárban. Összeütközés 
által körforgás keletkezik, amelynek következtében az egyenlő 
atomok összeolvadásából keletkezik egy-egy kozmosz, egy-egy 
világ. Az űrben keletkező világok száma sok és véges.

A következő századokban a gondolkodók érdeklődése in
kább a világ célja, rendeltetése és anyagi felépítése felé fo r
dult. Ezért századokon á t nem keletkeztek újabb kozmogóniai 
elméletek. A római birodalom összeomlásával pedig hosszú 
éjtszaka következett a term észettudom ányokra és így a koz- 
mogóniára is. A skolasztikusok a világ keletkezését Mózes első 
könyve szerint m agyarázták, de nem szelleme, hanem betű 
szerint való értelmében, ezzel hosszú időre megakasztották a 
természettudományos gondolkodást.

A 17. században a világ keletkezését fantasztikus elméle
tekkel próbálták megmagyarázni. így Whiston cambridgei egye
temi tan ár azt fejtegette, hogy földünk eredetileg a Nap körül
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keringő üstökös volt. Miután összeütközött más üstökössel, 
tengely körüli mozgásra te tt szert. Hosszú idő múlva lakhatóvá 
vált. Élőlényei kezdetben paradicsomi állapotban éltek. Idővel 
gonosszá váltak és a Föld egy harm adik üstökössel ütközött 
össze és ennek következtében keletkezett a vízözön. Egyszer 
majd egy negyedik üstökös elégeti a Földet.

Magasabb fokon áll Descartes (1596—1650) elmélete. 
Alapgondolatát m ár Giordano Brúnó (1548—1600)-nál találjuk. 
Descartes örvény-elmélete egyideig Newton gravitációs elméle
tével versenyzett. Szerinte a világ kezdetben egységes szilárd 
tömeg volt, am elyet Isten, vagy belső erők törtek össze. Az 
egyes részek rendezetlenül kirepültek a világűrbe. Ezeknek a 
részeknek összeütközéséből, súrlódásából különböző finomságú 
anyag keletkezett. A legfinomabb anyag összesűrűsödéséből 
származott a  Nap és állócsillagok, a durva anyagból jöttek 
létre a bolygók és holdak. A közepes finomságú anyag folya
dék és kitölti a világűrt. A Nap forgásától a folyadék forgásba 
jött, míg végül örvénylő mozgást vett fel. A bolygókat ez a 
mozgás sodorja magával. A távolabbi bolygók azért mozognak 
lassan, mivel erre a Nap forgása kisebb befolyást gyakorol. 
Kisebb örvénykeltő hatásuk van a bolygóknak s ez sodorja 
magával a holdjaikat. Descartes nem tud ta  elméletét össze
egyeztetni Kepler törvényeivel. Newton  (1643—1727) és korá
nak sok más tudósa szerint az égitestek lecsapódása által kelet
keztek a világegyetem ősanyagából, m int felhők a párából.

Ez a fantasztikus irányzat Buf f  on (1707—1788) francia 
tudósban érte  el tetőpontját. Stílusának páratlan  szépségével 
nagy ha tást é rt el. „Formation des planétes” című szellemes 
munkájában, amely 1745-ben jelent meg, a föld keletkezését 
hatalmas üstökösnek a Nappal való összeütközéséből magya
rázza. A levált tömeg részekre esik szét és legömbölyödve 
bolygókká sűrűsödik. A világűrbe szóródott részek közül a 
föld, az elszakítás után még 2936 évig izzó állapotban volt. 
(Ezt ilyen pontosan izzó vasgolyóból szám ította ki.) 59.000 
év alatt hült le a föld annyira, hogy a felületein víz képződött. 
Ez a víz 20.000 év a la tt érte el mai hőmérsékletét és 93.000 
év alatt hűl ki a föld annyira, hogy minden élet megszűnik 
rajta. A terem tés történetét hat korszakba sorozza s e kor
szakok között mindig robbanások te tték  tönkre az élő lénye
ket. Ezzel Buffon m egalapította kataklisma-elméletét. Buffon 
tetszetős elmélete ügyesen megmagyarázza, hogy a bolygók 
miért keringenek azonos síkban és azonos irányban a Nap 
körül.

Em lítésre méltó még Franklin (1706—1790) elmélete. 
Szerinte a világűrt kezdettől fogva anyag töltötte ki. Vonzás 
következtében egyes anyagrészecskék központ körül sűrűsöd
tek. A gázalakú centrum körül szilárd kéreg keletkezett, amely
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a belső részre nagy nyomást gyakorolt. E zért gyakoriak voltak 
a robbanások, amelyeknek következtében keletkeztek az égi tes
tek felületén hegyek és völgyek.

Bár az eddig em lített elméletek nem támaszkodnak tudo
mányos megfigyelésre, mégsem kell feltételeznünk, hogy ezek
nek valamennyi megállapítása téves. Az egyes elméletekben 
gondolatokat, megjegyzéseket találunk, amelyek egy kis igaz
ságot tartalm aznak és ezért említést érdemelnek, bár nagy já
ban ez emberek hipotézisei inkább képzelőtehetségben gazdag 
kombináció és spekuláció szülöttei, mint pontos megfigyelés és 
következetes vizsgálat eredménye. A kozmogóniával ugyanis 
régóta szívesen foglalkoztak a csapongó kézelőtehetséggel meg
áldott egyének, akik hiányában vannak minden m atematikai és 
fizikai műveltségnek és akik azért nem tudták  megítélni, hogy 
elméletük a mechanika törvényeivel és a megfigyelés fényeivel 
megegyezik-e.

A következőkben azoknak elméleteit ismertetem, akik a vi
lág fejlődésének törvényeit tudományos alapon kutatták.

Az első tudományos kozmogóniai elmélet a XVIII. század
ban keletkezett. Az angol Thomas W right, a svéd Emmanuel 
Swedenborg, a német Immanuel Kant és a francia Jean Laplace 
— úgy látszik —  egymástól függetlenül, csekély eltéréssel 
ugyanazt a feltevést állította fel.

Kantnak, (1724—1804) a nagy bölcselőnek műve 1755-ben 
jelent meg névtelenül. „Allgemeine Naturgeschichte und Theo
rie des Himmels” címen. Kozmogóniai elméletét a naprendszer 
igazi viszonyaira és Newtonnak gravitáció-törvényére alapí
to tta . Végső következtetései a következők: a Naprendszer ta 
nulmányozásánál megfigyelhető, hogy 1. a bolygók a Nap kö
rül és a holdak a bolygók körül majdnem ugyanazon síkban 
keringenek. 2. Valamennyi bolygó ugyanazon irányban forog 
a tengelye körül, m int amilyenben a Nap körül kering. Kell, 
hogy mindkét jelenség határozott okra legyen visszavezethető, 
amely kezdetben minden bolygóra hato tt. A tér, amelyben a 
bolygók keringenek, üres, vagy majdnem üres. Ha van benne 
valamilyen anyag, úgy ez olyan vékony és finom, hogy a boly
gók mozgására nem lehet hatással. Hogyan magyarázható 
tehát a bolygók mozgása? Legegyszerűbb, ha feltételezzük, 
hogy a bolygók között valamikor anyagi összeköttetés volt, 
vagyis, hogy a bolygók anyaga valamikor a köztük levő ű rt 
teljesen kitöltötte. Felteszem — mondja K ant — , hogy minden 
anyag, amelyből naprendszerünk minden gömbje, bolygója és 
üstököse minden dolog kezdetén keletkezett, elemi alapanyagra 
felosztva a Mindenség egész te ré t betöltötte. Ebben a káoszban 
nem volt szilárd test, csak később keletkezett a tömegvonzás 
következtében. így  jö tt létre a legerősebben vonzó rész — a 
jövendő Nap — körül tömeghalmozódás, amennyiben az anyag
részecskék minden irányból e leendő égitest felé mozogtak. A
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részecskék pályája egyenes vonalú lenne, ha nem téríttetnének 
el útjukból a köztük levő anyag rugalm assága és más részecs
kékkel való összeütközése következtében. így a részecskék a 
központi test körül minden irányban görbéket írnak le, míg a 
központi testre zulhannak, ez által e test forgását idézve elő. A 
központi test, vagyis a Nap körül addig lesznek összeütközések 
és egyesülések, míg végül csak néhány nagyobb test, bolygók 
maradnak fenn. Ezek a Naphoz hasonló módon tengelymoz
gásra tesznek szert és ugyanazon irányban és majdnem ugyan
azon síkban keringenek a Nap körül. Hasonló módon kelet
keznek és mozognak a bolygók holdjai. K ant elmélete a bolygók 
mozgását nem m agyarázza kielégítő módon, mert a mechanika 
azt tanítja, hogy olyan tömeg, amely eredetileg nem végzett 
forgó mozgást, egy pont felé ható erő, m int jelen esetben a 
nehézségi erő ha tása  a la tt forgásba nem jöhet.

Kant nagyobb elméleti filozófus, m int természettudós h íré
ben állott, éppen ezért az ő okoskodására nem irányult kellő 
figyelem. Midőn azonban Laplace nagy hírneve súlyt adott egy 
majdnem azonos feltevésnek, elismerték a csillagászok is, hogy 
Kant elmélete korszakalkotó.

Laplace (1749— 1827) ködelméletéhez hasonló megfigyelé
sek alapján ju to tt, m int Kant. Valószínű, hogy mindkettőre 
Buffon „Histoire N aturelle”-je volt hatással. Az „Exposition 
du Systeme du monde” 1796-ban jelent meg Párizsban. E  műben 
Laplace eszméit K ant képességeit messze meghaladó m atem ati
kai pontossággal, részletesen fejtette ki. Laplace nem a káoszból 
indul ki, amelyből vonzás és taszítás által lassan történik  vala
mely világrendszer kialakulása, hanem a Napból, amelyet tüzes 
athmoszféra vesz körül. Hogy a naprendszer mozgása megma
gyarázható legyen, feltételezte, hogy az ősköd középpontján 
átmenő tengely körül forgott. Az izzó tömeg a világtérbe való 
hőkisugárzás fo lytán  összébbhúzódott és mennél jobban sűrűsö
dött, annál jobban nő tt a mechanika alaptörvénye szerint for
gási sebessége. Az összehúzódás és a gyorsabb forgás követ
keztében lencsealakot ölt, majd egyenlítői síkjában anyagot 
kezd kilökni, amidőn a centrifugális erő nagyobb, m int a centri- 
petális és a főtöm eg összehúzódása folytatódott. Ily módon 
gyűrű képződött, m egtartva régi irányú mozgását. A 
gyűrű darabokra szakadozva és mindinkább sűrűsödve, önálló 
gömbbé húzódott össze. így keletkezett a Naptól legtávolabb 
eső bolygó. A m int a főtömeg még jobban összehúzódott, az 
egyenlítő síkjában újabb gázkiválás tö rtén t és ez a folyam at 
további során egy másik bolygóvá sűrűsödött és így tovább, 
míg csak a Nap meg nem szűnt zsugorodni és a bolygók szü
letése véget nem ért. Ugyanez a folyam at megismétlődött, 
azonban sokkal kisebb mértékben, a bolygókból született hol
daknál. A Saturnuson meg is m aradt a mai napig egy ilyen 
gyűrű, m ert egyenletes sűrűségű volt és azért a lehűlése szét-
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szakadozás nélkül történhetett. A legtöbb esetben a gyűrű nem 
egyenletes sűrűségű és ezért lehűléskor széttörezve és össze
sűrűsödve új bolygóvá alakul. A Napot körülvevő ködtömeg 
között olyan finom és illékony anyag is van, amely gyűrűvé, 
vagy bolygóvá nem sűrűsödhetett. Ez az anyag állandóan a 
Nap körül kering és mozgási iránya megegyezik a bolygók 
mozgási irányával. Végtelen finomságánál fogva nem akadályoz
hatja a bolygók mozgását. Az üstökösökről Laplace azt ta r 
totta, hogy naprendszertől naprendszerig tévelygő köd, amely 
a világűrben levő ködszerű anyag sűrűsödésétől keletkezett. A 
Nap vonzási körébe ju tva, ez a vonzás az üstökösöket elliptikus 
vagy hiperbolikus pályára kényszeríti.

Laplace tetszetős elmélete közel egy évszázadon át általá
nos elfogadásra ta lált. A két Herschel, apa és fiú, valamint 
Lord Rosse óriási távcsövei a megfigyelések tanúbizonyságá
val tám ogatták a ködelméletet, m ert ők ködfoltokat fedeztek 
fel az égboltozaton, melyek között voltak gömb-, korong-, 
gyűrűalakúak, sőt örvényvonalak is.

A 19. század közepén Helmholz a Nap melegének meg
m aradását összehúzódásával magyarázza, az amerikai Lane 
pedig bebizonyította, hogy a vonzás következtében zsugorodó 
gáztömeg hőmérséklete óriási hővesztesége ellenére tényleg 
emelkedhetik. Ugyanezt vezette le számos dolgozatában a 
német A. R itter  is, aki próbálja megmagyarázni, hogyan, kelet
kezett az ősanyag, amelyből a Naprendszer keletkezett. R itter 
szerint két naprendszer összeütközéséből keletkezett ez a gáz
tömeg. Az összeütközés következtében a két Nap széttöredezett 
és olyan hatalm as hő keletkezett, hogy tömegük gázzá vált. E 
gázból keletkeztek a ködfoltok, amelyeknek hőfoka több millió 
fok lehet. így nem szükséges feltennünk, hogy a köd m ár ere
detileg is magas hőmérsékletű anyag volt. Lord Kelvin is meg
erősítette a Nap melegére vonatkozó számításával e feltevést.

A csillagászat fejlődésével azonban mind több olyan tüne
ményt észleltek, amely Laplace elméletével nem volt m agyaráz
ható, és úgy ez elmélet tarthata tlansága nyilvánvaló lett. Ki
tűnt, hogy a legtávolabbi bolygóknak, az Uranusnak és Nep- 
tunusnak iholdjai nem mozognak az ekliptika síkjában. Sőt ezek 
a  holdak úgynevezett „retrograd” mozgást végeznek, vagyis 
ellenkező irányban haladnak, mint ahogy azt a Laplace-féle 
elmélet kívánja. Ugyanezt a jelenséget tapasztalhatjuk a Sa- 
turnus egyik holdjánál. Továbbá megállapították, hogy a föld 
holdja messzebb van, m int ahogy azt a Laplace-féle elmélet 
megengedi. Ezek a jelenségek Laplace idejében ismeretlenek 
voltak. Faye, Roche, Darwin, Arrhenius és mások javíto tták  
és bővítették ki Laplace ködelméletét, hogy az előbb em lített 
tények m agyarázatot nyerjenek. Különösen érdekesek Darwin 
(1845—1925) megállapításai, aki az apály és dagály hatásait 
tanulmányozta az égitesteken és megállapította, hogy bizonyos
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feltételek között e jelenség a holdak keringési idejére és távol
ságára befolyást gyakorol. Valamely forró tömeg széjjelválá
sakor a két összetevő olyan közel van egymáshoz, hogy egy
máson szükségképpen rettenetes árapályt idéz elő. H ajdan a 
Hold oly közel volt a Földhöz, hogy azt majdnem érintette, de 
a  keletkező árapály a két testet egymástól eltereli és e közben 
forgási sebességüket egyenlősíti. E folyam atnak több millió 
éven át ta rto tt ha tása  folytán a két test forgási és egymás 
körül való keringési sebességének egyenlővé kell válnia, úgy
hogy mindegyik test örökké ugyanezt a felét m utatja társának 
és a kettő úgy forog körben, mint valami lá thata tlan  súlyzó 
két golyója. Á ltalában azt találjuk, hogy minél jobban távolo
dunk a Naptól, a bolygók annál gyorsabban forognak, és ez 
pontosan megfelel az árapálysúrlódás által szükségképpen gya
korolt hatásnak. Minden valószínűség szerint a Föld-Hold-rend- 
szer jelenlegi alakja az árapály-súrlódásra vezethető vissza, 
m iután az a Holdat a Földtől való jelenlegi távolságába terelte 
és arra  kényszerítette, hogy mindig ugyanazt a képét fordítsa 
felénk. Az árapály-súrlódás még mindig működik. A dagályt 
nagyobbrészt a Hold idézi elő földünk óceánjain; ez az alatta  
levő szilárd ta la jt vonzza és ezzel lassítja forgási sebességét. 
Ez azzal az eredménnyel jár, hogy a nap folyton hosszabbodik 
és ez addig fog tartan i, míg csak a Föld és a Hold teljes össz
hangban nem forognak és keringenek. Ekkor majd a Föld is 
állandóan ugyanazt a felét fogja m utatni a Holdnak, úgyhogy 
a Föld egyik félgömbjének lakosai sohasem fogják látni a 
Holdat, míg a másik félgömböt a Hold minden éjjel be fogja 
sugarazni. Ebben az időben egy lesz a nap és a hónap hossza, 
mindegyik körülbelül 47 mostani napra fog terjedni. Ez az álla
pot mintegy 50.000 millió év múlva fog bekövetkezni. A Nap 
és Hold okozta árapály együttes hatása a föld forgását még 
ezután is lassítani fogja, a Hold pedig ugyanabban az időben 
csökkenteni fogja a földtől való távolságát. Elképzelhetetlen 
hosszú idő múlva a Hold a földhöz kb. 20.000 km-nyire kerül. 
Ekkor a Föld által a Hold szilárd testében keltett árapályok a 
Holdat darabokra fogják törni és ezek a Föld körül ke
ringő kis holdak rendszerét fogják alkotni. Az égitestek pályá
jának kialakulására hatással van a tömegvesztés is. A Nap 
percenként 250 millió tonnányit veszít tömegéből. Ilyen tömeg
vesztés mellett több billió évig fog tartani. A Föld azért van 
a Naptól mostani távolságában, m ert ez a távolság pontosan 
megfelel a Nap m ostani tömegének. Ha hirtelen a felére csök
kenne a Nap tömege , a Földre gyakorolt gravitációs vonzása 
is a felére csökkennék és a  Föld a Naptól nagyobb távolságban 
keringene, közelebb a fagyos, sötét űrhöz. Végül az égitestek 
pályájának kialakulására még egy harmadik tényező is gyako
rol befolyást: a közelben átvonuló csillagoktól eredő gravi
tációs erő.
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Laplace N ap já t a térben egyedülállónak képzelte, még leg
közelebbi szomszédjai is túlmessze voltak ahhoz, hogy bármi 
módon befolyásolhassák. Azonban egy a térben egyedül álló 
csillagnak nincs olyan fejlődési lehetősége, amely a Naprend
szer keletkezését megmagyarázná. Ha pedig azt találjuk, hogy 
egy egyedül álló csillag magától nem hozhat létre naprendszert, 
akkor természetszerűen annak a vizsgálatára térünk át, hogy 
mi történik azokban a ritka esetekben, amidőn a csillag fejlő
dése egy második csillag szoros közeledése folytán más ú tra  
terelődik. 1880-ban Bickerton, Buffon gondolatából kiindulva 
feltette, hogy a Naprendszer a Napnak valamely más csillaggal 
tö rtén t összeütközése következtében keletkezett. Ügy képzelte, 
hogy az összeütközés következtében előállott töredékek egy 
harmadik ködszerű testet alkottak, melynek kondenzációiból 
keletkeztek a bolygók. Kimutatta, hogy az ellenállás, amellyel 
a bolygók az őket körüllevő ködben való mozgásuk közben talál
koztak, miként a lak íto tta  pályájukat köralakúvá. Tíz évvel 
előbb Proctor R. A. angol író hasonló gondolatokat hangozta
to tt, de kevesebb határozottsággal. 1905-ben Chamberlin és 
Moulton, chicagói egyetemi tanárok ugyanezeket az eszméket, 
de módosított form ában „Planetezimal Hypothezis” néven h ir
dették. Elvetvén a tényleges összeütközés gondolatát, feltették 
azt, hogy valamely elvonuló csillag a Napon hatalm as árapályt 
idézett elő, ami azt eredményezte, hogy a Nap rendes kilöve- 
lései időlegesen rendkívül hevesekké váltak; feltették, hogy a 
kilövelt anyag szokatlan magasságig emelkedett és kis szilárd 
testekké, ,,planetesimal”-okká (bolygórészekké) sűrűsödött, 
amelyeknek egyesüléséből alakultak végeredményben a boly
gók. Ez az elmélet azonban nem magyarázza meg azt, hogy 
m iért kísérik holdcsaládok a nagyobb bolygókat.

Üjabban J. H. Jeans angol egyetemi tan ár állított fel koz- 
mogóniai elméletet; ezt a tudomány mai álláspontja szerint a 
Naprendszer keletkezésének legvalószínűbb m agyarázatának 
fogadhatjuk el. Jeans árapályelmélete szerint, ha két csillag 
vagy mást test egymás mellett összeütközés nélkül elvonul, 
úgy elsőleges hatásként mindegyiknek a másikon árapályt kell 
előidéznie. Minél szorosabb a megközelítés, annál nagyobb lesz 
az árapály, bár ennek a körülménynek némileg függenie kell 
attól a sebességtől is, amellyel a testek egymás mellett elhalad
nak, minthogy ez határozza meg azt a időtartam ot, amely a la tt 
a csillagok egym ást befolyásolják. Az árapályhatás következ
tében a kisebb csillagból a nagyobb csillag hatására hosszú gáz
kar nyúlik ki. Ez a kinyúló kar vagy anyagrost eleinte össze
függő szerkezetű, m ajd benne kondenzációk képződnek, ama 
hatóok folytán, am elyet „gravitációs instabilitás” néven ismer
nek. A kondenzációk közül a kisebbek szétszóródnak, ellenben 
a nagyobbaknak a sűrűsége fokozatosan nő mindaddig, amíg 
végül a rost számos különálló csomóra esik szót s megszületnek
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a bolygók. Midőn a ú jszülött bolygók mint különvált és füg
getlen testek mozogni kezdenek, mindkét csillag gravitációs 
vonzásának a hatása a la tt állanak és így bonyolult pályákat 
írnak le. A nagyobbik csillag fokozatosan eltávolodván, gravi
tációs hatása mindinkább jelentéktelenné válik és a bolygók 
visszamaradva, már egyedül csak a kisebbik csillag körül írják 
le pályáikat. Ha a bolygók tisztára üres térben mozognának, 
pályájuk pontosan ellipszis lenne. Azonban az imént em lített 
kataklizma után mindenféle törmeléknek kell visszamaradnia. 
Ennek kis részét a Naprendszerben még ma is jelenlevő üstö
kösök, meteorok és más kisebb testek képviselik, azonban leg
nagyobb része por vagy gáz alakjában m aradt vissza, úgyhogy 
az újszülött bolygóknak eleinte olyan közegen á t kellett maguk
nak u ta t törniök, amely mozgásukkal szemben némi ellent- 
állást fe jte tt ki. Ilyen körülmények között pályájuk nem lehe
te t t  pontosan ellipszis, de idővel köralakúvá válik.

Az előbbiek alapján vizsgáljuk meg közelebbről a Napunk 
körül keringő bolygóknak születését. A Naptól kisodort hosszú 
anyagrostnak valószínűleg a középső részei voltak anyagban 
a legdúsabbak, m iután ezek a részek akkor sodródtak ki, ami
kor a másik csillag a legközelebb volt és a gravitáció a leg
erősebben hatott. A rosto t szivaralakúnak gondolhatjuk: kö
zepén vastagnak, két végén vékonynak, úgyhogy amidőn kon
denzációk vannak keletkezőben, ezek középtájt valószínűleg 
gazdagabbak anyagban, m int a végeken. Ez megmagyarázza 
azt is, hogy a bolygók sorrendjében miért foglal középen helyet 
a két legnagyobb töm egű bolygó, a Jupiter és a Saturnus.

(A rajz a bolygókat a Naptól való távolságuk sorrendjé
ben és nagyságuknak hozzávetőleges arányában tünteti fel. A 
Mars és Jupiter között levő Asteroidák eredetileg egy bolygó
nak széttöredezéséből keletkeztek. Ha a bolygókat folytonos 
határvonallal foglaljuk egybe, megkapjuk a szivaralakú rostot, 
amelyből kialakultak és azonnal szembetűnő, hogy a legnagyobb 
bolygók ott keletkeztek, ahol legbőségesebben volt anyag.)

Jeans árapály-elméletét, amely mindezeket a sajátságokat 
előre megjósolja, több évvel Plútó, az új bolygó felfedése előtt 
állította fel. Az elmélet így értékes tám aszt nyert abban a kö
rülményben, hogy az 1930-ban felfedezett Plútó bolygó minden 
tekintetében az árapály-elm élet követelményeinek megfelelően 
viselkedik.

A világegyetem további fejlődését Jeans a következő mó
don képzeli. Nyomban a bolygók születése u tán  megindul le
hűlésük folyamata. A legnagyobb bolygók, a Jupiter és a Sa
turnus természetesen a  leglassabban, a legkisebbek a leggyor
sabban hűlnek. Az utóbbiak hővesztesége olyan z'ohamos lehet, 
hogy szinte nyomban születésük után folyékonnyá, sőt talán 
szilárddá is válnak. M ialatt ez a folyamat előrehalad, a bolygók
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még kissé bizonytalan pályákon haladnak, és így megeshetik 
velük, hogy olyan közel ju thatnak  a Naphoz, hogy az árapály
kitöréseknek egy második sorozata következik be rajtuk. A 
Nap most a bolygók felületéről hosszú anyagrostokat húzhat 
ki, és ezek kondenzációkat alkotva életet adhatnak az égitestek 
egy újabb nemzedékének, a bolygók holdjainak.

Matematikai számítások azt m utatják, hogy minél folyé
konyabb volt egy bolygó születésekor, annál kevésbbé valószínű, 
hogy a még gáznemű Nap feltörhesse. Hogyha azonban ez 
mégis bekövetkeznék, az elsőleges bolygó és holdja tömegének 
a különbsége nem lesz olyan nagy mintha a bolygó gáznemű 
állapotban lett volna. Ennek következtében a nagy bolygókat, 
amelyek legtovább voltak gáznemű állapotban, sok kis hold 
kíséri, míg azokat a bolygókat, amely születésük pillanatában 
vagy közvetlenül azután cseppfolyóssá váltak, kisszámú arány
lag nagy holdak kísérik, vagy holdnélküliek. A szivaralakú el
rendeződés tehát nemcsak a bolygók nagyságához, hanem 
amint kell is holdjaik számához is illik.

(A rajzon mindegyik bolygó alá írt szám a holdjaik számát 
jelzi.)

A Föld és a Neptunus, mindegyik csupán egy és aránylag 
nagy holddal jelzik a határvonalat ama bolygók közt, amelyek 
eredetileg folyékonyak és azok közt, amelyek eredetileg gáz- 
neműek voltak. Feltételezhetjük, hogy a Merkúrnak, Venus- 
nak és Plútónak nyomban születésük után cseppfolyóssá vagy 
szilárddá kellett válniok, és hogy a Mars, Jupiter, Saturnus és 
Uranus gáznemű állapotban születtek és ebben m aradtak leg
alább is addig, míg holdcsaládjaik meg nem születtek. A boly
gók sorrendjében elfoglalt helyzetükhöz képest a Mars és U ra
nus tömege rendellenesen kicsiny. A két rendellenes bolygó, a 
Mars és az Uranus a gáznemű állapotban született bolygók 
közt a legkisebbek voltak és így a többi bolygónál valószínű-
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leg több anyagot kellett veszíteniök a m iatt, hogy legkülsőbb 
molekularétegeik a  folyékony állapotra való lehűlés előtt a té r
ben szétszóródtak.

Jeans elmélete szerint naprendszerünk kialakulásának sor
rendje a következő:

Káosz — köd — Nap — bolygók — holdak.

Hagyjuk m ost el a gondolatnak ez elvontabb régióit és 
szálljunk le a földre. Lábunk a la tt szilárd ta la jt és fejünk 
felett az Eget tudjuk. Valahogyan, bár nem tudjuk miként és 
miért, élet is van itt, magunk is részesei vagyunk ennek. Ter
mészetes, hogy felvetjük a kérdést, hogy vájjon mit mondanak 
a jövő kilátásairól.

A Nap fényétől és hőjétől függő helyzetben vagyunk. Je
lenlegi ismereteink szerint úgy látjuk, hogy a Föld születése 
óta a Napon a viszonyok aligha változtak sokat. A Föld 2000 
millió éves kora oly kicsiny töredéke a Nap egész életének, 
hogy teltethetjük, hogy annak folyam án nem változott. Ebből 
következik, hogy az életnek a földön való uralma, amennyiben 
csillagászati tényezőktől függ, a Földnek egész elmúlt korát 
messze meghaladó tartósságra szám íthat.

A Föld, amely életét forró gáztömegként kezdte, fokoza
tosan lehűlt. Egy billió év múltán a Földön a középhőmérséklet 
körülbelül 30 Celsius fokkal lesz alacsonyabb, mint ma. Nem 
tudjuk, hogy ily hőmérsékletcsökkenés miként befolyásolná a 
földi életét és különösen az emberi fa j életét. Az életnek olyan 
óriási a környezethez való alkalmazkodó képessége, hogyha 
elegendő idő áll rendelkezésre, lehetségesnek látszik, hogy még 
billió év múlva, a jelenleginél 30 C fokkal alacsonyabb hőmér
séklet mellett is lehet élet a földön. Billió év múlva a lepusz
tulás a hegyeket síkságokká fogja átváltoztatni, míg a tengerek 
és folyók csontkeménnyé fagyott jégtömbbök lesznek.

A Vénusz a földnél mintegy 60 C fokkal magasabb hőmér
séklete m iatt jelenleg valószínűleg túlmeleg az élet számára. 
Azonban egy billió év ala tt a Vénus hőmérséklete 40 C fokkal 
csökkenhet és am i ma a föld, az lehet m ajd egybillió év múlva 
a Vénus. Lehetséges, hogy a Vénust kellő idő múltán a Merkur 
fogja követni, b á r a jelenlegi megállapítások szerint a  Mer
kúrnak nincs légköre és ebben az esetben nehéz elképzelni, hogy 
egyáltalán hajlékot adhatna olyan életnek, amely hasonlítana 
a jelenleg a földön levőhöz.

Lehetséges azonban, hogy különféle véletlenek az emberi 
fajnak jóval egybillió év lejárta előtt véget vethetnek. A Nap 
belerohanhat egy másik csillagba; valamelyik kis bolygó bele
ütközhet egy m ásikba és ennek következtében annyira eltérül
het pályájától, hogy lesújthat a földre. A té r valamelyik csil-
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laga a Naprendszerbe vándorolhat és e közben a bolygópályák 
sugarát annyira megnövelheti, hogy az élet a földön lehetet
lenné válik. Mindegyik eshetőség bekövetkezése azonban 
nagyon valószínűtlen és így nyugodtan ha jthatjuk  álomra fe
jünket, hisz előreláthatóan a föld az elkövetkező billió éven á t 
valószínűleg otthont nyújthat az életnek.

Mióta emberek élnek a földön, gondolkoztak azon, hogyan 
keletkezett a Nap, a csillagok és a Hold. Véges emberi elmével 
elméleteket állítottak fel, visszavezették a világ keletkezését az 
őskhaoszig, hogy végül hívő, istenfélő csodálattal lássák a világ 
hatalm as mechanizmusa mögött Istent, akinek végső céljai 
messze kiterjednek a testi világ összes mechanikus összefüg
gésén. A világfolyamatnak isteni cél adja alapját. Aki a világ
nak e csodás alkotását, — melynek célszerűsége és kikutatha- 
ta tlan  mélységei tudóst és tudatlant mind újból és újból csodá
la tta l töltenek el, — a vak véletlen produktum ának mondja, az 
csak tulajdon szelleme szegényes voltát bizonyítja, és csak 
szánó mosollyal nézhetjük az önámítást, mellyel azt véli, hogy 
kora műveltségének magaslatán áll. —  Napjainkban gyakran 
halljuk, hogy természettudomány és keresztyénség egymással 
össze nem egyeztethető. E téves felfogást, ta lán  semmi sem cá
folja oly eredményesen, mint az, hogy a legtöbb és legnagyobb 
természettudós egyúttal istenfélő ember is volt, m ert a term é
szet tanulmányozása alázatossá tesz és bám ulatot kelt az Al
kotó bölcsessége és jósága iránt. Ez látszik sok nagy természet- 
tudós szavaiban, így Kepleré ben is, akinek legfontosabb műve 
— A világok harmóniájáról — e szép szavakkal végződik: „Há
lát adok Neked, Teremtőm és Uram, hogy megajándékoztál a 
teremtésedben való ez örömökkel és a Te kezeid művein érzett 
e gyönyörűséggel. Amennyire véges elmém képes volt megér
teni a Te végtelenségedet, hirdettem az embereknek a Te mű
veid dicsőségét. Ha hol mondottam valamit, ami méltatlan Te 
hozzád, vagy sa já t dicsőségemet kerestem volna: bocsásd meg 
kegyelmesen.”

17



A leánygimnázium a Deák-téri polgári leányiskolából f e j 
lődött. Ez az elemivel közös igazgatás a la tt 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 m a
gyar egyház D. Raf fay Sándor püspök kezdeményezésére 
tizenöt évre kezelésbe vette az Országos Nöképző 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 le tt 1927 szeptemberében az 1926. 
évi XXIV. t. c. értelmében az ország egyetlen leánykollégiuma. 
Ennek tan ítási anyaga a továbbképzőéhez hasonló, azonban 
államérvényes bizonyítványa és főiskolákra képesítő érettségi 
bizonyítványa van. 1930/31-ben le tt a kollégium teljes nyolc
osztályú, és ugyanez évben volt első érettségi vizsgálata.

Végre 1933 szeptemberétől leánygimnáziumként fo ly ta tja  
m unkáját. így  a régi terv valósággá vált: most m ár mindenki 
megszerezheti ez iskolában a szükséges műveltség m ellett 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. Bőhm, 
most Bánkúti Dezső, ki a kollégiumnak, illetve gimnáziumnak 
alapítása óta vezetője.

1. Az iskola löréén ele .
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Iskolánk a bányai evangélikus egyházkerületbe tartozik és 
D. Raf fay Sándor püspök egyházi főhatósága a la tt áll.

Fenntartója  a pesti evangélikus m agyar és német egyház 
(Deák-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. Raf fay 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 Ady Lajos, tanügyi főtanácsost 
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 fes íü le í és (an fárgyfeloszfás.

S
or

sz
. 

1

N é v Alkalmazás
minősége Tanított tárgyak

H
et

i 
I 

ór
a 

1

Megjegyzés

i
D r .  B á n k ú t i

D e z s ő
igazgató Magyar la. 

Zenetörténet VII. 6 —

2 A g á r d y  I l o n a óraadó tanár Testgyakorlás 
V., VII., Vili. 6 —

3 B á n k i  L á s z l ó n é óraadó tanár
Ének lb., Ilb. 
Kézim. la., lb., 

It, III.
12 —

4 D r .  D ö m ö t ö r n é  
N ő t e l  E l z a óraadó tanár Német Via. 

AngollV.,V.,VIa. 15 A Via. o. főnöke

5 F i a l k a  M a r g i t r. tanár
Mennyiségt. Illb. 
Term.-r. la., Ib., 
Ha.,Ilb.,V., Via.

18
A Illb. o. főnöke, a 
termr. szertár őre, 
a Bajtárs vezetője
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H
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Megjegyzés

6
F i l a r s z k y

E r z s é b e t
r. tanár

Mennyiségi. IV., 
V., VIb., VIII. 
Természettan 
IV., VII., VIII.

19
A IV. o. főnöke, a 

természettan szer
tár őre, tandíjkezelő

7 G l o c k  K lá r a r. tanár
Rajz la., Ib., Ha., 
Ilb., Illa., 111b., 

IV. Kézimunka 
IV., V.—VIII.

18
A rajzszertár és 

az ifj. könyvt. őre, 
tejkezelő

8 D r .  G y ő r y
A r a n k a

óraadó tanár
Magyar Ib., IIb.r 

Latin Via. 
Müv. tört. VIb.

17 —

9 H a l b s c h  E lz a óraadó tanár
Mennyiségtan 

Ha., Via. 7 —

10 H a r m a t h  I l o n a r. tanár
Testgyakorlás 

Ib., Ila., Ilb., Illa., 
IIIb.,lV.,VIa ,VIb.

19
A tornaszertár őre, 
a Játékkor vezetője

11
J a b l o n o w s k y

P i r o s k a
r. tanár

Magyar Ila., IV. 
Történelem VIb., 

VII, VIII.
17

Az Ila. o. főnöke, 
a tört. szertár őre

12
J e s z e n s z k y

I l o n a
r. tanár

Földrajz Ib., Ila, 
IV. Tört. IV., V, 
Művtör. V, Via. 

Osztályfői Ib.
18

Az Ib. o. főnöke a 
tanári könyvtár őre

13 K a i s e r  E r z s é b e t óraadó tanár Angol Illa., lllb. 10 —

14
K a p i - K r á l i k

J e n ő
r. énektanár

Ének la,Ila. Illa, 
lllb, IV. Egyházi 
ének V, Via, VIb.

13
A zeneszertár őre, 
az ének- és zene
kar vezetője, a Deák

téri tempi, kam.

15

16

K o z m a
G a b r i e l l a

D r .  K r i n g
M i k l ó s

r. tanár 

h. tanár

Mennyiségi. la, 
Ib, Illa. Szépírás 
Ib. Testgyak. la. 

Osztályfői la. 
Latin V. VIb. 

Történelem Illa, 
lllb. Via.

18

18

Az la. o. főnöke, a 
bibliaórák vezetője, 

tandíjkezelő.

A folyóiratok keze
lője.

17 D r .  L á n g  M a r g i t óraadó tanár Latin VII. 
Művésztört. VIII. 7 A műv.-történeti 

szertár őre.

18 L o v a s  S a r o l t a h. tanár Német III, IV., 
VIII. Angol VIb, 

VII, VIII
19 AVIlI.o.főnöke,az 

irodalmi szertár őre.

19 M a r g i t a y - B e c h t
M a g d a

óraadó tanár Német I, II. 7 —

20 R u t t k a y - M i k l i a n
G y u l a

óraadó tanárj Gyorsírás IV, V. 4 Bányakerületi püs
pöki titkár.
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I

Megjegyzés

21 R u z i c s k a  L á s z l ó r. tanár Vallástan 
I—Vili. 22

Hitszónok, a 
Gyámint. vezetője

22 D r .  S i f t á r
K a m i l l a

egészségtan
tanár Egészségi. VII. 1 Iskolaorvos

23 D r .  S t e i n e r t
K a ta l i n

h. tanár
Földrajz la., Ilb., 

llla-b., Vili. 
Termr. Vlb., VII. 

Szépírás la.
18 A VIb. o. főnöke, 

a földr. szert, őre

24 T é l e s s y  D a l m a r. tanár Magyar Illa. 
Német I—IV.

17 A Illa. o. főnöke

25
D r .  V e r e s s n é  

U l m e r  I l o n a
óraadó tanár Mennyiségtan 

Hb., VII. 7 A Ilb. o. főnöke, 
a tánctanf. intézője

26 V i d o v s z k y
K á l m á n n á

óraadó tanár
Magyar IIIb., 

VIb., VII., VIII. 
Francia Vili.

15
A VII. o. főnöke, 
az önképzők, vez., 

a köt. olv. könyvi, őre

27
D r .  Z e l e n k a

M a r g i t
r. tanár

Magyar V., Via. 
Néni. V., Vlb.,VII. 
Filozófia Vili.

18
Az V. o. főnöke, 

a tan. könyvtár őre, 
a Szembe vezetője

Az ig azg a tó i iro d áb a  beosztva  Bérces Ilona, oki. középisk . ta n á r .
A re f. ta n u ló k a t M a g i E rzsébe t  (I., II., IV ., V ia., V II., V III .)  és 

Jófejű Ilona (III., V., V Ib .) v a llá s tan á ro k , a  róm . k a to lik u so k a t Csókás  
Károly  be lvárosi segédlelkész, az  iz ra e li tá k a t Dr. Lányi G yörgy  (I., I I .) ,  
Dr. Rosenblum Manó (I II ., IV., VII., V III.) és Sós Simon  (V., V I.) v a llá s 
tanárok  tan íto tták .

A ltisztek : B oldoczki L ajo s r. isko laszo lga, Szabó László kapus és
fűtő , B oldoczki L ajosné  és Jak u b ecz  F erencné  ta k a rító n ő k .

4 A tanárok irodalm i és társadalm i 
m űködése

Dr. Bánkúti Dezső az evangélikus zsinat tagja, tanügyi 
bizottságának előadója, az egyeztető bizottságának tagja, az 
evang. egyet, tanügyi bizottság előadója, az Orsz. Evang. Ta
náregyesület ügyvivő alelnöke, az Orsz. Közoktatásügyi Tanács
ban és a Pedagógia Film bizottságban az ev. egyház képviselője, 
a Lutheránia elnöke, a pesti evang. egyházmegye törvényszéki 
bírája, a Leánygimn. Volt Növendékei Egyesületének díszel
nöke, a Protestáns Tanügyi Szemle és az Ifjú  Évek főszerkesz
tője stb. Cikkeket írt fenti lapokba, az Evangélikus É letbe; elő
adásokat ta rto tt a kelenföldi ev. leányegylet teáján és a zuglói 
ev. ifjúsági körben Liszt Ferencről, a Deák-téri Luther-Szövet- 
ség böjti előadásai során Berzsenyi Dánielről.
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Dr. Dömötörné N őtel Elza a Collegium Hungaricum Szövet
ség és a Bécsi Collegium Hungaricum tag ja . Dr. Häckel „Ho
gyan tanuljunk könnyen és gyorsan ném etül” c. könyve össze
állításában segédkezett.

Fialka Margit a tanári testület képviselője az iskolabizott
ságban és képviselőtestületben, az Orsz. Evang. Tanáregyesület 
természettudományi szakosztályának titkára .

Filarszky Erzsébet az Orsz. Evang. Tanáregyesület szám- 
vizsgáló bizottságának tagja, a Prot. Tan. Szemle munkatársa.

Glock Klára az Orsz. Képzőművésznők Egyesületének örö
kös tagja, az Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulat, a Nemzeti 
Szalon s a leánycserkészcsapat szervezőbizottságának tagja. Az 
Ifjú  Évek kézimunkarovatának írója, iskolánk cserkészcsapata 
kézimunkájának irányítója. Munkáiból önálló gyűjteményes ki
állítást rendezett, az Orsz. Magy. Képzőművészeti Társulat ju 
bileumi kiállításán m unkájával szerepel a Műcsarnokban.

Dr. Győry A ranka  az Evangélikus Nőegyesületek Országos 
Szövetségének jegyzője. Előadást ta r to tt az E. N. O. Sz. műso
ros estjén. Megjelent „Evangélikus templomművészet Budapes
ten” c. könyve. A Pro t. Tan. Szemle m unkatársa, írt ezenkívül 
az Ifjú Évekbe.

Jablonowsky Piroska  az Orsz. Ev. Tanáregyesület választ
mányi tagja.

Jeszenszky Ilona az Orsz. Evang. Tanáregyesület választ
mányi tagja. A M agyar Cserkészleányszövétség Nagytanácsá
nak és iskolánk cserkészcsapatának szervezőbizottsági tag ja ; 
mint ilyen nyilvános beszámoló előadásukon előadást ta rto tt a 
„Magyarosan”-mozgalomról. A sashalmi Pro Hungaria-egyesü- 
letnek az ev. templom javára rendezett vallásos estjén a ma
gyar nő hivatásáról adott elő.

Kayi-Králik Jenő  zeneszerző és orgonaművész, a Deák-téri 
templom karnagya, a Lutheránia-Vegyeskar karmestere, a ke
rületi és egyetemes énekügyi biz. tagja, a Luther Szövetség, a 
Magyar Énekoktatók Orsz. Egyesületének választmányi tagja, 
a Zeneszerzők Szövetkezetének jogdíjjogosult tagja. A rádió 
előadásra elfogadta a „Nagyegrezsdi képek” c. nagyzenekari 
kompozícióját. M agyar visszhang-ját a soproni Frankenburg- 
emléktábla leleplezésén, Búcsúzás Kemenes-Aljától c. kórusát a 
soproni Berzsenyi-emléktábla felavatásakor adták elő. Egyházi 
zeneművei budapesti s vidéki vallásos estéken, egyházi hangver
senyeken szerepelnek. Orgonajátékával szerepelt és vezényelt a 
Keresztyén Szövetségi Világkonferencia zeneakadémiai hang
versenyén s a V árosi Színházban ta r to tt  nyilvános ülésén, a 
Sopronmegyei-kör zeneakadémiai Liszt-estjén s több budapesti 
evangélikus s katolikus templomban. Orgonái és vezényel a 
Deák-téri templom rádiós istentiszteletein és egyházi hangver
senyein. Egyházzenei cikkeket, kritikai ismertetéseket ír; belső
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m unkatársa a Keresztyén Igazság-nak és az Evangélikus Nép
iskolának. Az egyetemes gyűlés elfogadta a Luther-énekek be
vezetésére vonatkozó javaslatát.

Kozma Gabriella a FÉBÉ Ev. Diakonissza Nőegylet pártoló 
tagja. 12 év óta ír  a Bibliából részeket Braille-írással a vakok 
szám ára és 11 éve leírja részükre a Fénysugár c. hitmélyítő fo
lyóiratot; bibliamagyarázó jegyzeteket terjeszt gépírással.

Dr. Kring Miklós egyetemi tanársegéd és a művelődéstör
téneti proszeminárium vezetője a Pázmány-egyetemen. A m. 
kir. kereskedelemügyi minisztérium megbízásából Magyaror
szág történetének előadója az Országos Idegenvezetői Tanfolya
mon. A Magy. Tud. Akadémia Magyarországi Latin Szótárának 
és a nemzetközi középlatin Dictionariumnak munkatársa. A 
Collegium Hungaricum-Szövetség tagja. Tanulmányokat, cikke
ket és bírálatokat ír t a Századokba, a  bécsi M agyar Történet
kutató Intézet Évkönyvébe, a Protestáns Szemlébe és a Keresz
tyén Igazságba. Ezek közül önállóan is megjelent „Az állam 
Tacitus történetszemléletében” és „Középkori jobbágyságunk 
szabad költözéséről” c. értekezése.

Dr. Láng Margit, ny. leánygimn. tanár. A Régészeti és Művé
szettörténeti T ársu la t választmányi tagja, a  római Magyar Tör
téneti Intézet tagja, az Orsz. Ev. Tanáregyesület választmányi, 
a bécsi Magyar Történetkutató Intézet tagja.

Margitay-Becht Magda az Egyetem és Ifjúság  c. nemzet
közi folyóiratba (M. N. D. Sz.) német és francia cikkeket írt.

Ruzicska László a pesti magyar egyház tanácsának, helyi 
Luther Szövetség választmányának tagja, az Ifjú  Évek kiadó- 
hivatalának vezetője, a Szarvasi Öregdiákok Szövetségének 
jegyzője, a leánycserkészcsapat szervezőbizottságának tagja. 
Bírálatokat, cikket írt. Prédikált a budapesti prot. leánycser
készcsapatok évnyitó istentiszteletén az Üllői-úton; Luther Szö
vetség rendezésében m egtartott ref. ünnepi istentiszteletén, 
Nagypénteken, pünkösd vasárnapján Esztergomban, Cantáte 
vasárnapján a kelenföldi templomban, karácsonyi áhítato t ta r 
to tt  a leánycserkészeknek. Szarvasi Öregdiákok Szövetségének 
okt. 6. emlékösszejövetelén emlékbeszédet mondott, böjti elő
adást ta rto tt a rákospalotai templomban, s a várbeli egyházköz
ség egyik szülői értekezletén „Szülő és gyermek” címen érte
kezett.

Dr. Sif tár Kamilla  iskolaorvos. A Szent István kórház be
járó  orvosa. E lőadást ta rto tt szülői értekezleten a gyermeknya- 
ra lta tás  fontosságáról. Cikkeket írt az Ifjú  Évekbe.

Dr. Steinert Katalin  a Volt Növendékek Egyesületének el
nöke, a Magyarhoni Földtani Társulat tagja. Cikket írt a Föld
tani Közlönybe.

Dr. Veress Lászlóné előadást ta rto tt a L uther Szövetség 
pécsi evangélizálónapján és a Kelenföldi Ev. Leánykörben, cik
ket ír t az Ifjú Évekbe.
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özv. Vidovszky Kálmánné az Ev. Papnék Orsz. Szövetsé
gének bizottsági tagja. Előadást ta r to tt  a Luther Szövetség pé
csi evangélizáló napján és kelenföldi jótékonycélú teán. Az 
Union Mondiale de la Femme tagja.

Dr. Zelenka Margit az Orsz. Középisk. Tanáregyesület vá
lasztmányi tagja, az Orsz. Evang. Tanáregyesület hum anisz
tikus szakosztályának titkára, az Evang. Nőegyesületek Orsz. 
Szövetségének fő titkára, a Deák-téri Luther Szöv. választm á
nyi, az Ifjú  Evek szerkesztőbizottsági és a Leánycserkész Egye
sület szervezőbizottsági, a Volt Növendékek Egyesületének tisz
teletbeli tagja. Cikkeket ír t a Prot. Tanügyi Szemlébe, Keresz
tyén Igazságba és Ifjú  Évekbe. Előadást ta rto tt a Tabitha és 
Deák-téri Luther Szövetség teá ján  ,,A gyermek a m agyar iro
dalomban” címen, a Luther Szövetség pécsi evangélizáló nap
ján  „A kereső nő h ivatása” és a székesfehérvári Ev. Leányegy
let vallásos délutánján „Irodalmunk nőalakjai a böjt mérlegén” 
címmel.

5. Az 1935 /36 . isk o la i év lő r tén e le .

a) Az év megnyitása. Rendes időben, szeptember 2-án vol
tak a javító, pótló és különbözeti, 3., 4-én a magánvizsgálatok, 
6-án a javító érettségi vizsga. Ugyanezen a napon és 7-én a 
pótló beírás, s 9-én az iskolai év ünnepélyes megnyitása isten- 
tisztelettel és u tána a szokottnál nagyobbszabású ünnepéllyel. 
Ezen az igazgató megnyitó beszédén kívül D. Raffay Sándor 
püspök is szólt a közönséghez, s kiemelte annak fontosságát, 
hogy egy tető alá lehetett hozni ez évben az egész iskolát. A 
rendes tan ítás 10-én kezdődött.

b) Az iskola elhelyezése. A Veres Pálné-utcai épület bérleti 
szerződése megszűnt, s így egyházunk az egyetlen, szükségmeg
oldási módot választotta, s a D eák-téri épületet te tte  az egész 
iskola befogadására alkalmassá. Egész nyáron folytak a mun
kák, melyekhez a gondolatot Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő 
adta, a  terveket Gerey Ernő műépítész, a Deák-téri épület és 
templom gondnoka dolgozta ki, a m unkát pedig Ruttkay-M ikhan 
Ödön építőmester h a jto tta  végre. A lázas sietséggel végzett á t
alakítási, átköltöztetési munkák időre fejeződtek be. Most mind 
a 12 osztály itt nyert helyet: az épület első emeletén, az elemi 
iskola mellett helyet kapott egy tanterem , továbbá a rajzterem , 
a II. emeleten öt tanterem , továbbá a  Deák-téri házba való fal
áttörés után az addigi kántorlakásban berendezett modem fizi
kai előadó, három szertárhelyiség és közelükben kis könyvtár- 
szoba, végül a III. emeleten hat osztály. Egészen új a fizikaterem 
berendezése, melyet gáz- és villannyal ellátott m unkaasztalok
kal szereltek fel, a rajzterem  berendezése, egy osztály a sz ta la i;
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ezenkívül új táblát kapott öt terem, s nagyszámú új székkel 
gyarapodott az épület felszerelése. Az első emeleti osztály egyik 
fala kettős fatáblákból áll, s így összeköthető a szomszédos 
elemi iskolai tanítói szobával; ez kisebb ünnepélyekre, összejö
vetelekre használható, gyűlésekre alkalmas, s némileg pótolja 
a különben nagyon igénybe vett dísztermet. Sikerült ezenkivül 
az igazgatói iroda jobb beosztásával, átépítésével kedvezőbb 
megoldást találni, a tanári szoba is tágas előteret kapott s ez
zel a 27 tanár szám ára amúgy is szűk belső szoba teherm ente
sítését értük el. Természetesen sok bútort is szereztünk be, ala
k ítta ttunk  á t az új elhelyezés számára. Végül a  tornaterem  füg
gőszerkezeteit cseréltettük ki, s így munkára alkalmasabbá te t
tük, az öltözőnek szellőztetésére villamos szellőztető készüléket 
szereltettünk fel. Ugyanúgy a díszteremben is. — Saj
nos, a növendékek nagy számához mérten több osztá
lyunk elhelyezése igen szűkös, a folyosók nem elég tá 
gasak, s csak a díszterem felhasználása enyhíti a helyzetet. 
Ezen kívánt egyházunk vezetősége segíteni, mikor jó időben 
m egnyittatta tanulóink szám ára a Deák-téri épület nagy udva
rát, hol mozgási te re t nyerhettek a tanulók, s hol kis zöldet is 
lá thattak . Ez által épületünk legnagyobb és sokszor hangozta
to tt hiánya kisebbedett. Megemlítjük még, hogy az épület tel
jes belső és külső festése és tatarozása patinás képét tetszető
sebbé tette, s a Szervita-tér felé néző homlokzaton elhelyezett 
nagy Luther-rózsa egyházi jellegét is méltón kiemeli.

A Veres Pálné-utcai épület elvesztésével megszűnt az ottani 
leányinternátus. Megszűnése m iatt megvált iskolánktól Szluika 
Ella, az intézet bennlakásának 15 éven volt igazgatója. Midőn 
tőle ez úton is búcsúzunk, kívánjuk, hogy jól megérdemelt nyu
galomban élvezze élete további éveit. A bennlakást pótolta 
Bunker Jozefin, óraadó tanárunk, a bennlakásnak 15 éven át 
kedvelt nevelőnője. Ő VII. Rákóczi-út 10. szám alatt, a II. eme
let 3/c. számú tágas, világos, egészséges lakásában egyházunk 
főhatósága a la tt álló magánbennlakást létesített. Egyelőre 16 
régi növendékünknek adott ez által otthont. Gondos nevelést, 
családias gondozást nyújto tt, s reméljük, hogy a jövő évben 
m ár kibővített intézete lassanként pótolni fogja az elvesztett 
intézményt.

c) Tanári kar. Fenntartó  egyházunk szeptember elsejével 
újabb három tanári állást szervezett, így most m ár a vallásta
nári állással együtt 14 tanszéke van iskolánknak. Az új term é
szetrajz-földrajzi állásra meghívta Dr. Steinert Katalint, ki 
1930 óta működik nálunk, az angol-német állásra Lovas Sarol
tát, ki 1931 óta óraadónk, végül a latin-történelmi tanszékre 
választás útján egyhangúlag Dr. Kring Miklós, egyetemi tan á r
segédet választotta meg egyházunk helyettes tanárrá. A két 
régi m unkatárs megválasztása kipróbált erők jutalm azása volt;
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igen nagy örömünk van azonban új tanártársunk értékes mun
kájában, szeretetreméltó modorában s mindig céltudatos, ideá
lis gondolkozást eláruló ténykedésében. További m unkájára, va
lamint másik két tá rsunk  végleges minőségben folytatandó mű
ködésére Isten áldását k é rjü k !

Az evangélikus iskolák régi szép szokását honosítottuk meg 
mi is legújabb tanárainkkal, mikor székfoglaló értekezés ta r tá 
sával m utattuk be őket egyházunk vezetőségének, szülőknek és 
növendékeknek. Az első ilyen előadást Dr. Steinert Katalin  ta r 
to tta  A világegyetem keletkezésének elméletei címen. Ugyanő 
nyerte el a Simonyi-alapból ju tta to tt 400 P-s tanulmányi ösz
töndíjat. Heidelbergbe utazik nyári pedagógiai tanfolyam ra s 
Németország déli részének s a Rajna vidékének megismerését 
tűzte ki célul.

Múlt évi óraadóink közül sajnálattal nélkülözzük Bunker 
Jozefin internátustulajdonos, Dr. Gyapay Józsefné és Kell 
Klára iskolai m unkáját, továbbá Friedrich Ilona testnevelési 
tanárt, ki a fővárosnál nyert alkalmazást. Helyükbe új erők lép
tek: Kaiser Erzsébet, k it még akkor m egtanultunk becsülni, 
mikor mint gyakorló tanárjelölt volt körünkben; Margitay- 
Becht Magda, k it tavalyi francia tanfolyamán szerettek meg 
tanítványai; egészen új munkatársunk, ki a fölös testnevelési 
órákat látja el szép sikerrel, Agárdy Ilona. M indhárman lelke
sen kapcsolódtak m unkánkba s kiérdemelték feletteseik elisme
rését, tanártársaik  és növendékeik szeretetét. I t t  említem meg, 
hogy az irodai m unkák végzésére Bérces Ilona, oki. középisko
lai tanár vállalkozott, ki mind munkájának pontos végzésével, 
mind szeretetreméltó modorával általánosan kedveltté te tte  ma
gát. Hogy megismerjük tanári értékét is, két hétig a Illa . osz
tályban történelm et tan íto tt.

Az ifjúsági egyesületek vezetése általában a régi kipróbált 
kezekben maradt, az Önképzőkört azonban Jablonowsky Piros
kától, ki négy éven á t buzgólkodott élén, Vidovszky Kálmánná 
vette át. Munkájához az első év tanulságai alapján szép remé
nyeket fűzünk.

Továbbképzés végett résztvett Dr. Győry A ranka a közép
iskolai tanárok részére rendezett latin tanfolyam ban; Bánki 
Lászlóné, Halbsch Elza, Kozma Gabriella és Dr. S teinert K ata
lin a Luttor-féle szépírási tanfolyamot végezték el.

A reform átus növendékeket két új vallástanárnő taníto tta 
általában a rendes órarend keretében: Jófejű Ilona és Magi Er
zsébet, mindkettővel kellemes és megértő együttműködést sike
rü lt kifejtenünk. Az izraelitákat I. félévben Dr. Láczer Dénes, 
a II-ban Dr. Lányi György, Dr. Rosenblum Manó és Sós Simon 
oktatták. Csupán a katolikus tanulók régi tanára, Csókás Ká
roly maradt meg körünkben.
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Egym ás m unkájának megismerésére látogattuk tanártár
saink óráit. Az igazgató 143 alkalommal végzett óralátogatást, 
tanárok 171-szer voltak kartársaik óráin. Nyilvános bemutató 
órákat is ta rto ttunk  a szokott módon, ezeken az egész testület 
jelen volt, sokszor jö tt el Dr. H ittrich Ödön és Dr. Renk Ernő 
iskolafelügyelő is. Ilyen órák voltak: Dr. Bánkúti Dezső (la.
magyar dolgozatjavítás, bírálta Télessy Dalma), Kozma Gab
riella (Ib. szépírás, bírálta Dr. S teinert Katalin), Dr. Kring 
Miklós (V. latin, bírálta Dr. Győry A ranka), Kaiser Erzsébet 
(Illa. angol, b írálta Lovas Sarolta), Agárdy Ilona (V. torna, 
bírálta H arm ath Ilona). Általában a legközelebbi tanári 
értekezleten beszéltük meg az órákat, egy alkalommal 
azonban közvetlen az óra után. Mindkét módszernek vannak elő
nyei és hátrányai. — Április 29-i tanári értekezleten az igaz
gató Mit kíván az egyház tanáraitól? c. előadása nyomán élénk 
megbeszélés folyt s több értékes gondolat megvalósítását h a tá 
rozták el az iskola evangélikus szelleme érdekében.

d) Felügyelet, látogatás. Ez évben Ady Lajos, tanügyi 
főtanácsos lá togatta  iskoláinkat a vallás- és közoktatásügyi m i
niszter megbízásából. November 5., 7., 8., 10. napjain látogatott, 
s 10-én ta rto tta  értekezletét, melyen egyházunk nevében Dr. 
Hittrich Ödön iskolafelügyelő elnökölt.

Ugyancsak a miniszter megbízásából látogatta május 4-én 
mennyiségtani és term észettani óráinkat vitéz Dr. Fraknóy Jó
zsef, szakfelügyelő. Szíves jó tanácsaiért, melyekkel szertárunk 
gyarapítására vonatkozólag tám ogatott, ez úton is hálás köszö- 
netünket fejezem ki.

Egyházunk vezetősége is sokszor felkereste iskolánkat. 
Májusban több napon jö tt közénk D. D. Raf fay Sándor, bánya
kerületi püspök.

Egyházunk részéről iskolafelügyelőink jelentek meg gyak
ran. Különösen sokszor Dr. Renk Ernő, ki minden héten leg
alább egyszer ellátogatott, s minden ügyünk iránt érdeklődött, 
munkakedvével és erejével értékes szolgálatot te tt egyházunk
nak és iskolánknak egyaránt. Dr. Gaudy László, hitoktatási 
igazgató az evangélikus, Árokháty Béla és Koszorús István  
szakfelügyelők a református, Krywald Ottó prépost a katolikus 
hittanórákat látogatta, Braun Salamon igazgató, pedig az izra
eliták h itoktatását. Sokszor volt vendégünk Dr. Ném.eth Ödö)i 
közfelügyelő, Broschko G. Adolf,  esperes lelkész, Becht Albert 
közgondnok, Mikolik Kálmán és Dr. Szigethy Lajos ny. igazgató.

e) Szülői értekezletek. A két év előtt kezdett ú. n. szülői 
teákat ez évben is folytattuk. December 7-én a két első osztály 
magyar műsorral, március 24-én a két második osztály Tompa 
Virágregéinek megjelenítésével, továbbá Kacsóh János vitézé
nek részletével. Január 17-én 143 szülő jelenlétében Dr. Sif tár  
Kamilla iskolaorvos az egészséges életről adott elő, Ruzicska
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Lsázló, nyári kőszegi nyaraltat ásunk vezetője, vetített képek
kel számolt be ennek tanulságairól. A hozzászólók, Oravecz K á
roly, kereskedelmi akadémiai tanár, Lőwy Mórné kereskedő, 
Szilágyi Dezső magánhivatalnok és Dr. Renk Ernő iskolafel
ügyelő az akció nagy értékét hangsúlyozták és megismétlést 
kívántak. Ezért ez évben hasonló módon ismét megrendezzük 
ezt a nyaraltatást, mely hivatva lesz arra, hogy a nyári szünet
ben is fenntartsa, sőt mélyítse az iskola és tanulói közti kapcso
latot. E helyen is hálánkat fejezzük ki A rató István, kőszegi ev. 
leányliceumi igazgatónak, ki anyara lta tást intézete átengedésé
vel lehetővé te tte  s mindenben tám ogatta.

Május 6-án, a Nemzeti Gyermekhéttel kapcsolatban ta r to tt 
szülői értekezleten az Anyák napját ünnepelték. Előadott Mar- 
gitay-Becht Magda tan ár „A szabadság és felelősség a nevelés
ben” címen.

f) Növendékeink száma ú jra  jelentékenyen emelkedett.
Négy párhuzamos osztályt sikerült ez évben is elhelyeznünk, 
így az I., II., III. és VI. osztály volt kettős, a IV. és V. osztály 
hatvanas létszáma azonban szintén párhuzamosítást kívánt 
volna. Beírt létszámunk: 551 (tavaly 526), tehát emelkedés 25. 
E bbőr evangélikus 320 (58%), tavaly 301, protestáns 410
(74.4%), tavaly 395.

g) Tanítás és nevelés.
I. A tanítás az I—VII. osztályban a leány gimnáziumi tan 

terv szerint folyt,  és pedig az I. osztályban már az új tan tervet 
követtük; a VIII. osztály még leánykollégium volt: ezzel meg
szűnik az ország egyetlen leánykollégiuma. A bányakerületi 
püspök 1365/1935. számú engedélyével a leánygimnázium VII— 
VIII. osztályában zenetörténetet tanítunk mint kötelező rend
kívüli tárgyat: ezzel m egtartjuk a  régi kollégiumi típus egyik 
legkedveltebb tárgyát. — Épígy régi eljárásunkhoz híven két 
csoportban tan íto ttuk  az I—IV. osztályban a német nyelvet, 
kezdőket és haladókat szétválasztva; és az osztály nagy szá
m ára való tekintettel két csoportba osztottuk tornaóránkon az
V. osztályt, míg a kislétszámú VII—VIII. osztálynak együttes 
óráik voltak. Az V. osztályba más iskolából jö tt tanulók részére 
Nötel Elza szaktanár vezetésével háromhavi angol tanfolyam ot 
rendeztünk; más osztályba is az előírt különbözeti vizsgával 
vettünk fel m ásfajú iskolából jövő tanulókat.

A tanítás a vallás- és közoktatásügyi miniszter által elren
delt rövid órákkal történt. Reggel 8 órás kezdettel 45 perces 
órák által az V. óra 12 óra 25 perckor végződött. Kétségtelen, 
hogy az ilyen rövid órák hajszát jelentenek tanár és tanuló szá
mára egyaránt. Előnyük viszont az, hogy 1 óra 20 percig, a ha
todik órában lehet a melléktárgyak óráit elhelyezni, ekkorra 
oszthatók be az idegen (hittanórák, ekkor tarto ttuk  az énekkar
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és zenekar próbáit, melyek eddig délután voltak, ekkor voltak 
az ifjúsági egyesületek ülései stb. így elérte az új beosztás azt 
a célt, hogy a tanulók délután ne legyenek kénytelenek nagy 
távolságból is bejönni iskolájukba.

II. Rendkívüli tantárgyak.
1. Kézimunka  a II— VIII. osztály számára ingyenes tanfo

lyam a délelőtti órákban, heti 2 órában, önként vállalkozók ré
szére. (Az I. osztályban ú jra  kötelező tan tárgy  a kézimunka.) 
Részt vett a II—IV. osztályból 98, az V—VIII. osztályból 16 ta 
nuló. Tanították: a II—III. osztályban Bánki Lászlóné, a IV., 
V—VIII. osztályban Glock Klára.

2. Zenetörténet a VII. osztályban mint kötelező rendkívüli 
tárgy. Ebben az évben a külföldi zene mestereivel foglalkoztak 
sok bem utatással Dr. Bánkúti Dezső igazgató vezetésével. A 
VIII. osztály tananyaga a m agyar zene történetét öleli m ajd fel.

3. Német társalgási tanfolyam  heti két órában. H avidíj 
5.— P. Részt vett a II—V. sztály 10 növendéke. T aníto tta: Dr. 
Gyapay Józsefné, az iskola volt óraadója.

4. Ének- és zenekar.
a) A z énekkar Kapi-Králik Jenő vezetésével működött. 

Gyakorló óráit heti másfél órában ta rto tta  s résztvett benne 
113 tanuló. Szereplései közül kiemelkedik az Országos Középis
kolai Dalosünnep május 24-iki hangversenyén való részvétel, a 
Vigadó nagytermében Schütz Henrik 42. zsoltárát adta elő 
zenekarkísérettel. Március 5-én a Zeneakadémián szerepelt 
énekkarunk szintén a zenekarral együtt, a Magyar Keresztyén 
Leányegyesületek Országos Szövetségének hangversenyén. Nov. 
29-én a Deák-téri Luther Szövetség ádventi estjén, március 28-án 
a Simonyi-ünnepélyen, április 28-án az Evangélikus Nőegyletek 
Országos Szövetségének a hangversenyén a Deák-téri díszte
remben. Végül május 22-én a MANSz rendezésében a Kerepesi- 
temetőben lévő Papp-Váryné síremlékénél rendezett ünnepélyen 
működött közre az énekkar, a június 4iki hajókirándulás
sal kapcsolatban a váci hősök emlékműve előtt szintén énekelt.

Tagjai voltak:
la : B ernhardt Mária, Lisznyai Hedvig, Takács Jolán, 

Varga Irma, Viszkok Ilona, Ib: Engel Nóra, Kálmán Éva, Mol
nár Gizella, Sterz Alisz, Zdráhal Dalma, Zsigmond Jolán. H a: 
Benyovszky Éva, Dunszt Éva, Gécs Mária, Illés Edit, K irchner 
Edit, Kováts Erzsébet, Lesnyay Margit, Ottó Lucia, Scheumann 
Eleonóra. I lb : Barcza Anna, E gry Erzsébet, Kovácsovics E rzsé
bet, Lisznyai Erika, Simon Margit, Szilágyi Erzsébet, Szűcs 
Edit, Urai Izabella, Varsányi Adrien, Wenninger Edit. I l la :  
Balia Zsuzsa, Büki Hona, Cseszany Mária, Dömötör Erzsébet, 
Farkas Ilona, Fekete Éva, H orváth Gabriella, Kalocsay Gab
riella, Koós Judit, Lupescu Éva, Meyer Tesza, Miklós Marian,
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Odorfer Magda, Sipos Margit. Illb : Bánfai Margit, Berger Ág
nes, Hajdú M árta, Koncz Mária, K oritsánszky Éva, Lepsényi 
Margit, Lichtm ann Mária, Sándor Judit, Zalántay Herta, Zsiray 
Lenke. IV : Csorna Róza, Fabók Mária, Gacek Klotild, Hoepfner 
Margit, Lisznyai G ertrud, Lisszer Ágnes, Murányi Edit, Philipp 
Erzsébet, Sávoly Vera, Szalay Katalin, Szemes Eleonóra, Tas 
Gabriella. V : Baross Irén, Beke Katalin, Cziráky Júlia, Gécs 
Irén, Kempfner Vera, Kiss Erzsébet, Kondor Márta, Kuti Ilona, 
Matern Magda, Weisz Hedvig, Weisz Melánia, Zalántay Szenta, 
Zulauf Etelka. V ia: Bencze Eleonóra, Bontus Hermin, Daróc 
Irén, gr. Haller M argit, Koller Mária, Kózel Zsuzsa, Markos Má
ria, Maros Magda, Molnár Margit, Philipp Katalin, Popper Zsu
zsa, Spirka Etelka, Spirka Izabella, Szekér Margit, Takáts 
Paula, Varsányi M ária. VIb: Egger K lára, Heier Erzsébet, La
tinka Zsuzsanna, Lengyel Gabriella, Malik Teréz, Oláh Margit. 
VII: Baross Judit, Faludy Pálma, Kendeh M árta, Révész Klára, 
Romváry G ertrud, Sándor Gizella, Sárkány Erzsébet, Szemere 
Katalin, Tiszai Magda. VIII: Kiss Erzsébet, Laky Zsuzsanna, 
Ledényi Margit.

b) A z egyházi énekkar. A két VI. osztály evangélikus nö
vendékei egyházi énekkarba tömörülve ismerkedtek meg a régi 
lutheránus kórusművészet remekeivel s működtek közre kizáró
lag egyházi ünnepélyeken, hangversenyeken s istentiszteleteken. 
Az egyházi énekkar szereplései: a kerületi gyűlést megnyitó 
vallásos esten (okt. 2), a Budapesti Evangélikus Leányegyesü
letek ünnepélyén (okt. 25), az egyetemes gyűlést megnyitó is
tentiszteleten (nov. 14-én), a fasori s a Deák-téri ifj. Gyáminté
zetek közös ünnepélyén (március 19-én); szerepelt a Deák-téri 
templomból közvetíte tt három rádiós istentisztelen (okt. 13, 
márc. 22, ápr. 26). Végül közreműködött a Deák-téri templom 
rádióval közvetített egyházi hangversenyén (ápr. 28). Két mű
sorszámát (egy Praetorius és egy O thm ayr-kórust) hangle
mezre vette fel (okt. 19-én).

c) A zenekar heti egy órában gyakorolt s ismerkedett meg 
a kamarazene szépségeivel. M unkaprogrammja ez évben a kö
vetkező művekből állott: Telemann: Konzert négy hegedűre, 
Vierdanck: Egyházi konzert, Schütz: 42. zsoltár s Hubay Jenő: 
Horthy Miklós indulója Kapi-Králik Jenő átírásában. Tagjai: 
Albach H enrietta, Kozma Márta, Szluka Lívia, Vályi Éva IV., 
B retter Éva, H orváth Mária, Klein Agnes (cello), Kormos Jo
lán V., Bogyó Ágnes, Lőwy Alisz, Zwada Blanka VI. A zongora 
kontinuót Fejér Jud it és Gub Jolán VIb. játszották.

5. Végül jan u ár és február hónapokban a szülők kívánsá
gára tánctanfolyam okat rendeztünk felettes hatóságunk enge
délyével. Két csoportban összesen tíz-tíz alkalommal két-két 
órára jö ttek  össze önként vállalkozó tanulóink és pedig az I—
III. osztályból 31, a IV—VI. osztályból 45, ezenkívül a testvér
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fasori fiúgimnázium 20 növendéke vett részt a tanfolyamban. 
Tanította Hebelt Ilona, oki. középiskolai tanár, tánctanár. A 
tanári felügyelet mellett iskolánkban folyt tanítás, melyet a 
szülők állandó megjelenése is figyelt, általános megelégedésre 
végződött, s február 23 és 25-én két nyilvános bem utatással 
igazolta a hozáfűzött reményeket. A testvérintézetek ifjúsága 
kellemes együttlétben ismerte meg egym ást s őszinte örömmel 
kell megállapítanunk, hogy az egész tanfolyam  alatt legcse
kélyebb kifogás sem merülhetett fel tanítványaink magavise
leté ellen.

III. A növendékek nevelése érdekében örömmel vezettük 
be az új tan terv  szerint az I. osztályokba az osztályfőnöki 
órát. Iskolánk régi hagyománya ezek létjogosultságát igazolta, 
mostani alakjukban pedig nagyban hozzájárultak gyermekeink 
közelebbi megismeréséhez és irányításához.

IV. Ifjúságunk vallásos nevelése. Növendékeink a körze
tükbe eső templomot látogatták, a Deák-téren a reggel 8 óra 
15 perckor kezdődött ifjúsági istentiszteletek  látogatása volt 
kötelező. A Gyámintézet és Kozma Gabriella bibliaóráin kívül 
részt vettek a budapesti vallástanárók április 2 és 4-én ta r to tt 
hiterősítő előadásain. Május 12-én volt iskolánk bűnbánati 
napja; a díszteremben ta rto tt ünnepélyen az igazgató, vallás
tanár és Kiss Erzsébet VIII. szóltak az egész evangélikus ifjú 
sághoz, majd a konfirmáltak tanáraikkal együtt az Űr asztalá
hoz járultak. Az Ű rvacsorát Magócs Károly bányakerületi köz
ponti lelkész szolgáltatta. Örvendetesen m utatja  iskolánk erősö
dését, mennyivel több felső osztályos tanulónk járu lt Úrvacso
rához.

Lelki épülésre szolgált február 2-án René Jaquemar, bécsi 
ev. lelkész Beszélő kezek című „filmprédikációja”, mely a nova 
vési vak-süketnémaintézet megható m unkáját tá rta  elénk Ha- 
tolkay Kázmér, kőbányai ref. lelkész tolmácsolásával.

Másvallású növendékeink is eleget te ttek  vallási kötelezett
ségeiknek, ebben vallástanáraikat mindig készséggel támo- 
gattük.

V. Szemléltetés, kirándulások. Két vetítőgépünket tan ító 
munkánkban állandóan alkalmaztuk. A dísztermen kívül há
rom tanterem  felszerelése te tte  a vetítést lehetővé. Első so r
ban a  művészettörténet- és földrajzórák segédeszköze volt a 
vetítés. Két beszélőgépünk pedig az énektanítás, zenetörténet
órák, továbbá az angol nyelvi tanításnak volt kiváló segítő 
eszköze. Külön mozgóképelőadásban február folyamán bemu
ta ttuk  Észak-Olaszország egyes helyeit, (Jablonovszky Piroska 
előadásával), továbbá a Nibelung-éneket (Lovas Sarolta és Dr. 
Zelenka M argit előadásában). Ekkor m utattuk be tanulóinknak 
a Váci Idegenforgalmi Hivatal jóvoltából múlt évben Vácra 
te tt hajókirándulásunk filmjét is.
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Egész iskolánk megnézte m árcius 25-én Jókai Új földesúr 
című regényének filmváltozatát a Savoy-mozgóban; április 
folyamán meg Jeszenszky Ilona ta n á r  az elszakított Magyar- 
országról 120 képpel élénkített előadást ta r to tt irredenta céllal. 
Ugyanerre szolgált Dr. György Dénes, menekült kolozsvári 
tanár két előadása erdélyi költőkről, továbbá Pintér Imre szín
művész műsoros órája.

Hazafias céllal léptettük életbe a m atrózruha helyett m ár 
ebben az évben magyaros intézeti ruhánkat. Csinosságával 
mindenki tetszését megnyerte s növendékeink szívesen hor
dották.

Megfelelő színi előadások lá togatására  is buzdítottuk ta 
nulóinkat, ezek megértésére bevezető előadásokat ta rto ttunk  
számükra. Rendszeresen látogatták növendékeink az Operaház 
és Nemzeti Színház, továbbá a Városi Színház ifjúsági előadá
sait. Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy a darabok 
megválasztása nem mindig volt megfelelő. A jegykezelés fá 
rasztó és nehéz m unkáját Jablonowsky Piroska tanár végezte 
nagy buzgalommal és hozzáértéssel. Bevezetőelőadásokat az 
igazgató, ugyanő és Dr. Zelenka M argit tartottak.

Tanulmányi kirándulásokra sokszor vittük növendékein
ket. Legnagyobb volt a háromnapos (okt. 9—11) tanulm ányi 
kirándulás Bécsbe, huszonöt növendék részvételével (a Székes- 
főváros Népművelési Bizottsága rendezésében.)

Egésznapos hajókirándulásra m entek iskolánk növendékei, 
tanárai szülőkkel együtt: Vácra jún. 4-én. Emlékünnepélyt 
rendeztünk a,,Hősök-terén”, a nap többi részét a Pokol-csárda 
melletti sporttelepen töltöttük el. Résztvevők száma 565.

Nagyobb egésznapos kiránduláson voltak az I. a, b o. 
növendékei Kiskőrösön, a III. a, b o. növendékei Visegrádon, 
Drégely várában, a III—IV. o. növendékei Kecskeméten és 
Bugacon, az V. o. növendékei Martonvásáron, Székesfehérvár, 
Velencei-tónál, az V—VI. o. növendékei Gyón—Dabas—Őcsán, 
a VII. osztályosok pedig Esztergomban.

Osztálykirándulások:
I. a, b : Autóbusz körséta Budapesten, Erzsébet-híd, 

Gellérthegy, Svábhegy—Jánoshegy, Á llatkert, Feszty-körkép, 
Néprajzi Múzeum, Petőfi-ház; I. a ezenkívül Városliget, Közle
kedési Múzeum, I. b: Margitsziget, Népliget, Mezőgazdasági 
Múzeum, Hűvösvölgy, Látóhegy.

II. a, b: Fót, Várbeli barlang, Királyi palota, Erzsébet- 
Múzeum, Országház, Szabadság-tér, Közlekedési Múzeum, Kere- 
pesi-temető, Egyetemi növénykert, Madártani intézet; II. b 
azonkívül: Gugger-hegy, Árpád-kilátó.

III. a, b: Nemzeti Múzeum levéltára, Néprajzi Múzeum, 
azonkívül a III. a: Petőfi-ház, a III. b: Pálvölgyi cseppkő
barlang.
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IV . : Iparművészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Kerepesi- 
temető, Aquincum.

V . : M artonvásár - Székesfehérvár - Velence - Kápolnásnyék, 
Szépművészeti Múzeum, Nemzeti Múzeum ásványtára, Steppe- 
kiállítás, Kerepesi-temető, Kispesti porcellán- és kőedénygyár.

VI. a, b: Várbeli barlang, Szépművészeti Múzeum, Mező- 
gazdasági iskola, Kertészképző műteremlátogatás, Flóra-gyár, 
Dreher-Maul-gyár, azonkívül VI. b: séta Budapesten, Fővárosi 
képtár.

V II. : Tudományos Akadémia, Országos Levéltár, Steppe- 
kiállítás, Országos Stefánia Szövetség, egészségügyi kirándulás, 
Ganz—Danubius-gyár, Esztergom.

V III. : Vár, Szépművészeti Múzeum, Fővárosi Képtár, Or
szágos Levéltár, Steppe-kiállítás, egészségügyi kirándulás, 
Ganz—Danubius-gyár.

Összesen: 71 kirándulás.
VI. Megemlékezések, ünnepélyek.
Az iskolai év elején szokott módon kimentünk tan ítvá

nyainkkal iskolánk elhunyt tanárainak sírjához. Szeptember 
18-án, halála napján, Dr. Szelényi Ödön farkasréti s írjá t keres
tük  fel s ott Ruzicska László vallástanár mondott beszédet; 
20-án Kerepesi-temetőbe mentünk s Vidovszky Kálmán és Dr. 
B exheft Ármin iskolaorvos sírjánál Dr. Bánkúti Dezső igazgató 
szólt a nagyszámban megjelentekhez.

Szomorú emlékezésünk volt január 7-én, mikor a díszterem
ben összegyűjtött ifjúság előtt az igazgató jellemezte a január 
5-én elhunyt Dr. Haberen J . Pál volt iskolafelügyelőt, egy
házunk tb. közfelügyelőjét. Benne iskolánk egyik legjobb b ará t
já t, tanári karunk tám ogatóját vesztette el. Emlékét nemcsak 
falainkon látható képe, hanem szelleme is őrizni fogja közöt
tünk.

Hasonlóan szomorú emlékezés volt május 6-án, mikor a bu
dapesti tankerület volt főigazgatója, Dr. Erődi-Harrach Béla 
90. életévében elhunyt. Iskolánk alapítása nem az ő működése 
idejében történt, emberi és tudós nagyságát azonban mindnyá
jan  ismertük s nagy érdem eit ifjúságunk szívébe véstük.

E lvittük két legfelső osztályunkat március 20-án a fasori 
evangélikus templomba, hogy o tt Kossuth Lajosra  emlékezze
nek halála évfordulóján, május 22-én pedig énekkarunkat Papp- 
Váry Elemérné sírjához.

Örömünnepet ültünk mi is június 12-én, mikor D. R a ffay  
Sándor püspök 70. születésnapján  neki rajztanárunk és növen
dékeink rajzlapjain díszes albumban iskolánk tanárainak és 
növendékeinek üdvözletét nyújtottuk át, s őszinte szívvel csat
iatkoztunk a sok üdvözlőhöz.
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Ünnepélyeirik és megemlékezéseink következők voltak:
1. Október 6-án az aradi vértanuk emlékére, melyen be

szédpályázatban első beszédét Ném eth Judit VII. o. mondotta el.
2. Október 22-én, L iszt Ferenc születése napján, a nagy 

magyar zenész emlékére gyűjtöttük össze ifjúságunkat három 
csoportban s így ünnepeltük születésének 125. s halálának 50. 
évfordulóját. M indkét alkalommal Kapi-Králik Jenő tanár ta r 
to tt  előadást s kísérő műsor m utatta  be Liszt műveit.

3. Október 31-én a reformáció em lékét ültük. Dr. Veress 
Lászlóné tanár és K iss Erzsébet VIII., a Gyámintézet ifjúsági 
elnöke beszélt.

4. December 9-én Horatiusnak, a nagy római költőnek szü
letése 2000 évfordulóját ünnepeltük. Dr. Kring Miklós tanár 
ismeretette a költőt, a növendékek latin  és m agyar nyelven, 
továbbá énekben m u ta ttak  be verseiből.

5. December 15. és 16. Gárdonyi: Karácsonyi álom c. mű
vének részeit m u ta tták  be növendékeink Vidovszky Kálmánná 
és Dr. Zelenka M argit tanárok rendezésében. Esténként száznál 
több növendék szerepelt, így a nevelő célt a sikerült előadás 
elérte.

6. December 21-én szegényeinket vendégelte meg a Bajtárs.
7. Március 15-i ünnepélyünkön R ökk Edit VIII. beszéd

pályázaton nyertes beszédét mondotta el, s a III—IV. osztályo
sok 140 tagú énekkara zenekaúkísérettel nagy hatással adta 
elő Hubay Horthy-indulóját.

8. Március 19-én Gyámintézetünk a fasori gimn. Gyám
intézetével közös estélyt rendezett. Ezen Dr. Kovács Sándor, 
dunáninneni ev. püspök beszélt, Reményük Sándor pedig versei
ből olvasott fel, a kísérő műsort a két intézet növendékei szol
gáltatták.

9. Március 28-án Simonyi-ünnepet rendezett iskolánk a fiú
gimnázium és elemi iskola tantestületeivel együttesen. Dex 
Ferenc, elemi iskolai tanító Luttenberger Ágostonról, az elemi 
iskola volt kiváló tanítójáról, Dr. H ittrich Ödön, iskolafelügyelő 
pedig Kéler Napóleonról és Kéller Teréziáról, a fasori gimn. 
nagy jótevőiről értekezett. Ének- és zenekarunk Kapi-Králik 
Jenő vezetésével Schütz 42. zsoltárát ad ta  elő igen fegyelme
zetten és hatásosan, Vidovszky Kálmánná Dr. Győry Aranka  
verseiből szavalt. Egyházunk vezetői, iskoláink barátai és a 
szülők ez alkalommal zsúfolásig m egtöltötték Deák-téri dísz
termünket.

10. Május 6-án Anyák napja, melyen Margitay-Becht 
Magda tanár, Gyapay Magda és Morzál Vilma VII. adtak elő.

11. Május 11-én délben a V ili. osztályosok ballagása.
12. Május 14-én az I—III. osztály, 16-án a IV —VIII. osz

tály tornaünnepélye dísztermünkben.
13. Június 4-én Vácott a hősi emlékmű előtt trianoni emlék

ünnep.
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h) Jótékonyság, adományok.
Legnagyobb jótétem ényt az egyház adta, mikor 134 tanu

lónak engedte el egészben vagy részben a tandíjat, ezenkívül 
20 árvaházi, illetőleg egyházi alkalmazott gyermeket nevelt 
ingyen, továbbá 29 evangélikus atya másvallású gyermekét 
kedvezményes díjért. Az így elengedett összeg 9329 P 50 fillér. 
A B aitárs Segítőegyesület jótékonycélra 2614.50, a Gyáminté
zet 213.52 P-t fordított.

Iskolánk szegénységében is gondolt a nála szegényebbekre: 
így a nagytarcsai ev. elemi iskolának ajándékként küldött hasz
nált térképeket, szemléltető képeket és könyveket.

Első, iskolánknak te tt  alapítvány, Dr. Szigethy Lajos nagy 
alapítványa, melynek Alapító levele így hangzik:

„A lulírott Szigethy Lajos, a budapesti ág. hitv. ev. gimná
zium tan ára  és címzetes igazgatója a következő alapítványt 
teszem:

1. Az alapítvány neve: Szigethy Lajosné, szül. Brósz E r
zsébet és édesanyja Brósz Jónátné, szül. Bielek Kornélia em
lékalapítvány. Rövidítve: Szigethy—Brósz emlékalapítvány.

2. Az alapítvány tulajdonosa: a budapesti Deák-téri ág. 
hitv. ev. testvéregyházak, illetőleg ha ez ek bárm i okból el
válnának, a budapesti Deák-téri evang. m agyar egyház.

3. Az alapítvány rendeltetése: a rendelkezésre álló jöve
delem 5% -a évenként a tőkéhez csatoltassék. A fennmaradó 
95% a budapesti Deák-téri testvéregyházak leánygimnáziuma 
egy, legfeljebb két olyan evangélikus vallású növendékének 
adassék ösztöndíjul a leánygimnázium tanártestü lete tagjainak 
titkos szavazata alapján, aki megfelelő m agaviseletű és előme
netelő és akinek a szülője a Deák-téri testvéregyházak három 
iskolája (gimnázium, leánygimnázium, elemi iskola) valamelyi
kének rendes tanára  (tanárnője), tanító ja (tanítónője), bele
értve az énektanárok gyermekeit is.

Ha egy tanárgyerm ek kap ösztöndíjat, neki az egész összeg 
adandó, ha kettő, akkor az összeg közöttük megfelezendő.

Amelyik évben alkalmas tanárgyerm ek nincsen, akinek az 
ösztöndíj kiadható, akkor szüleire való tek in tet nélkül a leány- 
gimnázium bármely evang. növendéke m egkaphatja az ösztön
díj felét. Az ösztöndíj másik fele tőkésítendő.

4. Az alapítvány összege: 140 angol fontos Budapest Szé
kesfőváros takarékpénztári záloglevél.

5. Áz alapítványi hatóság: a budapesti Deák-téri ág. hitv. 
ev. testvéregyházak képviselőtestülete.

6. Az alapítvány vagyonállaga a budapesti Deák-téri ág. 
hitv. ev. testvéregyházak egyéb alapítványaival együtt helye
zendő letétbe.
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7. Az alapítványról külön számadás vezetendő, amely az 
alapítványi hatóság által kiküldött számvizsgáló bizottság által 
megvizsgálva, utóbbinak jelentése kapcsán terjesztendő az ala
pítványi hatóság elé.

8. Minek hiteléül a fenti alapítólevelet három eredeti pél
dányban állítottam  ki. Az alapítólevél egyik példánya a buda
pesti ág. hitv. ev. egyházmegyéhez terjesztendő fel, másik pél
dány a budapesti Deák-téri ág. hitv. ev. testvéregyházak levél
tárában  őrzendő meg, a harm adik példánya pedig annak az 
alapítványi hatóságnak elfogadási záradékával tö rtén t ellátása 
u tán  nekem adandó ki.

Kelt Budapesten, 1935 október 17-én”.
Csete Sándorné a Gyámintézetnek 10 P.
Deák-téri Luther-Szövetség egy növendék érettségi díja 

36 P.
Egyetemi Nyomda 8 drb. Rózsa-féle modern nyelvkönyv.
Erős Lajos, c. igazgató 7 doboz gyönyörű rovar- és lepke

gyűjtemény.
Dr. Hazslinszky Hugó, egészségügyi főtanácsos, egy emberi 

koponya darabokban.
H ittig  Lajos, a magy. egyh. gondnoka, 14 drb. könyv.
Kiss Béla, kiskőrösi ev. tanító, Petőfi anyakönyvi kivona

táról s  a ty ja  kiskőrösi tartózkodásának adatairól fényképek.
Kiszely Károly, besztercebányai városi könyvtárigazgató 

Keller: Bőhm Károly (I—III .) mű.
Ledényi M argit VIII. 10 P.
Liebner Ödön, elhunyt kedves tanítványunk atyja, nagy- 

mennyiségű já ték  a tom bolára és karácsonyra.
Litvay M árta Ilb. egy kitöm ött kék róka.
Névtelen Liebner Ágota emlékére 120 P jutalomdíj.
Oberländer Rezsőné a Gyámintézetnek 20 P.
Ottó Ferencné két m agyarruhás, kézzel feste tt ólombaba.
Pap Ferenc, ev. vallástanár 1 könyv.
Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület B ajtársnak 

25 P.
B. Petrichevich-Horváth Emil családja általános története 

2 kötetben.
D. Raffay Sándorné egy hatalm as szongáriai cselő pók.
Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő egy ezüst Luther-érem  

évvégi jutalm azásra.
Schermann József, a magy. egyh. algondnoka, Mikes leve

leinek díszkiadása, Dr. W alther: Luther.
Statisztikai Hivatal 12 kötet statisztikai kiadvány.
Steiner Ákos gyáros 3 doboz értékes játék, egy szépen 

csiszolt fehér m árványdarab.
Szász Rózsi IV. egy teknősbéka.
Dr. Szathmáry László, akad. tanár, tanítványunk atyja, 

16 könyv.
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Szodoray László, vegyészeti gyáros, tanítványunk atyja, 
m int m ár évek óta, ú jra  egész tinta- krétaszükségletünket el
lá tta  : 40 liter tinta, 30 doboz kréta.

Vallás- és Közoktatásügyi miniszter 1 drb. könyv.
Volt Növendékek Egyesülete 50 P.
Példás magaviseletért és kiváló előmenetelért kitün tetett 

tanulóink:
A Dr. Szigethy Lajosné, Brósz Erzsébet jutalomkönyvala- 

pítványból a „Szép” művelésében kiváló tanulók értékes köny
veket kaptak 60 P  értékben: az irodalomban kitűnő Major 
Zsuzsa VIII., a zenében jeles Gaeng M árta VIb., a rajzban te 
hetséges Komáromy Ilona V.

Szigethy Lajosnak boldogult hitvese és annak anyja emlé
kére három budapesti evang. iskolánk tanerőinek leánygim
náziumunkban járó  derék gyermekei részére te tt alapítványa 
kam atát, 55—55 P-t, Koch Olga V. és Bánkúti Judit IV. nyerte.

A Közalkalmazottak Gyermekei Állam i Ösztöndíjából A lth 
M elitta VQI. 100 P -t élvezett.

Reinl Máriának édesanyja, Brabécz Margit emlékére te tt  
alapítványa 20 P-re kiegészített kam atát ú jra  Kendeh .M árta
VII. kapta, mint szorgalmas, vallásos növendék.

Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő ezüst Luther-emlékérmét 
Kiss Erzsébet VIII. buzgó vallásos példaadásáért.

Névtelennek Liebner Ágota, elhunyt kedves növendékünk 
emlékére adott 120 P-jéből a VII. osztályos Gyapay Magda, 
Sárkány Erzsébet 40—40, Sándor Gizella 30, Frisch Lidia 10 
P-t nyert.

A Volt Növendékek Egyesületének 50 P-s adományából 
M ajor Zsuzsa VIII. 30, Kelemen Mária 20 P-ben részesült.

A Gyámintézet, illetőleg Bajtárs adományából 20—20 P 
táborozási segélyt kapott Kelemen Kornélia Illb. és Pukánszky 
Etelka Ilb. leánycserkész.

A Bajtárs 110 P-jéből 10—10 P-t kapott Varga Irma la., 
Kálmán Éva Ib., Lisznyai M árta lib., Meyer Tesza Illa., Csorna 
Róza, Fabók Mária, Vieszt Sarolta IV., Fleps Gerta V., Csomay 
Ibolya, Spirka Etelka és Izabella Via.

Könyvjutalommal tüntettük ki a következőket: Bernhardt 
Mária, Zulauf Emilia la., B retter Zsuzsa, Körmöczi Erzsébet 
Ib., Illés Edit, Vámossy Edit Ha., Járm ai Katalin, Kulai Mária 
üb ., André Sarolta, Miklós Marian Illa ., Bánfai Margit, Sándor 
Judit Illb ., Schrecker Éva, Szalay K atalin IV., Falussy Ágnes, 
Kovács Olga, Weiss-testvérek V., Molnár M argit, Oravecz Edit, 
Popper Zsuzsa Via., Mihály Éva VIb., Faludy Pálma, Morzál 
Vilma VII., Alth M elitta (mint önképzőköri elnök), Idakéri 
Sára, Kroo Gizella, Vetsey Julia VIII.

j) Egészségi állapot. Az iskolaorvos az iskolaév elején 
m eglátogatta az összes osztályokat és átvizsgálta a tanulókat 
a fertőző betegségek megelőzése szempontjából. Felülvizsgálta
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az egyes tárgyakból felm entést kérő tanulókat. Majd követke
zett a tanulók úgynevezett egészségügyi sorozása. I t t  két vizs
gálati módszert használtunk: a gyors általános és a részletes 
vizsgálást. Általános vizsgálat az első tornaórákon történ t, 
am ikor megvizsgáltuk a tanulókat általános fejlettség, táp lá lt
ság, ta rtá s  és tisztaság szempontjából. A gyengén fejlett, tá p 
lá lt és rossz ta rtású  gyermekek felju to ttak  az orvosi rendelőbe, 
ahol az iskolaorvos megvizsgálja őket és tanácsokkal ellátja.

Részletes vizsgálatnál kikérdeztük az egészségügyi kór
előzményt (anamnezist) és szociális adatokat; a vizsgálat k i
terjed t a mellkasi szervekre, hasi szervekre, idegrendszerre és 
érzékszervekre. Az iskola öszes tanulóit — egy iskolaév a la tt — 
ilyen részletesen megvizsgálni nem lehetett. Részletes vizsgálat 
alá az I. osztály tanulói kerültek.

Az iskolaorvos minden nap orvosi tanácsórát ta rto tt, i t t  
a tanulók napi panaszokkal jelentkezhettek. Szeptembertől 
májusig 575 gyermek kereste fel az orvosi rendelőt. A fogadó 
órákon szórványosan a szülők is megjelentek, hogy gyerme- 
kaik egészségi állapotáról érdeklődjenek.

Áltálában az iskola tanulóinak egészségi állapota jó; fe j
lettségük, tápláltságuk, általános higiénikus viszonyaik kielé- 
gítőek.

Az év folyamán fertőző betegség csak kis számban és 
szórványosan fordultak elő: 1 bárányhimlő, 1 pertussis (sza
márköhögés), 1 diftéria, 6 vörheny. Az esetek szórványos elő
fordulása m iatt osztálybezárásra egy alkalommal sem volt 
szükség.

k) Az év bezárása. Végre rendes időben, az új középisko
lai törvényben megszabott napokon volt az év berekesztése. 
Június 17—20. napjain ta rto ttu k  összefoglaló óráinkat, 22, 
23-án magánvizsgák voltak, 25-én pedig az év ünnepélyes be
zárása a  Deák-téri templom istentiszteleten és díszteremben 
lefolyt ünnepélyen. 26. 27-én írunk be az új iskolai évre.

6. Az iskola  n öven d ék ein ek  névsora.
Je lek : tm . =  tandíjm entes, ftm . =  féltandíjm entes, tkm . =  tandíjkedvezm ényes, 

zárójelben: magaviselet, tanulm ányi eredmény.

I/a.

Osztályfő: Kozma Gabriella.
B akay M ária ev. (példás, jó)
Berkes Ágota izr. (példás, jó)
B ernhardt M ária ev. (példás, jeles)
B iró Györgyi ref. (példás jeles)
Csorna A ranka ev. ftm  (példás, jó ) 
Debrődy P iroska r. k. tkm. (példás, jó) 
Dénes Gabriella izr. (példás, jeles)

Eliseher Vilma ref. tkm. (példás, jeles) 
Gál Hedvig izr. (példás, jó)
Geréb Ju d it izr. (példás, jeles)
Hegedűs K lára ref. (példás, jó )
Jákobéi Ilona ev. tm. (példás, jó )
Kepes E dit ev. (példás, elégséges)
K irály  Aranka ev. (példás, jó)
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K otz Erzsébet tm. (példás, jó )
Kovács Ágnes ref. ftm  (példás, jó)
Lisznyai Hedvig ev. tm. (példás, jó)
Lucich M ária ev. ftm. (példás, jó )
Ottó M agda ev. (példás, elégséges)
Pályi Irén. ev. (példás, jó)
Pieke E dit ev. (példás, jó)
Schanzer Lidia ev. (példás, elégséges) 
Schindler K atalin r. k. (példás, elégséges) 
Schnierer Erzsébet ref. tkm. (példás, jeles) 
Schwalb Borbála izr. (példás, jó ) 
Schwarcz Ju d it r. k. (példás, jó )
Soltész M ária ev. (példás, elégséges) 
Somogyi Ibolya ev. (jó, elégséges)

Strauss M árta izr. (példás, jó )
Szőcs Éva ref. (példás, elégséges)
Takács Jolán  ev. (példás, elégséges)
T arr M ária ref. (példás, jó)
Tóth V aléria ev. (példás, elégséges)
V arga Irm a ev. (példás, jeles)
Viszkok Ilona ev. (példás, elégséges) 
W inkler Ágnes izr (példás, elégséges) 
Zakariás K atalin  r. k. tkm. (példás, jeles) 
Zimmermann Erzsébet r. k. tkm. (példás, jó) 
Zulauf Emilia ev. tm. (példás, jeles)
M agántanuló:
Sehrecker M agda ev. Összesen: 40

I/b.
O sztályfő: Jeszenszky Ilona.

Barsváry Livia ev. (példás, jeles)
B álint M argit ref. (példás, elégséges)
Bán Ilona ref. tkm. (példás, jó )
B raun Éva izr. (példás, jó)
B retter Zsuzsa ev. ftm. (példás, jeles) 
Csatáry Ágnes r. k. (példás, jó )
Csiszár Lujza ev. tm. (példás, jó )
Dénes Zsuzsa izr. (példás, jó )
Engel Nóra izr. (példás, jó)
Fander Éva ev. (példás, elégséges)
Gere Éva r. k. tkm. (példás, jeles)
Györk K lára ev. tkm. (példás, jó )
Gyuricza Éva r. k. (példás, elégséges) 
Havas Zsuzsa izr. (példás, jó)
H ám ori Erzsébet ev. (példás, jó )
H orváth D onáta ev. (példás, jeles)
Joó Vera ref. (példás, elégséges)
Kálm án Éva ev. ftm. (példás, jeles) 
K irályfalvi K lára ev. tm. (példás, elégséges) 
K lein E dit izr. (példás, jó)
Komárnoky M ária r. k. tkm. (példás, jó)

Kovács Éva ev. (példás, jó)
Körmöezi Erzsébet ev. (példás, jeles) 
Lehotzky Éva ev. (jó, elégséges)
M átyás K lára ref. (példás, jó )
M olnár Gizella ref. ftm . (példás, jeles) 
N agy Éva ev. (példás, jó)
Oskó Zsuzsa r. k. tkm. (példás, jó)
Salgó Livia r. k. (példás, elégséges)
Sterz Aliz ev. (példás, jó)
Sziller E d it ev. (példás, jó)
Szlávik Ilona ev. (példás, jó)
Tóth Em ilia ref. (példás, elégséges)
Török M arianna izr. (példás, jó )
Tulok Ida  ev. (példás, jeles)
Ullrich Györgyi ref. tkm. (példás, jó ) 
V arga E d it ev. (példás, jó)
V arga M árta ev. (példás, elégséges) 
Wohlstein M agda izr. (példás, elégséges) 
Zdráhal Dalma ev. ftm . (jő, jó)
Zsigmond Jolán  ev. (példás, jeles)

összesen : 41

n/a.
Osztályfő: Jablonowsky Piroska.

Albin Vera izr. (példás, jó)
B artha  E linor ev. (példás, elégséges) 
B artha Pálm a unit. ftm. (példás, jó) 
B ánkúti Sarolta ev. tm. (példás, jó) 
Benczédi Magdolna r. k. (példás, jó) 
Benyovszky Éva ev. tm. (példás, jó ) 
Dunszt Éva ev. (példás, jó)
Diingher L ujza r. k. tkm. (példás, jó) 
Gerő Zsuzsa r. k. (példás, jó)
Gécs M ária ev. tm. (példás, jó ) 
Gölniczvölgyi M argit ev. ftm . (példás, jeles) 
H alász Éva izr. (példás, jó)
H arg ita i Ildikó r. k. tkm. (példás, jó) 
H arg ita i Ju d it r. k. tkm. (példás, jó) 
Hellebronth Ju d it ev. (példás, jó )

Illés E d it ev. (példás,jeles)
Keczéry Ildikó ev. (jó, elégséges) 
Kellner Zsuzsa izr. (példás, jeles) 
K irchner E dit ev. ftm. (példás, jó) 
Kollár M ária r. k. (példás, elégséges) 
Konkoly Éva ref. tkm. (példás, jeles) 
Kováts Erzsébet ev. ftm . (példás, jó) 
Lesnyay M argit ev. (példás, jó) 
M ajdányi M ária ev. ftm . (példás, jó) 
M ajor Zsuzsa ev. ftm . (példás, jeles) 
Naszvadi M ária ref. tm. (példás, jó ) 
Ottó Lucia ev. (példás, elégséges) 
Pálvölgyi Lenke ev. ftm . (példás, jó ) 
P fe ife r Éva izr. (jó, elégséges)
Pless M arianna izr. (példás, jó)
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Rege Magda ev. (jó, elégséges)
R einer M arianna izr. (példás, jó )
Reményi Éva ev. tkm. (példás, jó )
Rendes M ária izr. (jó, jó)
Rosenauer Erzsébet ev. ftm . (példás, jó) 
Rosenberg Ju d it ev. (példás, jeles)
R ostás K lára ref. tm. (példás, jó )
Róth Anna izr. (példás, elégséges) • 
Sághváry  E dit ref. tkm. (példás, elégséges) 
Seheumann Eleonora ev. (példás, elégséges) 
Schiller M argit ev. ftm . (példás, jó )

Schwartz É va izr. (példás, jó)
Sere A nna ref. tkm. (jó, elégséges)
Steiner Ágnes izr. (példás, jó)
Sturm  Lucia ref. tkm. (példás, jó)
Sztáron A nna ev. (példás, elégséges)
V ajda Olga r. k. (példás, jó)
Vámossy E d it ref. (példás, jeles)

Magántanuló:
K úria  Rózsa ev.

Összesen: 49

n/b.
O sztályfő: Dr. Veress Lászlóné.

B arcza Anna ev. ftm . (példás, jó) 
Bessenyey Ágnes ev. (példás, elégséges) 
Bloch Gabriella ev. (példás, jó )
Buchinger Anikó r. k. (példás, jó )
Csányi Id a  ev. (példás, jeles)
Csete E d it r. k. ftm . (példás, jó )
Csíki K lára  unit. (példás, jó )
Dézsy Ibolya ref. ftm . (példás, jő) 
Dövényi K lára ref. tkm. (példás, jó)
E g ry  Erzsébet ev. ftm . (példás, elégséges) 
Feldm ann Ágota izr. (példás, jeles)
Gáncs M ária ev. tm. (példás, jó )
Gerö Ágnes izr. (jó, jó)
Györgyialvay M agda ev. (jó, elégséges) 
H aas Luca izr. (példás, jó)
H erbst Marianna izr. (példás, jó )
H olitscher Vera r. k. (példás, jó )
H orváth  Elza r. k. (példás, elégséges) 
Já rm a i K atalin  ref. tkm. (példás, jeles) 
K álm án Ilona ev. (példás, jó)
K laá r Erzsébet ev. tm. (példás, jeles) 
K ollár Magda ev. (példás, jó )
Kovácsovics Erzsébet ev. ftm . (példás, jó) 
K u la i M ária izr. ftm . (példás, jeles)

Kurzweil E d it izr. (példás, jeles)
Lisznyai E rika  ev. tm. (példás, jó)
Litvay M ária ev. (példás, jó)
Mészáros Ilona ref. tkm. (példás, jó) 
v. N agy G abriella ref. (példás, jó) 
Noszlopi Ibolya izr. (példás, jó)
Novák A nna ev. ism. (példás, elégséges) 
Faulinyi E d it ev. ftm . (példás, jó)
Pongor Lenke ev. ftm . (példás, jó)
Presing Ágnes r. k. (példás, elégséges) 
Pukánszky E telka ev. (példás, elégséges) 
R ajkay Id a  ev. (példás, jó)
Simon M arg it ev. (példás, elégséges) 
Stiener M argit ev. (példás, jó)
Sturm a V aléria ev. (példás, jeles)
Sulczer G abriella izr. (példás, jeles) 
Szathm áry Erzsébet ref. (példás, jó) 
Székely K ata lin  izr. (példás, jó)
Szilágyi E rzsébet ev. ftm . (példás, jeles) 
Sziics E d it ev. (példás, jó)
U rai Izabella r. k. tkm. (példás, jó) 
V arsányi A drien ev. (példás, elégséges) 
Viczena K ata lin  ev. (példás, elégséges) 
W enninger E d it ev. ftm . (példás, jeles)

Összesen : 48

HI/A.
Osztályfő: Télessy Dalma.

A ndré Sarolta ev. ftm . (példás, jeles) 
B állá Zsuzsa ev. (példás, jó )
B ányay Piroska ref. tkm. (jő, elégséges) 
B árd i E dit izr. (példás, jeles)
B üki Ilona ev. tm. (példás, jó )
Cseszany M ária r. k. (példás, jó )
Csete Eszter ev. (jó, elégséges)
Csomay Piroska ev. tm. (példás, jeles) 
D án Éva izr. (jó, elégtelen)
D án Livia izr. (jó, elégséges)
D ávid Ilona ev. (jó, elégséges)
Deutsch Dolly ev. tm. (példás, jó) 
Dienes E dit r. k. (példás, jó )
Dömötör Erzsébet ev. (példás, elégséges)

E rnst Ibolya izr. (jó, elégséges)
F arkas Ilona ref. ftm . (példás, jó)
Fekete É va ev. tm. (példás, jó)
Fleps R ut ev. (példás, elégséges)
Genszky É va rk. (jó, elégséges)
Gonda A lisz izr. (jó, elégséges)
Gordon Ágnes ref. (jó, elégséges) 
H abinstroh Gabriella ev. (példás, jó) 
H azay Ju d it ref. tkm. (példás, jó) 
H orváth G abriella ev. (példás, elégséges) 
Jákobéi M árta  ev. tm. (példás, jeles) 
Janka  L ivia ev. (példás, elégséges) 
K alocsay Gabriella rk. tm. (példás, jeles) 
Koós Ju d it ref. (példás, jó)
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Lupescu Éva ev. ftm . (példás, jó)
M argalit Gabriella ref. (példás, jó ) z 
Meyer Tessza ev. tm. (példás, jeles)
Miklós M arianna izr. tkm. (példás, jeles) 
Sz. N agy Zsófia ref. (példás, jó)
O dorfer Magda ev. (példás, jeles)
Br. Pászthory Irm a ev. ftm . (példás, jó) 
Pesti Erzsébet ev. (jő, elégséges)
Rácz Zsuzsa izr. (jó, elégséges)
Sipos M argit ref. (példás, jó)
Spányik M argit ev. tm. (példás, elégséges) 
Sugár K lára  ev. tm. (példás, jó)
Taschner Erzsébet ev. tm. (példás, jó)

Tóth Ibolya rk. (példás, elégséges)
V ári Ilona ev. (példás, elégséges)
Zádor K arola ev. (példás, elégséges)

M agántanuló:
Kachelmann Kornélia ev.
Kachelmann Rózsa ev.

K im arad t:
Ivanits Irén  ev.
Jakubecz Anna ev.

Összesen: 48

O sztályfő:
Anderics E telka ev. (példás, jó)
B ánfai M argit ev. (példás, jeles)
Berger Ágnes izr. (példás, jó)
Berkes Zsuzsanna izr. (példás, jó )
Boglyas M argit rk. tkm. (példás, jó) 
Brebovszky Erzsébet ev. tm. (példás, jeles) 
dem en tis  Ilona rk. tm. (példás, jó)
Darvas M ária ref. (példás, elégtelen)
Dévai Sarolta ev. (példás, jó)
Dombóvári Hedvig rk. ftm . (jó, elégséges) 
Domony Erzsébet ev. (példás, jő)
E gger Éva ev. (jó, elégtelen)
Eibenschütz Zsuzsanna izr. (jó, elégséges) 
Fedor Éva ev. ftm. (példás, jó)
Fisehmann Magda izr. (példás, jó)
H ajdú  M árta izr. tkm. (példás, jó) 
H orváth M árta ref. (példás, jó)
Johnson Gudrun ev. (példás, elégséges) 
Kacsó Ju d it ref. (példás, jó)
Kelemen Kornélia ev. ftm . (példás, jeles) 
K irályfalv i Éva ev. tm. (példás, elégséges) 
Koncz M ária ref. (példás, jó)
Koritsánszky Éva rk. (példás, elégséges) 
Lepsényi M argit ev. (példás, elégséges)

III/B.

Fialka Margit.
Lichtmann M ária izr. (példás, jeles) 
Mascsenyik Janka rk. tm. (példás, jó) 
Oberländer Sarolta ev. (példás, jeles) 
P atak i Ilona ev. (példás, jó)
Pábli Ilona ev. (jó, elégtelen)
Peske V aléria ref. (példás, jó)
P lank Magdolna unit. (példás, jó)
R áth  Viola ev. (példás, jó)
Reichl M argit ref. ftm . (példás, jó)
Sándor Ju d it ev. (példás, jeles)
Sehanzer K lára ev. (példás, jó)
Stefanidesz M argit ref. példás, elégséges) 
Tóth Éva ref. (példás, jó)
Tüskés Jo lán  ev. tm. (példás, elégséges) 
Udvaros Irm a ev. (példás, elégséges)
Vágó M árta  ev. (példás, jeles)
V árady Lívia ref. (példás, jó)
Végh M ária ev. (jó, elégtelen)
Zalántay H erta  ev. tm. (példás, jó)
Zoltán M ária ref. tkm. (példás, elégséges) 
Zsiray Lenke ev. ftm. (példás, jó)
M agántanuló:
K ostyál Éva ref. összesem: 46

IV.
Osztályfő: Filarszky Erzsébet.

Albaeh H enrietta  ev. (példás, jó) 
Almásy Ju d it ev. (példás, jeles)
B arna Ágnes izr. (példás, elégséges) 
B ánkúti Ju d it ev. tm. (példás, jeles) 
Bacher Sarolta ref. (jó, elégséges) 
Bányász Iza ev. (példás, jó)
Bocskay Jo lán  ev. (példás, elégséges) 
B reitfeld  Ágnes izr. (jő, elégséges) 
Császár K atalin  ev. (példás, elégséges) 
Csizmadia Sarolta ev. (példás, jó) 
Csorna Róza ev. tm. (példás, jeles) 
Dévai1 E dit''dv . (példás, jó)

Domokos Ilona ref. (példás, elégséges) 
Fabók M ária ev. tm. (példás, jó)
Fehér M ária izr. tkm. (példás, jó)
Felkai E rika ev. (példás, jó)
Felkai Zsuzsa ev. (példás, jó)
Gabányi Kornélia ev. (példás, elégséges) 
Gacek K lotild ev. ftm. (példás, elégséges) 
Godál Jo lán  ev. (példás, elégséges) 
Gröner Éva ev. (jó, elégséges)
Gyulay Z ita ref. ism. (példás, elégséges) 
H eurigs M agda ev. (példás, elégséges) 
H oepfner M argit ev. tm. (példás, jeles)
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Holzschwandler E d it r. k. (példás, elégséges) 
Iványi M árta ev. (példás, jó)
Kappelmeyer M arian r. k. tkm. (péld., elégs.) 
Kozma M árta ev. (példás, jó)
Latinka Zsuzsa ev. (példás, elégséges)
Lépő Jud it ref. (példás, elégséges) 
Lisznyai Getrúd ev. tm . (példás, jeles) 
Lisszer Ágnes ref. ftm . (jó, jó)
Mandics Nadina g. kel. (példás, jó)
Molnár Yera ev. (jó , jó)
M urányi E dit ev. (példás, elégséges)
N agy Mária ev. (példás, elégséges)
N agy M árta ref. (példás, elégséges)
N ánai K atalin ev. (példás, elégséges) 
Pelezer K lára izr. ftm . (példás, jó) 
Petrovits M árta ev. (példás, jó)
Philipp Erzsébet ev. (jó, elégséges)
Prauda Éva ev. (példás, elégséges) 
Rákóczy Éva unit. tkm . (példás, jó)
Sávoly Vera ev. (példás, elégséges) 
Schilling Aranka ref. (példás, elégséges) 
Schrecker Éva ev. (példás, jeles)

Schwalm H ilda ev. (példás, jó)
Sebestyén M argit ev. tm. (példás, jó) 
S téberl Ilona ev. (példás, elégséges)
Szabó Hona I. ev. (példás, elégséges)
Szabó Ilona I I . ev. ism. (példás, elégséges) 
Szalay K atalin  ev. (példás, jeles)
Szász Róza ev. (példás, elégséges)
Szemes Eleonóra ev. ftm. (példás, elégséges) 
Szluka Livia ev. (példás, jó)
Tas Gabriella ev. tm. (példás, jeles)
V ályi Éva ev. (példás, jó)
Yieszt Sarolta ev. tm. (példás, jó)
W iener Erzsébet ev. (példás, elégséges)

Magántanuló :
Rákosy Cs. Tessza rk. (—■, elégtelen) 
Schreyer Anna rk.

K im a ra d t:
Vigh Ilona ref.

Összesen: 62

V.
Osztályfő: Dr. Zelenka Margit.

Bacsó Lenke ev. (példás, jó )
Balogh Éva rk. tkm. (példás, jó)
Baross Irén  ev. (jó, elégtelen)
Beke K atalin ev. (példás, elégséges) 
Bendes E dit ev. ftm . (példás, elégséges) 
Borosa Gizella ev. (példás, elégséges) 
B retter Éva ev. tm . (példás, jeles) 
Csepcsényi Jo lán  ref. tm . (példás, jeles) 
Csia Magda ref. ftm . (példás, jeles) 
Csiszár Ilona ref. ftm . (példás, jó)
Cziráky Jú lia  ev. ftm . (példás, jó)
Déri Hedvig ev. (példás, elégséges) 
Domony K atalin  ev. (példás, jó)
Palussy Ágnes ref. (példás, jeles)
Fleps Gerta ev. tm . (példás, jeles)
Frisch Gabriella gk. (példás, jó)
Gécs Irén ev. (példás, elégséges)
Hadnagy Livia ref. (példás, jó)
H artig  Hilda rk. tkm. (példás, elégséges) 
Horváth M ária ev. (példás, elégséges) 
Jovanovits Éva g. k. (példás, elégséges) 
Kempfner Vera izr. (példás, elégséges) 
Kessler Gerda ev. (példás, elégséges) 
K irály  Ilona ev. (példás, elégtelen) 
K irályfalvi K ata lin  ev. tm . (példás, elégt.) 
K is Erzsébet ev. tm . (példás, elégséges) 
Klein Ágnes izr. (példás, jó)
Klein Éva izr. (példás, jó )
Koch Olga ev. tm . (példás, jó)
Komáromy Hona ev. tm. (példás, jeles) 
Kondor M árta ref. tm . (példás, jó)
Konrád Lili ev. tm . (példás, jó)
Korbély Anna ev. tm . (jó , elégséges) 
Kormos Jolán  ev. tm . (példás, elégséges)

Kovács Olga ev. (példás, jeles)
K u ti Ilona rk. (példás, jó)
L andg ráf Hona rk. tm. (példás, jó) 
M atern Magdolna rk. tkm. (példás, jó) 
Moravcsik Erzsébet ev. (példás, elégséges) 
Műnk M ária ref. (példás, jeles)
M üller H edda izr. (példás, elégséges)
P a jo r  M árta ev. (példás, elégséges)
P alo ta i Ilona ev. (példás, elégséges)
P é te rfi M ária év. (példás, jeles) 
Rosstäuscher H anna ev. (példás, elégséges) 
Rózsás E szter ev. (példás, elégséges) 
Sehavernoeh D arinka r. k. tm. (példás, elégs.) 
Serény A nna ev. (példás, elégséges)
Sikli Ilona ev. (példás, elégséges)
Szabó Ilona ref. (példás, jó)
Szent-Imrey M árta ev. (példás, jó)
.Székely Sára izr. (példás, jó)
Taschner Ilona ev. tm. (példás, elégséges) 
T okár Éva ref. tm. (példás, jó)
W ack M ária ev. (példás, elégséges)
Weisz Hedvig ev. (példás, jeles)
Weisz M elánia ev. (példás, jeles)
Z ulauf E telka ev. tm. (példás, jeles)

M agántanuló:
H alászy Juliska ev.
M átyás K atalin  izr.
Six Ilona ev.
Sopronyi Magdolna ref.

K im a ra d t:
Z alántay  Szenta ev.

Összesen: 63
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V I/A .
O sztá ly fő : D r. D ö m ö tö r  M ik ló sn é .

Bélák Irén  ev. (példás, jó)
Beneze Eleonóra r. k. (példás, elégtelen) 
Bogyó Ágnes ref. (példás, jó)
Bolyky É va ev. (példás, elégtelen)
Bontus H erm in ev. (példás, jó)
Csomay Ibolya ev. tm. (példás, jó)
Daróc Irén  r. k. (példás, elégséges) 
Debrödy K lá ra  r. k. tkm. (példás, jó) 
Demel A lexandra r. k. (példás, elégtelen) 
Gassel E d it ref. (példás, elégséges) 
gr. H aller M argit ev. tm. (példás, jeles) 
Hermann M arg it ref. (példás, elégtelen) 
H ittig  L ivia ref. tm. (példás, jó)
Kaunz H anna ev. (példás, jó)
Koller M ária r. k. (példás, elégséges) 
Közel Zsuzsa ev. tm. (példás, jó)
Liehner M atild  ev. (példás, elégséges) 
Ligeti K ata lin  ev. (példás, jó)
Löwy Alisz izr. (példás, jó)
Markos M ária ev. (jó, elégséges)
Maros M agda rk. (példás, jó)
Molnár M arg it ev. ftm. (példás, jeles)
Mrva Ilona ev. (példás, elégséges)

Német Ju d it izr. (példás, elégséges) 
Oravecz E d it ev. (példás, jeles)
Ottó H ilda ev. (jó, elégtelen)
P á l A ranka ref. (példás, elégséges) 
Paternosz Szidónia ev. (példás, elégtelen) 
Perlm ann Gizella izr. (példás, jó )
Philipp K atalin  ev. tm. (példás, elégséges) 
Popper Zsuzsa ref. ftm. (példás, jeles) 
Soltay V iktória ev. (példás, jó)
Spirka E telka ev .tm. (példás, jeles)
Spirka Izabella ev. tm. (példás, jeles) 
Stéberl Zsuzsa ev. (példás, elégséges)
Szabó Izabella ref. (példás, elégséges) 
Szántó M árta  ev. tm. (példás, jó )
Szekér M argit ev. ftm. (példás, jó ) 
Szendrői Id a  ev. (példás, jeles)
Takáts P aula  ev. (példás, jeles)
Tóth Sarolta  ev. tm. (példás, jó)
U ngár Éva ev. ftm. (példás, jó )
V arsányi M ária ev. (példás, elégséges) 
Zboray Ilona ev. (példás, elégséges)
Zwada Blanka ev. (jó, elégséges)

ö sszesen : 45

VI/B.
Osztályfő: Dr. Steinert Katalin.

Almer K ata lin  ev. (jó, elégtelen)
Ballod M agdolna ev. (példás, elégséges) 
Bárdos Lenke ref. (példás, elégtelen)
Berkó Carmen r. k. (példás, jó)
Bolgár É va ev. (példás, jó)
Clementis E rzsébet ev. (példás, elégtelen) 
Dobrovits P au la  r. k. tkm. (jó, elégtelen) 
Egger K lára  ev. (példás, elégtelen)
Elek K lára  izr. (példás, jeles)
F ejér Ju d it ev. (példás, jeles)
Fischer S tefán ia  ev. (példás, elégséges) 
Gabányi-Szathmáry Irén ev. (példás, elégs.) 
Gabányi-Szathmáry M ária ev. (példás, elégt.) 
Gaeng M árta  ev. (példás, jeles)
Glück Ilona ev. tm. (példás, jeles)
Gub Jo lán  ref. (példás, elégséges)
H aag A mália ev. (példás, elégséges) 
Habersack Gerda ev. (példás, elégséges) 
Heier E rzsébet rk. (példás, elégséges) 
Hirsch M ária ev. (példás, elégséges) 
Juhász Ilona ev. (példás, elégséges) 
Kertész K lára  izr. (példás, elégséges)
Kiss E dit ev. (példás, elégtelen)
Koch Hona izr. (példás, elégséges)
Kovács Erzsébet ref. (jó, elégtelen)
Kovács Id a  ev. (példás, elégséges)

L atinka Zsuzsanna ev. (jó, elégtelen) 
Lengyel Gabriella ev. (példás, jó )
Málik Teréz ev. tm. (példás, jó)
Marcsek Gabriella ev. (példás, jó )
Mihály Éva r. k. (példás, jeles)
M olnár Gizella ref. (példás, jeles)
Muck M argit ev. tkm. (példás, elégséges) 
N agy Erzsébet ev. (példás, elégtelen) 
Obetkó E telka r. k. tkm. (jó, elégtelen) 
Oláh M argit ref. tm. (példás, jeles) 
Palo tay  M argit ev. (példás, elégséges) 
Pám er M árta  ev. ftm. (példás, jó ) 
Petőházi Erzsébet ev. tm. (példás, jó) 
Sturm  Vilma ref. tkm. (példás, elégséges) 
Saupe E d it ev. (jó, elégtelen)
Szegedi Jú lia  ref. (példás, elégséges) 
Tauszik M agda izr. (példás, elégséges) 
Telek H ajnalka ev. ftm. (jó, jó )
U nger Ilona ev. (példás, elégséges) 
Zámolyi Erzsébet ev. tm. (példás, jó )

K im aradt :

Altheim Adrien rk. tkm.
Összesen: 46
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VII.
O sztá ly fő : V id o v s z k y  K á lm á n n á .

Á fra  A ranka ev. (példás, elégséges)
B aross Ju d it ev. (példás, elégséges)
Boné M argit ev. (példás, elégséges)
Dubois Anna ev. (példás, elégtelen) 
F a lu d y  Pálm a ref. (példás, jeles)
F á b iá n  K atalin  r. k. ftm . (példás, jeles) 
F ischer Gabriella ev. (jó, elégtelen)
F risch  Lidia izr. (példás, jeles)
Gécs E lvira ev. tm. (példás, jó )
G rausz Anna ref. tm. (példás, jó)
Grosz Éva izr. (jó, elégséges)
G yapay Magda ev. tm. (példás, jeles) 
H avas M ária izr. (példás, elégséges) 
Hazslinszky K arola ev. (példás, jó) 
H erm ann Erzsébet r. k. (példás, elségséges) 
H irschm ann M ária izr. (jó, jó)

Hrabovszky E d it ev. (nem osztályozható) 
Kendeh M árta  ev. tm. (példás, jeles) 
Lehoczky Erzsébet ev. tm. (példás, jó) 
Morzál V ilm a ev. (példás, jeles)
Németh J u d it  ref. tm. (példás, jó)
Bévész K lá ra  ref. (jó, jó)
Romváry G ertrúd ref. (példás, elégséges) 
Sándor Gizella ev. tm. (példás, jeles) 
Sárkány Erzsébet ev. tm. (példás, jeles) 
Sohermann Em ília ev. (példás, elégtelen) 
Schwaiger M argit ref. (példás, elégséges) 
Stiaszny M atild  r. k. (példás, elégtelen) 
Szemere K ata lin  ev. (jó, elégséges)
Szepes V era izr. (jó, elégtelen)
Szodoray N óra ref. (példás, elégséges) 
Tiszai M agda ev. (példás, elégtelen)

Összesen: 32

VHI.
Osztályfő: Lovas Sarolta.

A lth  M elitta ev. ftm . (példás, jeles) 
Bresztovszky Éva rk. (példás, elégséges) 
B ujdos Bóza ev. (példás, jó )
Dusza Sára ev. (példás, elégséges) 
F rey tag  M ária ev. (példás, elégtelen) 
Goda Erzsébet r. k. (példás, jeles) 
Id ak éri Sára ev. tm. (példás, jeles) 
Kelemen M ária ev. tm . (példás, jeles) 
K iss Erzsébet ev. ftm . (példás, jeles) 
Kovács E dit ref. ftm . (példás, elégséges) 
K roo Gizella r. k. (példás, jó)
L aky  Zsuzsanna ev. (példás, elégséges) 
Ledényi M argit ev. (példás, elégséges) 
M ajo r Zsuzsanna ev. tm. (példás, jeles) 
M ehringer M argit r. k. (példás, elégséges) 
M einhardt M argit ev. (példás, elégséges)

Mihály E d it ev. (példás, elégséges) 
Péterm ann Irm a ev. (példás, elégséges) 
Rónai E rzsébet izr. (példás, elégtelen)
Rökk E d it ref. (példás, elégséges)
Sági K lá ra  ev. ftm. (példás, jó)
Sebestyén Irén  r. k. tm. (példás, elégséges) 
Soós M agda ev. (példás, elégséges)
Tuszkau M ária r. k. (példás, elégséges) 
Tüskés Ilo n a  ev. tm. (példás, jó)
V áradi L iv ia  ev. (példás, elégséges)
Vetsey Jú lia  ev. (példás, jeles)

M agántanuló:
L ázár Ilona  r. k. (jó)
N agy Jú lia  ref. (—)
Zachár A nna rk. (jő)

összesen: 30

7. Ifjúsági egyesü letek .
I. Önképzőkör.

V ezetője: V idovszky  K álm án n á  tanár.

A körnek a VI—VIII. osztályok tanulói rendes, az V. osz
tály  tanulói rendkívüli tagjai, számuk 208. Tisztikarukat a kö
vetkezőkép alak íto tták  meg: ifjúsági elnök: Alth Melitta VIII.
o .; alelnök: Sándor Gizella VII. o.; jegyző: Vetsey Júlia VIII.
o .; aljegyző: Faludy Pálma VII. o .; pénztárnok: Sági K lára 
VIII. o. és Gyapay Magda VII. o.; főkönyvtáros: Kroó Gizella 
VIII. o. Ezenkívül minden osztályból 2— 2 választmányi tago t 
és 2—2 könyvtárost jelöltek.
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Havonként átlag 2 ülést ta rtv a  10 rendes és 2 rendkívüli 
ülésünk volt. Az első ülésen Alth Melitta ifjúsági elnök tájékoz
ta tta  a tagokat az egész évi munkatervről és ennek alapján az 
üléseken a tagok a nemzeti és a világirodalom rem ekeit ism er
tették, költeményeket szavaltak, dolgozatokat m utattak  be a 
természettudományok, művészetek köréből. Az ülések m űsorát 
zeneszámok, énekszámok és színdarabokból vett jelenetek te t
ték változatossá. Felolvasásra került 25 dolgozat (tanulmány, 
novella), elhangzott 10 szavalat, 18 zene és énekszám. Ezenkí
vül egy ritmikus és egy m agyar táncot is adtak elő. Jegyző- 
könyvi dicséretben részesültek: Maros Magda, Popper Zsu
zsanna VI a. o., Gaeng M árta és Mihály Éva VIb. o. és a VIb. o. 
hat tagból álló énekkara. Gécs Elvira, Kendöh M árta és Révész 
K lára VII. o., Major Zsuzsanna és Rökk Edit VIII. o. D icséretet 
érdemel Alth Melitta, az önképzőkör ifjúsági elnöke buzgó mun
kásságáért és minden osztályból egy-két tag  az ízléses, szép mű
sorok és meghívók készítéséért.

Az önművelés előmozdítására a kör 2 pályázatot hirde
tett. Az egyik pályázat a Via. és VIb. osztály növendékei ré
szére volt: Ovidius-részlet fordítása latinról m agyarra. Négy 
pályamű érkezett be. Az elbírálás m unkáját Dr. Győry A ranka 
tanár végezte, ki a „H ungária” és „In magnis et voluisse sa t 
est” jeligéjű ügyes fordítások készítőinek, Takáts Paula és 
Popper Zsuzsanna V ia. o. növendékeknek ítélte a megosztott 
5—5 P jutalm at. A másik pályázat történelmi tárgyú  volt V— 
VHI. osztályok növendékei számára, tárgya: „A török hódolt
ság és a trianoni M agyarország”. A beérkezett 3 pályam unkát 
Dr. Kring Miklós tan á r bírálta meg. A 10 P pályadíjat felosz
tottuk a két sikerültebb mű írója között. H at pengő ju talm at 
kapott a „Hungária” jeligéjű mű írója: Sárkány Erzsébet VII.
o. és 4 P-t a „M agyarország” jeligéjű mű írója: Molnár M ar
git VI a. o.

Egy-egy köri ülést szenteltünk Shakespeare és Berzsenyi 
Dániel emlékének, ezenkívül megemlékeztünk a m agyar zene 
fejlődéséről, az orosz irodalomról, az orvostudomány fejlődésé
ről, a sportok történetéről. Volt mulatságos farsangi ülésünk is.

Nyilvános ünnepélyeket rendeztünk: okt. 6-án és márc.
15-én. Az okt. 6-iki ünnepi beszédet Németh Jud it VII. o. mon
dotta, ki a beszéd-pályázat 10 P-s jutalm át elnyerte. A márc. 
15-iki pályázaton pedig Rökk Edit VIII. o. nyerte el a 6 P-s 
díjat.

Az önképzőköri tagságokból befolyt összeg 224 P. Ebből 
kiadtunk jutalm akra, színház- és hangversenyjegyekre, a 
könyvtár gyarapítására 90 P 06 fillért. A kör vagyona 435 P 
38 fill, takarékbetétben.

Könyvtárunk állománya: 1388 kötet, 1493 P 60 f. értékben.
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II. Szép magyarsággal beszélők egyesülete.
V ezetője: Dr. Zélenka M a rg it tanár.

Iskolánknak e nyelvtisztító egyesülete im m ár 15. éve mű
ködött. M unkájának eredményét mindjobban fokozza a más 
téren: társaságokban, folyóiratokban, újságokban kifejeződő 
nyelvfejlesztő törekvés. Az általános érdeklődés lá ttá ra  növen
dékeink és szüleik is mindinkább m egértik iskolánk úttörő, 
hazafias m unkájának jogosultságát. Minden osztály 2 Szembe- 
őrt választott: VIII. Kelemen Mária, M ajor Zsuzsa.; VII. Le- 
hoczky Erzsébet, Sárkány Erzsébet; Via. gr. Haller Margit, 
Takáts Paula; VIb. Molnár Gizella, Oláh M argit; V. Csiszár 
Ilona, Cziráky Ju lia ; IV. Sebestyén Margit, Tas Gabriella; Illa . 
Csomay Piroska, H abinstroh Gabriella; Illb . Boglyas Margit, 
Oberländer Sarolta; Ha. Konkoly Éva, Vámossy Edit; I’Ib. 
Gáncs Mária, Lisznyai E rika; la. Bakay Mária, Zulauf Emilia; 
Ib. Barsváry Lívia, Tulok Ida.

Ez évben havonta 2—2 gyűlésen számoltak be az osztá- 
lyonkint választott „szembe-őrök” osztálytársaik beszédének 
magyarosságáról, az elkövetett nyelvi hibákról s ezek kijavítá
sáról. Az év folyam án minden osztályban haladás volt észlel
hető. Voltak ugyan csökönyösen visszatérő idegen szavak, miket 
a növendékek otthon, az utcán, más iskolákba gyerekektől min
dig ú jra meg ú jra  hallanak (pardon, muszáj, rad ír), de ezek 
irtása is következetesen és eredménnyel folyt, m int az alábbi, 
Illb. osztályos évvégi jelentéséből is k itűn ik : „Az év elején meg
látszott, hogy a Szembe nyáron nem működött. Ekkor gyakran 
fordultak elő ezek a szavak: strand, trikó, tennisz, short. E  
szavak azonban feledésbe mentek. De jö tt  a tél és mindenki 
sielt, dresszt is kapott. E  szavakat is sikerült kiirtanunk. De 
most m ár közeledett tavasz, társaink ú jra  tú rák a t csináltak, 
strand-pizsamát és slicceit teniszszoknyát kaptak. Ezek a re t
tenetes szavak sokáig hemzsegtek osztályunk beszédében. Most, 
év végén m ár gyérül ezeknek az idegen szavaknak a használata 
és reményiem, hogy jövőre nár az iskolaév elején sem fognak 
társaink annyi idegen szót használni”. (Boglyas M argit és Ober
länder Sarolta.)

Éppen, hogy a  szokott nyári visszaesést megelőzzük, jelölt 
ki egyesületünk nyári m unkáit is tagjainak. Jeszenszky Ilona 
tanárnak, a Szembe-egyesület alapítójának kezdeményezésére 
állította össze egyesületünk legbuzgóbb tagjaival azokat a hasz
nálatos idegen szavakat, melyeknek valóban nincs szabatos és 
magyaros megfelelőjük s célul tűzte ki tag ja i szám ára jó ma
gyar kifejezések keresését. A nyári időszak erre különösen al
kalmas, m ert akkor nyelvjárásainkat is megismerik növendé
keink s ezekből is nyerhetnek ösztönzést.

Jó m agyar szavak hiányában használatos idegen szavak: 
antenna, autóbusz, blúz, cirkusz, club, gramofon, harmonium,
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kabin, kanapé, kábel, kokárda, kombiné, kompié, komplett, 
kosztűm, lampion, lexikon, likőr, mauzóleum, mozaik, pellerin, 
perron, pianino, pizsama, portré, radio, short (a „short” szó
nak megfelelő „kurti”-t ajánlották, mely szó a székely nyelv
járásban  rövid kabátkát jelent), sláger, sport, strand, studio, 
tennisz, tikét, trenshcoat, tribün, vitrin, zokni. Ezeknek meg
felelő jó magyar szavak keresésére hívjuk fel a Szembe-tago- 
kat. Győztesek jutalom könyvet kapnak.

Ez évi gyűléseinket nyelvi vonatkozású, hazafias műsor
számok előadása is változatosabbá tette. Különösen sikerült 
számok voltak a következők: Szendrői Ida Via. oszt. növ. 
nagy nyelvművészünkre, Berzsenyire való megemlékezésül sza
valta Tóth Árpád: „Berzsenyi” c. költeményét. Az erdélyi 
nyelvjárás ismertetésére dálnoki Hadnagy Lívia V. o. növ. ol
vasta fel értékes székely elbeszélését, Fander Éva Ib. o. növ. 
„Kuruc népdal Székelyföldön” és Major Zsuzsa VIII. o. növ. 
Ady: „Székely nóta” c. költeményét szavalta. Műnk Mária V. o. 
növ. V irág B„ Vörösm arty M„ Vajda J. és Gárdonyi G. nyelv
fejlesztő jelentőségét ism ertette (székesfehérvári iskolai k i
rándulásunkról beszámolva.) E  költők műveiből Beke Kató, 
Koch Olga, Kuti Ilona V. o. növ. szavaltak szemelvényeket.

A külföld nyelvtisztító törekvéseinek ismertetésése céljá
ból többször olvastunk fel a „Gartenlaube” c. folyóirat „Sprache
schmiede” rovatából és R áth Viola vállalkozott az ilyen irányú 
olasz mozgalom ismertetésére.

Egész évi m unkánkban nagy segítségünkre volt a „Magya
rosan” c. nyelvtisztító folyóirat. Ezt gyűléseinken is, tanulóink 
otthon is örömmel olvasták. E lap ebben az évben m ár 12 pél
dányban já r t iskolánkban s még egyre több előfizető jelent
kezik.

„Iskolánk m agyar szíve” a Szembe, ez évben is lelkesen 
lüktetett, hazafias érzéssel óhajtjuk, hogy, m int a m últ évben, 
úgy m ost is mind több helyen dobbanna meg máshol is, minél 
több iskolában is ilyen módon ez a szív, őrizve dicső múltúnk 
egyik legnagyobb kincsét, nyelvünket!

III. Ifjúsági Gyámintézet.
V ezetője: R u zicska  L ászló  tanár.

Célkitűzése ugyanaz volt, mint az elmúlt esztendőkben s a 
megvalósításra való törekvés a régi eszközök segítségével tö r
tént. A vallásos élet elmélyítését, az evang. öntudat erősítését 
s a jótékonykodó felebaráti szeretet gyakorlását kötelességé
nek érezte ebben az esztendőben is az egyesület.

Az egyesületnek tag ja  volt intézetünk valamennyi evangé
likus növendéke. Az ifjúság bizalma a következőket emelte ve
zető helyre, ifj. elnök: Kiss Erzsébet VIII., főjegyző: Kelemen 
Mária VIII., jegyző: Gyapay Magda VII., főpénztáros: Vetsey
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Júlia VIII., ellenőr: Sági K lára VIII., könyvtáros: Bujdos 
Rózsa VIII. Ezeken kívül az egyes osztályokban egy-egy pénz
táros a havonként felajánlott fillérek összegyűjtését végezte 
nagy buzgósággal.

Az egyesület 10 ülést tarto tt, 7 rendes ülést az ifjúság szá
mára s 3 nyilvánosát a szülők bevonásával. Október 31-én ren
dezett nyilvános ünnepségünkön Dr. Veressné Ulmer Hona 
tanár ta rto tt értékes lendületes előadást s az ifjúság nevében 
Kiss Erzsébet beszélt élénk érdeklődés mellett, március hó 19-én 
a fasori gimn. ifj. gyámintézetével együtt rendeztünk gyám 
intézeti ünnepélyt, melyen Dr. Kovács Sándor dunáninneni 
püspök ihletett ajkáró l szólt felénk a tan ítás és a nagy költő, 
Reményik Sándor volt vendégünk, kinek csodálatosan szép köl
teményeit szűnni nem akaró lelkesedéssel hálálta meg gyermek
seregünk ; május hó 6-án nagy érdeklődés mellett ünnepeltük az 
Anyák napját, mely alkalommal M argitay-Becht Magda tanár 
értekezett a szülő és gyermek viszonyáról sok bölcsességgel s 
Morzál Vilma VII. és Gyapay Magda VII. szóltak az ifjúság 
nevében az édesanyai szív szeretetéről és a gyermeki lélek hálá
járól Ifjúsági Gyámintézetünk az ifj. elnökkel, Kiss Erzsébet
tel képviseltette m agát az Egyet. Gyámintézet jub iláns köz
gyűlésén és ezüst úrvacsorái o styatartó t ajándékozott az Egyet. 
Gyámintézetnek.

Rendes üléseinken felolvasások, előadások, szavalatok, 
ének és zeneszámok hangzottak el. Minden ülést ének, imádság, 
bibliaolvasás és m agyarázat vezetett be és az összejövetel ének
kel fejeződött be. A növendékek részéről elhangzott 15 dolgo
zat, 22 szavalat, 18 zeneszám, 4 ének és 5 karénekszám. A 
munka irán t szívesen érdeklődtek a növendékek, összejövete
leinken ott volt m indig az intézet igazgatója, eljöttek a tan 
testület többi tag ja i is, sőt nyilvános ünnepségeinket megtisz
telték egyházi vezetőink is. Szorgalmas m unkájukért dicséretet 
érdemelnek: Kiss Erzsébet, Vetsey Julia, Kelemen Mária, Gya
pay Magda, Morzál Vilma, Tiszai Magda, Szendrői Ida, Gaeng 
Márta, Rózsás Eszter, Pieke Edit és Schanzer Lidia, meghívók 
rajzolását szívesen válla lták : Cziráky Julianna, Spirka Izabella, 
Dusza Sára és L aky Zsuzsa.

Bevételünk volt: offertóriumból 61.97, adományokból 31, 
ifjúságunk filléreiből 356.13, kamatjövedelemből 35.92, füze
tek értékesítéséből 21.09, összesen 506 P 11 fill. K iadásunk: 
Egyetemes Gyámintézetnek 83.85, Egyet. Gyámintézetnek jubi
leumára ezüst úrvacsorái ostyatartó  75, Luther-rózsa az iskola 
falára 15, növendékeinknek tanulm ányi és nyaraltatási segély 
118.60, ju talm akra (bibliák, könyvek, emléktárgyak)^ 28.42, 
B ajtárs karácsonyára 50, agárdi templomra 5, Prot. Árvaház 
sorsjegy 10, K risztuskép a kiskőrösi iskolának 1.50, istentisz
teleti rendért 5.50, nyilvános ünnepségeink alkalmából felme-
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rü lt kiadásaink 5, összesen: 397 P 87 fill. Maradvány: 108 P 24 
fillér, ez összeget takarékpénztárban elhelyezett tőkénkhez csa
toltuk. Az egyesület vagyona 673 P 14 fillér.

IV. Bajtárs Egyesület.
V ezető je : F ia lka  M a rg it ta n á r .

A „B ajtárs” iskolánk segítő egyesülete, m intha minden 
reászoruló tagján legjobb tehetsége szerint segít. Tagja intéze
tünk minden növendéke.

A szeptemberi alakuló ülésen ifjúságunk bizalma a követ
kezőket választotta vezetőinek. Vetsey Julia VIII. elnök, Kroo 
Gizella jegyző, M ehringer Margit VIII. pénztáros, ezenkívül 
minden osztályban két-két megbízott osztálypénztáros dolgozott 
lelkiismeretesen a havi ú. n. „Bajtárs-fillérek” összegyűjtésén 
és elszámolásán. Az la . osztályban: Csorna A ranka és Jákobéi 
Ilona, az Ib. osztályban: Gere Éva és Sterz Alisz, a Ha. osztály
ban: Kellner Zsuzsa és Rosenberg Judit, a Ilb. osztályban: 
Bloch Gabriella és Kurzweil Edit, a Illa . osztályban: Odorfer 
Magda és Taschner Erzsébet, a Illb. osztályban Ráth Viola és 
Várady Lívia, a IV. osztályban: Hoepfner M argit és Nánai 
Kata, az V. osztályban: Balogh Éva és Kondor Márta, a Via. 
osztályban: Kózel Zsuzsa és Szekér M argit, a VIb. osztályban: 
Habersack Gerda és Telek Hajnalka, a VII. osztályban: Le- 
hoczky Erzsébet és Sárkány Erzsébet és a VIII. osztályban: 
Bujdos Rózsa és Dusza Sára buzgólkodtak.

Az egyesület havonként egy-egy gyűlést ta rto tt, ezek 
tárgya mindig: elszámolás a  havi gyűjtés eredményéről, a be
érkezett kérések megbeszélése és rövid beszámolás a végzett 
munkáról.

A B ajtárs egész évi jövedelme 3320.77 P, kiadása 2614.50 
P, a különbözetet a Budapesti Községi Takarékpénztárban he
lyeztük el.

Az egész évi bevételt jelentékenyebb tételei: maradvány a 
múlt évről 593.37 P, egész évi tagdíjakból 1374.84 P, az egyház 
adománya tankönyvekre 300.— P, tankönyvhasználati díjakból 
650.40 P, a karácsonyi szeretetvendégség céljára rendezett tom 
bola jövedelme 174.— P, régi tankönyvek eladásából 64.40 P, az 
Ifjúsági Gyámintézet karácsonyi ajándéka 50.— P, a Pesti H a
zai Első Takarékpénztár adománya 25.—- P és növendékeink 
karácsonyi pénzadománya 21.70 P.

A kiadások főbb tételei: 43 tanulónak adott tandíjsegélyt 
985.70 P értékben. V ett 165 darab új tankönyvet 560.75 P-ért 
és beköttette a segítő könyvtár 168 darab rongált tankönyvét 
84 P-ért. A novemberben rendezett jótékony tombola jövedel
mét kiegészítve, összesen 521.41 P-t használt fel a karácsonyi 
szeretetvendégség céljaira. Egyéb szeretetm unkára (gyorsse
gély, gyógyszer, taneszközök, adomány az Orsz. Tüdőbeteg Sza-
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natórium Egyesületnek, a Prot. Orsz. Árvaháznak) 155.— P-t 
fordított. Hét szegénysorsú növendék tejtízórásijáért egész 
éven át 114.14 P-t fizetett üi. Tanulmányi kirándulások kiadá
saihoz 93.50 P segítséget adott és derék növendékek évvégi 
jutalmazásához 110.— P-vel járult.

1390 darab tankönyvet kölcsönzött növendékeinek, dara
bonként filléres használati díjért, vagy indokolt esetben te lje
sen ingyen.

November 16-án vidám tombola-délutánt, december 21-én 
az Ifjúsági Gyámintézettel együtt karácsonyi szeretetvendég- 
séget rendezett. Utóbbin 135 szegényt lá to tt vendégül és a ján 
dékozott meg; ugyanekkor intézetünk 55 szegénysorsú, érde
mes növendékének is karácsonyi örömet szerzett vadonatúj és 
hasznos ajándékaival.

A Bajtárs-Egyesület a maga szerény keretei között szinte 
észrevétlenül dolgozik és minden munkájával jószívű, segítésre 
mindig kész ifjúságot nevel.

V. Játékkor.
V ezetői: A g á r d y  Ilona  és H arm atit Ilona  te s tneve lő  ta n á ro k .

Játékkörünk ez évben is hétfőn ta rto tta  gyakorló óráit: 
3—5-ig a II—IV. o. szám ára H arm ath I., 5—6-ig az V— 
VIII. o. szám ára A gárdy I. vezetésével. Játékköri elnök Soós 
Magda VIII. o. Tagjainak száma 60.

Házi tornaversenyünk márc. 2-án volt iskolánk dísztermé
ben. Friedrich Ilona és Panek Mária testnevelő tanárok voltak 
szívesek a bírói tisztet ellátni. Az első korosztály versenyében 
(szabadgy., zsámoly ugr.) első lett a Ha. o. csapata (34.9 pont), 
második az Ib. o. csapata (33.3 pont). A második korosztály 
versenyében (ritm ikus szabadgy., kötélmászás, ta lajtorna gy.) 
első lett a Illa . o. csapata (44.1 pont), második a IHb. o. csa
pata (42.8 pont). Egyéni legjobb Lisszer A. IV. (30 pont), leg
jobb második Kalocsay G. (28.8 pont). A harmadik korosztály 
versenyében (buzogány gy., kötélm ászás,talajtorna gy.) első 
le tt az V. o. 2. csapata (44.0 pont), második a VIb. o. csapata 
(43.6 pont). Egyéni legjobb Klein Ä. V. (29.3 pont), legjobb 
második H orváth M. V. (28.6 pont). A negyedik korosztály 
egyéni versenyében (mozgásos szabadgy., kötélmászás, plint 
ugr.) első lett Ledényi M. VIII. (47.3 pont), második Kiss E. 
VIII. o. (45.0 pont), harm adik Soós M. VIII. o. (44.9 pont). Az 
első és második korosztály tizenkét, a harm adik hattagú  csa
patot indított. Május 14-én az I—III. o., 16-án a IV—VIII. o. 
részvételével tornaünnepélyt rendeztünk dísztermünkben. Jöve
delméből szertárunkat egészítettük ki.
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VI. Cserkészet.
90. sz. K ossuth Lászlóné-eserkészcsapat.

V ezetője: A dám  Vilm a  cserkésztiszt.

A múlt évet kirándulással és szövetségi szemlével zárta, 
továbbá szülői te á t rendezett kis műsorral és játékkal. Ez alka
lommal a készített tábori párnákat bírálták meg, Bánfai M argit 
nyert m unkájáért dicséretet.

Andreics E telka, Plank Magda, Pukánszky Etelka és 
Scheumann Eleonóra 1935. július 3—17-ig a Szövetség Kács- 
tapolcán (Borsod m.) rendezett táborában vett részt, s it t  az 
ország minden részéből jelenvolt cserkészlányokkal kötött isme
retséget.

Szeptember 22-én évnyitó istentiszteleten vett részt a csa
pat, ez alkalommal Ruzicska László, gimn. vallástanár hirdette 
az igét. November 3-án évnyitó előadást rendezett a csapat, 
amelyen Jeszenszky Ilona tanár a Szembe-munkát ism ertette, a 
tagok pedig a K irályfi című énekes népi já tékot adták elő. 
Ugyanezzel a szövetségi ünnepélyen is sikerrel szerepeltek. De
cember 21-én a szokásos karácsonyi tea hozta össze őket, má
jus elején jelmezes délutánnal szórakoztak.

Résztvett a csapat a Szövetség április 19-i nagy díszköz
gyűlésén, mikor Szendy Károly polgárm estert kerületi díszel
nökké avatták, s kirándult októberben a táborházba és a Pál- 
völgyi-cseppkőbarlangba. Mivel a tagok alacsony koruk m iatt 
a Szövetség elsősegélytanfolyamában nem vehettek részt, csa
ládvezetői tanfolyam ra és kiképzőtáborra jelentkeztek.

A vándorkosármozgalom tovább működött: öt helyre cse
ré lt tovább gazdát öt vándorkosár, kettő pedig a tagoknál ja 
v ítás a latt áll.

A csapat tag ja i között kisebb megbetegedések zavarták a 
munkát, úgyhogy hasznos lesz, ha a balatonszárszói szövetségi 
táborban minél többen lesznek ott, hogy ősszel megerősödve 
vehessék fel a munkát.

8. Az E vangélikus Leánygim názium  
Volí N öven d ék ein ek  E gyesü lete.

Az egyesület 1911-ben alakult. 1915-től 1931-ig kényte
len volt szünetelni, de első érettségizett növendékeinek 
buzgólkodása folytán ú jra  fellendült. Megalakulásának célki
tűzésében az a meggondolás vezette, hogy a tanárok és a nö
vendékek közt k ialakult vonzalom nem nyerhet befejezést az 
iskolánkban fo ly ta to tt tanulmányok végeztével. Ezért továbbra 
is érdeklődéssel kísérik egymás sorsát és szerény erőihez m ér
ten az egyesület segíti bajbajutott tagjait.
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Az egyesület elnöke Dr. Steinert K atalin tanár, ügyveztő 
alelnök Krempe Éva, ti tk á r  Neubauer Irén, jegyző Gera Rózsa, 
pénztáros, Dr. Zsitvay Imréné, Kováts Katalin.

Az egyesület az iskolához való ragaszkodását kim utatta, 
amikor ,sztöndíjat ado tt szegény tanulóknak.

Az összetartozás érzésének ápolására az egyesület tag jai 
minden hónap első szerdáján barátságos beszélgetésre jöttek 
össze. A 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.
A) Szeriárak.

I. Természettani szertár.
' Ő re : F ila rszk y  E rzséb e t ta n á r .

Szükségessé vált a Deák-téri épületben új fizikaterem be
rendezése. Iskolánk vezetősége tekintettel volt a  mai követel
ményekre és a legnagyobb áldozatkészséggel minden szempont
ból kifogástalan előadóterem létesítését te tte  lehetővé. Ter
münk egyúttal fizikai, kémiai gyakorlatokra, illetőleg munka
oktatás céljaira is kiválóan alkalmas. Felszerelése:

1. Fali kapcsolótábla, kétforgattyús szabályozóellenállás
sal, erős- és gyengeáramok egyidőben való használatához, az 
erős áramkör m int előkapcsolt ellenállás és mint elágazó ellen
állás használható, preciziós forgótekercses mérőeszközök, 110 
V. egyenáramú feszültségre, 15 A. áramerősségre. É rtéke: 
900.— P.

2. Előadóasztal, belsejében elektromos vezetékek a kap
csolótáblából jövő erős- és gyengeáram és váltóáramhoz való 
több dugaszoló aljazattál, megfelelő vízvezetékkel és gázcsa
pokkal. Értékeő 830.— P.

3. 12 drb. tanulói dolgozóasztal 4—4 tanuló számára. Az 
asztalok konnektorai párhuzamos kapcsolással a kapcsolótáblá
val vannak összekötve úgy, hogy innen tetszésszerinti feszült
ség kapcsolható be valamennyi munkahelyre. Ezenkívül sorosan 
is kapcsolhatók. Minden asztalon 2 drb. gázcsap. 12 asztal ér
téke: 816.— P.

4. Nagy fel- és letolható falitábla. É rtéke: 120.— P.
5. 50 drb. szék, értéke: 350.— P.
A terem fizikai felszerelését Marx és Mérey tanszergyár 

készítette. A terem teljes berendezésének költsége (beleszá
mítva az egyenáramnak helyszínre való vezetése, betonpadlózat, 
helyszíni szerelések stb.) összesen a kőműves- és festőmunkák 
nélkül 4143 P 38 fill.
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Ezenkívül elég nagy összeget fordítottunk a fizikai szer
tá r  kibővítésére is. Több régebbi készülék javításra, illetőleg 
átalak ításra  szorult. (Pl. Atwood-gép, induktor, légszivattú, 
mérleg, barometer stb. Javítások, illetőleg pótlások összege: 
158.40 P.

Űj eszközök vásárlásánál főkép az a szempont érvényesült, 
hogy fokozatosan beszerezzük a tanulók részére a legfontosabb 
és legjobban felhasználható eszközöket, melyek nélkül sem gya
korlatok, sem munkáltató oktatás nem lehetséges. Ezévi tapasz
talatok a rra  a meggyőződésre vezettek, amely különben szak
körök általános véleménye is, hogy a munkaoktatás megfelelő 
mértékben, és ez hangsúlyozandó, igen jó eredménnyel jár. 
Sikerült ez évben a VII. oszt.-ban a fénytan tanításában több 
ilyen m unkáltató órát bekapcsolni, a IV. oszt.-ban a II. félévi 
anyagot majdnem egészen kísérleteztető alapon végeztük el. 
Ehhez a munkához részben készen vásároltunk, részben vásá
ro lt anyagból házilag készítettünk eszközöket. Igen nagy segít
ség volt a tanulók által összegyűjtött sok felhasználható dolog 
(pl. szemüveglencsék, üveglapok, dobozok, fémreszelék stb.). 
IJj eszközök jegyzéke, vételáruk megadásával: Quincke-cső 
(4.50); vízbontó készülék (23.— ); réz- és ólomkockák (21.— ); 
25 enternitlap (45.95); 24 drb. Bunsen-égő (47.52); 24 drb. 
gumicső (19.20); 24 drb. vasháromláb (17.70); 24 drb. d ró t
háló (10.80); 15 drb. izzólámpaállvány bádogernyő, átlátszó 
mm skálával, 1.5 m vezetékkel (58.10); 15 izzókörte (13.86); 
2 próbavezeték á 2 m, 30 amp. konnektor dugaszokkal és 14 drb. 
1.20 m vezeték dugaszokkal (80.10); 15 hőmérő (30.— ); 30 
kémcső (2.30); 15 lombik (11.70); üvegcsövek (6.— ); gumi
dugók (12.04); 15 ebonitrúd (18.— ); 15 pecsétviaszkolt üveg- 
rúd foncsorozott bőrrel (36.— ); 60 drb. kötőtű mágnesnek 
(7.78). Összesen: 465.55 P.

Beszerzett anyagból készült eszközök: ólomgolyó-csigák 
(1.20); 30 drb. fehér karton ernyő faalapzattal (12.— ); 30 
drb. fekete karton ernyő réssel (12.— ); 50 síktükör fakockára 
erősítve (4.80); szögmérő, rajzszög (3.— ); 30 drb. m éterrúd 
(4.80); 30 drb. lencsetartó (9.— ); 30 drb. prizma üveglap és 
rézlemezből (7.80); papírhüvelyek (0.60); 15 drb. elektroszkop 
(24.30); 15 drb. elektrostatikai állvány (13.98); 15 drb. sürítő 
(20.85); 15 drb. elektromos kalorimeter (30.— ). Összesen: 
Uf9.53 P. Elhasznált anyag: 5.39 P értékben.

A szertárra  összesen tehát 778.87 P-t költöttünk.
Szertár régi állománya az 1934—1935. tanév végén: mecha

nika: 42 drb; szilárdtestek: 5 drb; cseppfolyós testek: 19 drb; 
légneműek: 22 drb; hangtan: 18 drb; fénytan: 38 drb; kőtan: 
37 drb; mágnesség: 10 drb; elektromosság: 66 drb; általános 
eszközök: 5 drb. Összesen: 262 drb. 4453.87 P értékben 1935— 
1936. évi gyarapodás: alapfelszerelés: 4 drb. 45.50 P értékben;
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tanulók eszközei: 697 drb. 569.58 P értékben. A szertár mai 
állománya: 963 drb. 5068.95 P értékben.

II. Természetrajzi és vegytani szertár.
Ő re: F ia lka  M a rg it ta n á r .

A) Növénytan.
Állománya a gyűjteményeken (száríto tt növény-, zuzmó 

és moszat-, hazai és idegen égövi fűszer-, mag-, száraztermés- 
és famintagyűjtem ény) kívül 75 darab szemléltető tárgy és 
182 darab kép: öszesen 2038.80 P értékben.

B) Állattan.
Felszerelése a gyűjteményeken (tojás-, édesvízi és tengeri 

csigaház- és kagylóhéj-, korallváz-, rovargyűjtemény) kívül 
113 kitöm ött gerinces állat; 29 folyadékkészítmény, főleg 
gerinctelenek; 22 csontváz, illetőleg vázrész; 12 papírgyurma; 
2 akvárium, 2 terrárium  és 201 szemléltető kép, közötte 135 
diapozitív; együttes értéke: 2928.90 P.

C) Ásványtan és vegytan.
Egy 360 darabból álló, külön szekrényben elhelyezett ás

ványgyűjtemény, kőzettani gyűjtemény 180 darabból, kis ás
ványgyűjtemény 180 darab, csiszolt ásványpéldányok külön 
dobozban 20 darab és 32 darab fakristálym inta.

Ásványtan és vegytan tanításában is használt szemléltető 
készülékek és eszközök 100 darab; kémiai anyagok: elemek, 
savak, lúgok, sók, kémlőszerek, festékek fontosabbjai 103 kü
lönféle anyag; atómsúly- és periódusos rendszertáblázat. É r
téke öszesen 1356.96 P.

A három gyűjtemény együttes értéke: 6323.66 P.
A vegytani szertár idén a tanulók gyakorlataihoz szüksé

ges eszközök egy részének beszerzésével bővült (ezek között 
főleg különbözőméretű főzőpohár, lombik, üvegcső szerepel, 
továbbá kémlőcső, gumidugó, kémlőcsőállvány és cinkbádog- 
lépcső, mindegyikből 24 darab, kémlőcső 2X 24); összesen 
94.30 P értékben. Anyagbeszerzés, eszközjavítás és pótlások 
összege 52.72 P, együtt: 147.02 P.

Ehhez adódik még a gyarapodás az a része, amit a vegy
tani szertár a term észettanival együtt használ: eterntilapok, 
Bunsen-égők gumicsővel felszerelve, dróthálók, vasháromlábak, 
hőmérők (részletes kim utatás a fizikai szertárnál); összesen: 
151.97 P értékben.

III. Földrajzi szertár.
Ő re: Dr. S te in e r t K a ta lin  ta n á r .

a) Képek: 47 drb. jellemkép a földrajz tanításához a 7 P, 
összesen: 329 P, 26 drb. néprajzi kép a 6 P, összesen: 156 P,
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30 drb. művészi fénykép, á 10 P, összesen 300 P, 1000 drb. 
vetíthető levelezőlap, kb. 50 P.

b) Diapozitívek: 1110 drb. legkülönbözőbb tárgyú, nagy
részt színes lemez Lévay István főigazgató készítésében 1110 P,

c) 8 drb. filmkockasorozat a 6 P, öszesen: 48 P.
d) Epidiaszkóp: 400 P.
e) Egyéb: 4 drb. földgömb 120 P, 2 drb. címer 10 P, 25 

drb. falitérkép 750 P, 2 drb. domborművű térkép 100 P, 1 te llu
rium 10 P. Ennek egész értéke 3383. P.

Gyarapodás: 7 drb. falitérkép 194 P, 1 drb. egyetemes 
szemléltető állvány 28 P, 2 drb. filmkoökasorozat 12 P érték 
ben. Összesen 244 P.

Tehát a szertár egész értéke: 3627 P.

IV. Művészettörténeti szertár.
ő re : D r. L á n y  M a rg it ta n á r .

a) Régi állomány: 48 könyv (szemléltető képekkel) 450 
P értékben; 8 album (városképekkel) 60 P értékben; 800 képes 
levelezőlap 110 P értékben; 850 diapozitív lemez 850 P érték 
ben; 590 nagy szemléltetőkép 180 P értékben; 1600 nagy szem
léltetőkép (a Múzeum kiadványa) 480 P értékben; 3 épület- 
modell fából (görög templom, római ház, római tábor) 41 P 
értékben. Vetítőgép 400 P. É rtéke: 2611 P.

b) Üj szerzem ények: Rados Jenő Régi magyar kastélyok, 
20 P. Liber Endre Budapest szobrai és emléktáblái, 10 P. Hek- 
ler A. A m agyar művészet története, 10 P. Péter A. A m agyar 
művészet története I. II. 25 P. Genthon J. Üj magyar festő
művészet története, 11 P. Á ra 76 P.

A szertár állományának egész értéke: 2687 P.

V. Történelmi szertár.
Ő re: Ja b lo n o w sk y  P iro ska  ta n á r .

1. Képek: 2 db Szent Korona, koronázási jelvények, 65 db 
m agyartárgyú művészi reprodukció, 24 db magyar történelmi 
sorozat (a Vall. és Közokt. min. ajándéka), 6 db magyarországi 
régi épület képe, 29 drb. világtörténeti főleg művészeti) fa li
tábla, 2 eredeti rézkarc, eredeti Kossuth kézirat (Renk iskola
felügyelő ajándéka) 839 P értékben.

2. Diapozitívek: 1 sorozat (24 db) világtörténeti, 2 sorozat 
(98 db) m agyar történeti 122 P értékben.

3. Filmkockák: 4 sorozat (képek a m agyar történelemből), 
1 sorozat (II. Rákóczi Ferenc), 1 sorozat (Régi Budapest), 1 
sorozat (Róma) 42 P értékben.

4. Térképek: 16 db lécre, vászonra húzott térkép a m agyar 
és világtörténet tanításához 576 P értékben.

A szertárállomány értéke összesen 1579 P.
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VI. Irodalmi szertár.
Űré: L ovas S aro lta  tanár.

Régi állomány: 1. His Masters Voice-gramofón 300 P, 30 
lemez az angol nyelv tanításához 300 P  (hozzá 30 szemléltető 
kép). — 2. Schiller Teli Vilmosának rövidített alakja 3 lemezen 
36 P. — 3. D iapozitívek: Cervantes Don Quijote (25 lemez), 
Dante Divina Commedia (45), Homeros Ilias, Odysseia (24, 28), 
Goethe élete és művei, Faust (50), Schiller élete és művei, Lied 
vom der Glocke (25, 25), Madách Az ember tragédiája (21), 
Shakespeare élete és művei (139), Petőfi művei, János vitéz 
(29, 12), Nibelung-ének (25); tehá t összesen 448 diapozitívle- 
mez 448 P értékben. — 4. Filmek: Nibelung-ének (800 m.) 160 
pengő. Olaszország (100 m.) 20 P. A régianyag értéke: 1264 P.

Uj beszerzés: 1. Milton Az elveszett paradicsom (50 diapo
zitív) 50 P. 2. Négy irodalmi kockafilm magyarázó szöveggel 
(Vörösmarty 24 kép, Tompa 30 kép, Kisfaludy Sándor 23 kép, 
Arany 35 kép) á 6 P, összesen 24 P  értékben. — Tehát új be
szerzés: 74 P. így a szertár egész értéke: 1338 P.

VII. Rajzszertár.
Őre: Glock K lára , tanár.

1. Rajztanításhoz:
Cserépedények: 20 kancsó, 6 tányér, 3 kulacs, 8 görög 

edény. Összesen 37 drb. 93 P értékben. Fából készült szemlél
tető eszközök: 58 drb. 105 P 14 fill, értékben. Gipszminták: 10 
drb. 25 P. Viasz gyümölcsök: 50 drb. 40 P. Kosarak: 3 drb. 2 P. 
Üvegek: 3 drb. 60 fill. Bronz- és gipszfejek: 10 drb. 110 P. 
Rajzm inták és folyóiratok: 2 sorozat M agyar Művészet, M agyar 
díszítmények (Holló Károly), M agyar motívumok gyűjteménye 
(Gergely János), Betűstílus (Antal Sándor), Díszítő tervezé
sek (Tirpák Sándor), Rajzoktatás (Holló K ároly).'A  mai ra jz
oktatás példatára (Antal Sándor).

2. Kézim unkatanításhoz:
Gineverné Győry Ilona: A kézimunka mint kereseti forrás, 

Hardange Stickerei, Kelim, Filet, Leichte Buntstickerei, Neue 
Gabelhäcklerei, Encyklopedia (női kézimunkák ism erettára). 
Összesen 14 kötet 46 P 80 fill.

A gyűjtem ény egész értéke: 422 P  54 fill.

VIII. Zenei szertár.
Őre: K ap i-K rá lik  Jenő  tanár.

1. Zeneelméleti, zenetörténeti könyvek, folyóiratok, parti
túrák, kották. Üj beszerzések: Szabolcsi Bence és Tóth Aladár: 
Zenei lexikon I. és II. 22.—, B artha D énes: A 18. század m agyar 
dallamai 6.— , Szabó T Atilla: K éziratos énekeskönyveink a 16 
—19. században 3.—, Dr. Gyulai Elem ér: A zene hatása. (Kö-
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zönséglélektani tanulmány) 3.20, W agner József: Carmina Ho- 
ra tii 2.—, Énekszó III. évfolyama 4.50, Othmayr Gáspár: G eist
liche Zwiegesänge 1.30, Adam Krieger: Fünf Arien 3.10, 
Viedanck: 133. zsoltár (2 part. és szólamok) 7.30, Telemann: 
Konzert für 4 Violinen (12 szólam) 8.—, Gabrieli: Sonate fü r 
3 Violinen und Generalbass 3.— , Christoph Berhard: Jauchzet 
dem H errn . . . 2.10, Lichtenberg Em il: Schütz Henrik (Gyám
int. ajánd.) — .80, Egressi Béni: Mi füstölög ott a s ík o n . . .  
(Gyámint. ajánd.) 1.50, Szabolcsi Bence: A magyar zene tö r
ténete 1.50. Üj beszerzések összes értéke: 69.30 P.

Régi vagyon: 46 drb. k o tta : értéke 104.— , 103 drb. könyv: 
értéke 140.— P.

Az ének- és zeneszertár I. csoportjának összes értéke: 
309.30 P.

2. Hanglemezek. Üj beszerzések: Ottorino Respighi: Róma 
négy kútja (2 lemez) 20.— , Praetorius—Othmayr: Kórusok 
felvétele (sa já t egyh. énekkar) 7.— , Bóka Károly: Nagy 
György uram csárdása 6.— P. Ü j beszerzés értéke: 33.—  P.

Régi vagyon: 125 drb. hanglemez, értéke: 1250.— P.
A hanglemez-csoport összes értéke: 1283.— P.
3. Karének szólam -gyűjtem ény: Üj beszerzések: Bárdos L a

jos: Liszt Ferenc 8.—, Hubay Jenő: H orthy Miklós-induló 4.— , 
Vierdanck: 133. zsoltár 12.— , O thm ayr Gáspár: Biciniákból 
3 mű 10.—, L uther Márton: Sanctus 6.— P. Összesen 40.—  P.

Harmadik csoport összes é rték e : 200.— P.
4. Egy His Master’s Voice gramofon, értéke: 300 P.
Tehát a szertá r állományának összes értéke: 2092.30 P.

IX. Tornaszertár.
Őre: H arm ath  Ilona  tanár.

1. Nagyobb szerek: 22 bordás fal 880 P, 2 létra 290 P, 5 
mászókötél 120 P, 6 mászórúd 138 P, 2 pár gyűrűhinta 80 P, 1 
mászórács 90 P, 4 svédpad 168 P, korlát 120 P, 2 ugrószekrény 
310 P, 4 ugrózsámoly 216 P, 2 magasugrómérce 20 P, 1 magas- 
ugrónádrúd 3 P, 4 talajtornaszőnyeg 500 P, 6 labdakosár 510 P. 
Összes érték: 3445 P.

2. Kézi szerek: 43 bot 51 P  60 f., 76 buzogány 174 P 80 f., 
húzókötél 52 P, hajtókötél 6 P  50 f., 48 ugrókötél 86 P 40 f., 4 
stafétabot 4 P, 2 medicinlabda 56 P, 11 kosárlabda 66 P, 8 buki- 
labda 56 P, 4 hajszalabda 38 P, 62 kis bőrlabda 62 P, 36 já ték 
szalag 28 P, mérőszalag 12 P, stopperóra 30 P, 2 pumpa 3 P, 
1 labdafűzőtű 0.50 P, asztalitenisz 6 P 30 f., 27 ritmikus ruha 
162 P. Összes érték: 895 P 10 f.

3. 4 öltözőszekrény 32 P, 1 szerszekrény 100 P. Összesen: 
132 P. Egész értéke: 4472 P 10 fillér.

Üj beszerzések:
4 db szőnyeghuzat 152 P, 2 beépített függesztő vasgerenda 

530 P, 3 mászókötél 30 P, 10 ritm ikaruha 58 P 50 f., villamos
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szellőztető 105 P, ping-pong felszerelés 6 P  30 f., 1 tornalemez 
3 P 60 f . Összesen: 885 P 40 fillér.

Tehát a szertár egész értéke, nem számítva a beépített 
vasgerendákat és villamos szellőztetőt: 4722 P 50 fillér.

B) K önyvtárak.
I. Tanári könyvtár.

Ő rei: J e s z e n s zk y  Ilona  és Dr. Z e len ka  M a rg it tanárok .

Az iskolának egy házba való költözésével együtt já r t a két 
épület tanári könyvtárának eggyéolvasztása. Igen nagy lépés 
ennek folytán az, hogy — ha szerény keretek között is — mégis 
külön könyvtárszobát lehetett e célra lefoglalni. így teljesült 
az a régi óhaj, hogy egy helyen, szakok szerint csoportosítva, 
áttekinthető és könnyen hozzáférhető módon nyertek a könyvek 
elhelyezést.

A könyvtár régi állománya: 1704 mű 2582 kötetben; ér
téke körülbelül 15.000 P (pontosan nem állapítható meg sok 
régi és ajándékkönyv m iatt).

Üj beszerzéseink a következők: P in tér: Irodalomtörténet 
(I—VII. kötet) 350 P, Révai Lexikon 21 köt., 32 P, Legouis et 
Cazamian H istory of English L iterature 18.90 P, Kéky: A száz
éves Kisfaludy Társaság 48 P, Szlovenszkói magyar írók (I—X .) 
48 P, B aros: Boldog M argit legendája 2 P, Benka Gyula-emlék
könyv 4 P, Bakó: Szeged a régi m agyar irodalomban 1.50 P, 
Beöthy: A m agyar irodalom kis tükre 6.60 P, Buday: Ortvay: 
Székely népballadák 14 P, Buday Géza: Csitri 1 P, Erdélyi csil
lagok (Erdélyi Helikon 10 éves találkozója) 6 P, Fischer Júlia: 
A nevelés gondolata Bessenyei munkáiban 2 P Gáspár Ármin: 
Teleki Blanka golgotája 2 P, Manchen Mariska: Drága kicsi 
hallgatóim 2 P, Nikodémusz: Júdás Iskáró t 2 P, Schöpflin: M a
gyar írók, irodalmi arcképek 3 P, Tones: Szemelvények a m a
gyar epikusokból 1 P, Vörösmarty: Csongor és Tünde (Könyv
barátok) 8 P, Váczy: Petőfi: 0.50 P, Szalay László művei (I— 
IV.) 32 P, H arsányi: Magyar rapszódia (I—IV.) 22 P, Szántó 
György: A ranyágacska 4.80 P, Fekete éveim 4.80 P, Keller He- 
lén önéletrajza 2.40 P, Radnai: Beszédírás (5 péld., á 2.50 P ), 
12.50 P, Dékány: Pedagógiai elvek 3 P, A Luttor-féle írásmód 
tanmenete 0.70 P, Mohr: Fogalm azástan 2 P, Veres Pálné élete 
és működése 10 P, Péter: Magyar művészettörténet (I—II.) 
25 P, Genthon: Új magyar festészet 11 P, Drasche-Lázár:
Quatrocento 4 P, Szabolcsi-Tóth: Zenei lexikon: 46 P, B artha: 
A XVIII. század m agyar dallamai 6 P, K endoff: Mit rajzoljunk ? 
(I—IV.) 6 P, Földrajzoktatás 12 P, Szamola: Régi utazások 
2.40 P, Ecsedi: Szülőföldismertetés 1.50 P, Győrffy: Szilaj pász
torok 5 P, Schafarzik: Geológiai kirándulások 14 P, Abesszínia 
0.90 P, Kogutovicz: A térképírás ABC-je 3.60 P, Felvinczy—
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Mezey: Távol Kelet 6 P,.Zsedényi: Miskolc 4 P, Hóman—Szekfű: 
Egyetemes történelem (I—IV.) 84 P, Széli: Üj élet a romok 
helyén 22.20 P, Ftátkay: Modern országépítés 2 P, A szovjet- 
tervgazdaság mai állása 2.40 P, Szász Béla: A földkérdés Ró
mában 5 P, Szekfű: Három nemzedék és ami utána következik 
8 P, Kring M iklós: A magyar állam határ kialakulása 2 P, Nóg- 
rády: A kormányzó és a nagybányai Horthy-nemzetség 16 P, 
Statisztikai Közlemények (44 kötet ajándék), Budapest Székes- 
főváros Stat. Évkönyve 1931—34. (4 kötet, á 15 P) 60 P, (a ján 
dék), Gál: A kolozsvári unit. kollégium története (I—II.) 11 P. 
A Petrichevich—Horváth-család és a P.-család leszármazása 
16 P (ajándék), Katona Lajosné: A magyar tanítónők Mária 
Dorottya-egyesületének félszázados története 2 P, Twain: Sow- 
yer 3.60 P, Eliot: Silas Marner 3.60 P, Dickens: Copperfield
3.60 P, Sterne: Sentimental Journey 3.60 P, Swift: Gulliver
3.60 P, Chaucer: The Canterbury Tales 3.60 P, Thackeray: The 
history of Henry Esmond 3.60 P, Scott: Ivanhoe 3.60 P, Milton: 
Paradise Lost 3.60 P, Complete Works of Shakespeare 6.30 P, 
53 db Teubner-féle latin szövegkiadás 101.60 P, Köberle: Chris
tentum  2.30 P, Schumann: Gottesgedanke 19.55 P, Titius: N a
tu r  und Gott 20.70 P, Lut'her-Naptár 0.70 P, Magyar Prot. E gy
háztört. A dattár (ajándék), Papp: A ref. kér. pedagógia alap
elvei 0.50 P. Tíz arckép (Prot. írod. Társ.) 3 P, Engler-—Prantl: 
Pflanzen-familien (XIII., XlVa., XIXc.) 102.35 P, Aquila: Ma
dártani folyóirat 15 P, (ajándék), Fischer Frigyes: A m agyar 
halászat 6 P (ajándék), Renner: Kísérleti vizsgálatok a tömeg
vonzás és tehetetlenség arányosságáról 0.60 P, (ajándék), Zen- 
tay : Beszélő számok 1.50 P, (ajándék), Meyer: Az öntözésről 
5 P (ajándék), Kajlós-Keller: Dr. Bőhm Károly élete és mun
kássága (I—III.) 40 P (ajándék). Összesen: 178 mű 218 kötet
ben; értéke 1360.65 P.

Egész állománya: 1882 mű, 2800 kötetben, értéke: 16.360 
pengő 65 fillér.

Járatjuk a következő folyóiratokat: Harangszó, Evangéli
kus Élet, Keresztyén Igazság, Protestáns Szemle, Hivatalos 
Közlöny, Irodalomtörténet, Egyetemes Philologiai Közlöny, Ko
szorú, Századok, Földgömb, Természettudományi Közlöny, Ma
gyar Kórus, Testnevelés, Iskola és Egészség. A minisztérium 
ajándéka: Napkelet, M agyar Szemle.

II. Ifjúsági könyvtár (I—IV. o. számára).
Őre: Glock K lára  tanár.

Összesen: 646 db könyv, ezek közül 16 db új könyv.
Összérték: 600 P.
Az V—VIII. osztályosok 1388 kötetből álló könyvtára az 

Önképzőkör kezelésében van. Összérték: 1493.60 P.
A két könyvtár együtt 2034 kötet, 2093.60 P értékben.
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III. Kötelező olvasmányok könyvtára.
Ö re: V id o vszky  K á lm á n n á  ta n á r .

Az 1935/36-os tanévben szépen gyarapodott a kötelező ol
vasmányok tá ra . Száznyolcvannégy művet vásároltunk 210 kö
tetben 377 P 4 fillér értékben. Az új szerzemények között kül
földi klasszikusok is vannak 40 kötetben, jó magyar fordításban.

A régi, meglévő művek száma 174, 174 kötetben. így tehát 
a kötelező olvasmányok jelenlegi száma 358 mű 384 kötetben. 
A növendékek használati díj fejében művenként 10 fillért fizet
nek. Ezt az összeget a könyvek kötésére, pótlására fordítjuk.

így tehá t az olvasmányok száma 358 mű, 384 kötetben, 
516 P 24 fillér értékben.

IV. Az iskola szertárainak és könyvtárainak kimutatása.
R égi

állomány Üj beszerzés 
(P)

É vvég i
állomány

A. Szertárak: é r té k e  (P ) é r té k e  (P )

Természettan 4 .453 .87 569.58 5.023 .45
Természetrajz, vegytan 6 .024 .67 298.99 6.323.66
Földrajz 3.383 .— 244.— 3.627.—
Művésztörténet 2 .611 .— 76.— 2.687.—
Történelem 1 .579 .— ---.--- 1.579.—
Irodalom 1.264.— 74.— 1.338.—
Zene ... ....................................... 1.950 .— 142.30 2.092.30
Torna 4 .472 .10 250.40 4.722.50

B. K önyvtárak:
Tanári 15.000 .— 1.360.— 16.360.—
Ifjúsági .....................  ............... 2 .093 .60 ---.--- 2.093.60
Kötelező olvasmányok 139.20 377.04 516.24

Összesen: 42 .970 .44 3.392.31 46.352 .75

10. E reííség i v izsgálatok,
A) Javító érettségi vizsgálat szeptember 5-én.
A  bányakerületi evang. püspök megbízásából Kemény La

jos, budapesti esperes elnökölt, a korm ányt Dr. Szlávik Mátyás, 
ny. teológiai dékán képviselte. Sikeres javító vizsgát te tt 2 jelölt.

B ) Évvégi érettségi vizsgálat. Jelentkezett 24 rendes és 2 
magántanuló.

Az írásbeli vizsgálat május 18— 20-án volt a következő té
telekkel:

Magyarból: a) Irodalmi tétel: A m agyar falu élete egy ol
vasott regényben vagy színműben, b) Földrajzi tétel: A tö rté 
nelmi M agyarország lakosságának kialakulása.

Németből: Goethe (Kosztolányi Dezső bevezetése. Külföldi 
Klasszikusok.) fordítás magyarról.
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Angolból: Thackeray (Császár Elemér bevezetése.) fordí
tás magyarról.

A szóbeli vizsgálat június 15—17. napjain volt. A vizsgá
laton D. Raf fay Sándor, bányakerületi ev. püspök elnökölt, a 
korm ányt vitéz Szabó István, áll. reáliskolai c. igazgató kép
viselte.

Kitüntetéssel érett: Idakéri Sára, Kelemen Mária, Kiss 
Erzsébet, Major Zuzsa, Vetsey Júlia (5).

Jelesen érett: Alth Melitta, Kroo Gizella, Zachár Anna (3).
Jól érett: Bujdos Róza, Goda Erzsébet, Laky Zsuzsa, 

Lázár Ilona, Péterm ann Irma, Rökk Edit, Sági Klára (7).
É rett: Bresztovszky Éva, Dusza Sára, Kovács Edit, Meh- 

ringer Margit, Meinhardt Margit, Mihály Edit, Sebestyén Irén, 
Soós Magda, Tuszkau Mária, Tüskés Ilona, Váradi Lívia (11).

11. Tudnivalók az 1936/37 . évre
I. Iskolánk minden osztálya leánygimnázium.

Tantervében követi az állam intézkedéseit. Érettségi bizo
nyítványa minden fokon való továbbtanulásra, így egyetemre 
is képesít.

II. Tandíjfizetési szabályzat.
Beiratási díj 12 P és 1 P a Magyar Iskolaszanatórium Egye

sület javára; üzemi díj 40 P; tandíj evangélikusoknak évi 60 P, 
reformátusoknak évi 110 P, katolikusoknak évi 150 P, izraeli
táknak évi 240 P.

A beiratási díjat, 13 P-t a  beiratás alkalmával kell fizetni, 
tek in tet nélkül arra, hogy a tanuló tandíjm entességért folyamo
dik-e, vagy sem. E díj fizetése alól csak az egyházi alkalmazot
tak  leányai és a Protestáns Árvaház ingyenes növendékei van
nak 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 tanulók a tandíj lefizetését póstatakarék
pénztári elismervénnyel igazolják.

Ha a tanuló 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 törölhető.

Tandíjmentességért 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
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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 tan d íjá t fizeti, ha aty ja fizető 
tagja a Deák-téri testvéregyházaknak. Az olyan tanuló, aki 
evangélikus szülőjének reverzálisa folytán lett 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 tö rtén ik  és az egész iskolai évre szól, de elveszti a 
tanuló tandíjm entességét, vagy tandíjkedvezményét a második 
félévre, ha előmenetele, vagy magaviseleté nem felel meg a 
fenti feltételeknek. A megfelelő bizonyítványokkal felszerelt és 
a képviselőtestülethez intézett kérvényeket szeptember, illető
leg február 15-ig kell az igazgatóságnál benyújtani.

III. Az iskolai év megnyitása
szeptember 9-én, szerdán reggel 8 órakor tartandó istentiszte
lettel és 9-kor tartandó ünnepéllyel történik, a rendes tan ítás 
kezdete 10-én. Előzőleg: szeptember 1-én javító, 2-án külön
bözeti és írásbeli magánvizsgák, 3-án szóbeli magánvizsgák, 2., 
3., 4. írásbeli, 7-én szóbeli érettségi vizsgák, 5-én pótló beírás.

IV. Kötelező az előírt magyaros intézeti ruha.
Ezt nemcsak a tanítási órákon, hanem minden iskolai alka

lommal (ünnepélyen, istentiszteleten, kiránduláson stb.) vi
selni kell. Téli ruha: sötétkék szövet zubbony, fehér gallérral, 
kilenc sujtásos vitézkötéssel, nyári ruha: drapp zubbony, sö tét
kék sujtádísz, rövid és felül legombolható hosszú újjal, mind
kettőhöz sötétkék berakásos szoknya viselendő. A felöltő, téli
kabát és sapka színe is sötétkék. Tornaórákon csak tornaruhá
ban és tornacipőben szabad megjelenni. A zubbonyra és sapkára 
az iskola jelvénye illesztendő: Luther-rózsa E. L. G. felírással 
(beszerezhető a Morzsányi-cégnél, IV., Eskü-út 5.) Minden 
tanuló két jelvényt köteles venni. — E  rendelkezések megsze
gése fegyelmi vétség.
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12. S ta íí sz í ik a .
A tanulók számának alakulása az év folyamán.

08 X CQ X
— Il

l 
a

Il
i 

b

> > VI
 a

VI
 b

>

I 
III A Együtt

1. Beírt nyilv. tanulók 39 41 48 48 46 45 60 59 45 47 32 27 537
„ magántanulók 1 — 1 — 2 1 2 4 — — — 3 14

Osztályozott nyilv. tan. 39 41 48 48 44 45 59 58 45 46 32 26 531
Osztályozott magántan. 1 — 1 — 2 — 2 3 — — — 2 11
Osztályoztatott összesen 40 41 49 48 46 45 61 61 45 46 32 28 542

II. Összes rendes tanulók száma (nem osztályozottak, ill. kimaradtak nélkül.)

1. Vallás szerint:
Ág. hitv. ev. 21 20 23 26 24 23 44 37 29 29 17 17 310
Református 7 7 7 6 8 9 7 9 7 7 7 2 83
Unitárius — — 1 1 — 1 1 — — — — — 4
Róm. katolikus 4 7 7 6 5 6 2 6 6 6 3 6 64
Görög keleti — — — — 1 2 — — — — r>

kJ

Izraelita 7 7 10 9 7 6 4 4 3 4 5 1 67

2. Kor szerint:
1926-bao —
1925-ben 28 34 2 64
1924-ben 11 7 34 38 1 1 92
1923-ban — — 11 9 31 35 1 87
1922-ben — — 1 — 9 9 36 2 — — — — 57
1921-ben — — — 1 3 — 21 44 1 — — — 70
1920-ban — 11 30 32 1 — 74
1919-ben — 1 13 12 24 — 50
1918-ban — — — — — 1 — 1 2 4 13 21
1917-ben 2 10 12
1916-ban - 1 3 4
1915-ben —

1914-ben —

1913-ban —

1912-ben — —

1911-ben —

1910-ben —

3. Anyanyelv szerint:
Magyar 36 40 48 48 43 45 59 54 44 1 40 29 26 512
Német 3 — — 1 ' ------ 4 1 5 3 — 17
Más 1 —  | 1 — j —  —  1 —  | —  : —  

Nyelvismeret szerint (a magyar anyanyelvűek közül):

1 2

Csak magyarul 24 28 20 34 19 25 46 24 29 20 8 14 291
Németül is l.i 10 28 14 25 20 12 26 15 17 20 14 214
Angolul is 1 — 6 4 2 4 — 6 4 1 15 6 49
Franciául is — 3 5 — 5 2 — 6 — 4 2 4 31
Más nyugati nyelven — 1 — — — 1 — — 2 2 — — 6
Tótul, oroszul 1 — — — — — 1 1 — — — 3
Horvátul, szerbül - 2 1 2
Románul 1 | 1 2 !_ 3
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4. A szülők foglalkozása szerint:
Nagybirtokos — — — ___ ____ 1 2 ___ — ____ ___ 3
Középbirtokos 1 2 I — — 1 1 6
Kisbirtokos 1 1
Gazdasági tisztviselő — — — — ___ — 1 — _ 2 — 1 4
Nagyiparos 1 — 1 1 3 I — 2 1 — 3 1 14
Kisiparos 7 8 7 10 10 9 6 6 2 11 2 3 81
Ipari tisztviselő 1 1 1 1 — 1 2 2 1 — 1 . ------ 41
Ipari segédszemély 1 1 2 2 1 1 1 1 2 — 1 — 13
Nagykereskedő 3 — — 1 1 1 4 4 — 1 2 — 17
Kiskereskedő 3 4 3 1 3 1 2 5 3 2 3 2 32
Keresk. tisztviselő 2 7 7 8 3 5 6 8 6 6 6 4 68
Közi. tisztviselő 3 — — 2 1 4 7 2 1 6 — — 26
Közi. segédszemély 2 1 — — 4 2 — ___ 3 — 1 1 13
Köztisztviselő — 3 7 6 4 3 6 6 5 3 1 4 48
Pap, tanár, tanító 1 3 2 2 1 5 2 4 2 1 2 1 25
Másféle értelmiségi 12 5 9 5 7 6 9 4 10 6 3 3 80
Közhiv. altiszt ___ 3 ___ 1 1 1 2 2 ___ 1 — ___ 11
Katonatiszt ___ 1 2 1 1 2 ____ 2 4 1

X — ___ 14
Nyugdíjas köztisztv. 2 1 2 2 4 ____ 3 2 3 1 3 2 25
Tőkés, háztulajdonos 1 — 1 2
Egyéb foglalk. 1 3 3 5 ____ 2 4 5 3 4 1 2 35
Árvaházi tanuló 2 2

5. A szülök lakhelye szerint (osztályzott rendes tanulók)
Az iskola székhelyén(Bp.) 30 32 40 36 42 38 40 47 32 33 28 18 416
A várm. egyéb község 8 8 5 11 1 6 9 9 8 13 1 2 82

(Pest vm.)
Alag 1 1
Alberti-Irsa 1 1
Budafok — — — ___ — — — 1 1 — — — 2
Budakeszi 1 1
Csepel — — — 1 1 — — — — — — . — 2
Csillaghegy — — 1 — — — 1 — — 1 — — 3
Kispest 1 4 2 3 — — — 6 — 1 — — 17
Kispest 2(Wekerletelep) 3 3
Monor 1 1
Pestszenterzsébet 3 1 — 1 — 1 2 — — — — — 8
Pehtszentimre 1 1
Pestszentlőrinc 1 2 — 2 — 1 1 — — 3 — — 8
Pestújhely 1 1
Rákoscsba 1 1
Rákoshegy 1 1 1 — — — — 3
Rákosliget 1 1 2
Rákospalota — — — 2 — — 1 — 2 — 1 6
Rákosszentmihály — 1 — 2 — 1 1 — 3 — — — 8
Sashalom 1 3 2 — — 6
Szigetszentmiklós 1 — 1
Sződliget — — 2 — — — — — — — — — 2
Újpest 3 — — 3
Váckisújfalu 1 1
Más vármegyében 1 1 3 1 1 1 10 1 5 — 1 4 29

Cseh megszállt területen 1 1
Román megszállt tér. 1 2 — 3
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6 . Mulasztott órák:
Igazolt órák száma 295235703407 2327 25302878 507638423726 43323110 2963 40713
Igazolatlan órák száma

7. Rendkívüli tárgyként tanulta a rendes tanulók közül:
Karének 5 6 9 10 14 10 13 13 15 3 9 3 110
Kézimunka 30 35 25 21 14 16 21 5 — 3 — 9 179
Német társalgás — — — 1 — 3 4 5 — — — — 13
Zenetörténet 32 32

III. Osztályozott rendes tanulók.
1. Magaviselet,

példás (1) 38 39 43 1461 33! 40 I 53 56 42 41 25 27 483
jó (2) 1 2 5 | 2  1 >1 1 5| 6  | 2 3 5 6 — 48

2. Tanulási eredmény tárgyankint:

Vallástan 1 28 30 39 32 27 32 32 39 26 26 19 10 340
2 11 11 8 16 16 12 24 19 17 18 10 9 171
3 — — 1 — 1 1 3 — 2 2 2 8 2 0
4 —

Magyar nyelv 1 15 14 17 16 18 27 15 21 12 15 11 10 191
2 18 18 2 0 20 11 11 20 30 19 17 13 9 206
3 6 9 11 12 15 7 24 7 11 14 7 8 131

Latin nyelv 1 10
O

10 6 12 _ 38
2 19 17 12 6 — 54
3 29 15 24 12 — 80
4 3 4 1 — 8

Német nyelv 1 14 16 15 17 12 16 18 16 14 11 9 7 165
2 16 17 28 2 0 16 19 17 27 17 9 7 6 199
3 9 8 5 11 16 7 24 15 11 19 13 14 152
4 — — — — — 3 — — 3 7 2 — 15

Angol nyelv 1 — — — — 16 18 17 26 16 14 11 8 126
2 — — — — 17 17 19 17 16 9 9 9 113
3 — — — — 11 8 23 15 10 22 10 9 108
4 — — — — ____ 2 — — 3 1 1 1 8

Francia nyelv 1 8 8
2 12 12
3 — 7 7
4 —

Történelem 1 — — — ____ 13 16 19 23 11 11 8 10 111
2 — — — — 16 18 18 21 19 13 13 6 124
3 — — — — 14 9 22 14 13 21 9 11 113
4 — — — — 1 2 — — 2 1 1 — 7

Földrajz 1 12 13 21 13 11 11 15 — — — — 10 106
2 22 23 22 23 16 20 22 — — — — 8 156
3 5 5 5 12 17 12 22 — — — — 9 87
4

“

2
~ “

2
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Természetrajz, 
kémia, egészségtan 1 10 15 20 20 20 15 12 10 122

2 21 20 20 21 — — — 23 16 22 14 — 157
3 8 6 8 7 — — — 15 13 12 6 — 75
4 — — — — — — — — 1 ___ 1 ___ 2

Természettan 1 11 8 7 26
2 — — — — — — 24 — — — 7 8 39
3 24 12 11 47
4 4 1 5

Mennyiségtan 1 15 10 13 22 12 12 13 13 13 5 11 7 146
2 18 27 23 22 18 2 2 23 20 15 16 12 6 222
3 6 4 12 4 14 9 23 22 14 19 8 14 149
4 2 — 3 3 6 _ ___ 14

Filozófia 1 11 11
2 10 10
3
4

6 6

Művészettörténet 1 22 20 15 — 11 68
2 — — — — — — — 25 18 12 — 13 68
3
4

11 7 19 — 3 40

Rajz 1 12 18 19 12 14 10 25 _ _ _ _ _ 110
2 23 18 19 24 20 26 22 152
3 4 5 10 12 10 9 12 62

Ének 1 27 20 28 19 26 29 26 175
2 9 20 19 22 9 13 18 110
3 3 1 1 7 9 3 14 — — — — — 38
4 1 1

Testgyakorlás 1 26 17 24 14 21 24 13 25 15 13 8 4 204
2 6 16 8 16 5 11 20 10 12 13 8 10 135
3 3 2 7 8 12 4 11 17 5 5 6 2 82

felmentett 4 6 9 10 6 6 15 6 13 15 9 11 110
Szépírás 1 16 16

2 16 25 -

34
7

3. Előmenetel szerint:
Jeles rendű 9 9 7 10 8 7 8 12 8 7 8 6 99
Jó rendű 19 22 30 28 16 23 21 19 16 9 7 5 215
Elégséges rendű 11 10 11 10 19 11 30 24 15 18 10 14 183
Egy tárgyból elégtelen — — — — 1 2 — 3 3 8 4 2 23
Két tárgyból elégtelen — — — — — — — ___ ___ 2 ___ ___ 2
Több tárgyból elégtelen — — — — — 2 — — 3 2 2 — 9

4 .Tandíjfizetés szerint:
Egész tandíjat fizet 26 29 27 33 29 31 46 33 33 35 22 19 364
Egész tandíjmentes 4 5 4 3 9 4 8 12 9 5 8 5 76
Féltandíjmentes 3 2 9 6 4 4 2 4 3 2 1 3 43
Tandíjkedvezményes 6 5 8 6 2 6 3 9 4 49
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c) Az iskola benépesülésének hivatalos kimutatása az 1920/21. tanévtől kezdve.

Év
Rendes tanulók Magántanulók Rendes

és
magán
tanulók

összesen
03 . 0

ed

=
.0 ed

III
 b cd

>
0
> cd

>
. f i

> VI
 a

VI
 b

M VI
II összes mm

MM >
MM > >

MM

p VI
II összes

1920-1921 *64 — *64 - *60 — *54 — — — - — — 242 *7 *n *9 *10 — — — — 37 279

1921-1922 *74 — *64 — *61 - *56 — — — — — - - 255 *12 *10 *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 *11 *10 *6 — — — — 32 259

1924-1925 *59 — *54 — *50 — *55 — — — — — — — 218 *1 *13 *10 *10 — — — — 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 u45 °44 «51 — 044 041 047 048 043 — 30 — 28 26 447 — 0 4 — 02 2 — 1 5 14 461

1934-1935 °50 »48 048 044 °54 — O 4*- to 038 »46 046 033 — 25 26 500 — 02 oi — 02 1 2 1 9 509

1935-1336 »39 »41 £ 00

00o °44 »45 »59 _ »58
_

»45 »46 »32 26 531 «1 »1 »2 »2 »3 — — 2 11 542

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