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Özv. Schaádt Gyuláné emlékezete.

Kilenc esztendővel ezelőtt emlékeztünk meg Évkönyvünk lap
jain iskolánk tanáráról, özv. Schaádt Gyulánéról, szeretett Irma né
ninkről. És most újra emlékezünk ! Akkor nyugalombavonulásakor 
az Élet, most a Halál választotta el tőlünk, s így síró lélekkel bú
csúzunk tőle.

Nagy-Magyarország boldog korszakában, a derűs Dunántúlról 
indult el egy külső eseményekben nem gazdag, de benső tartalom
ban annál nagyobb élet. Már a tolnamegyei, zombai meghitt csa
ládi kúria légkörében ismerkedett meg a leánylélek a  magasztos 
széppel, az irodalommal, művészettel; ezek azután hű kísérői vol
tak az élet derűs és borús napjain keresztül egészen a  sírig. A  
szépen meginduló élet csakham ar tragikusra lordult, korén özvegy
ségre jut... Kis leányával otthont talált volna újra szülei körében, 
de erős lélekkel és akarattal elhatározta, hogy tanulni fog, kiküzdi 
boldogulását az életben. Német és francia nyelvi ismeretei meg
könnyítették elhatározását, megszerezte a polgáriiskolai tanárnői 
oklevelet, s a lőcsei állami felső leányiskolába nyert beosztást. H á
rom esztendeig tanított itt, e nagyműveltségü szepességi városban. 
Tanítványai és kedves társasága erősen fájlalta, amikor a  beszterce
bányai áll. felsőleányiskolához került. Itt is maradt azután egészen 
a világháború utáni összeomlásig.

„Irma néni“ szeretettel, lelkesedéssel tanított, sőt tanult to
vább. A vele született érdeklődés a modern nyelvek és irodalom 
iránt fokozta törekvését, egyre jobbat s többet akar nyújtani. P á
rizsba utazott, hogy francia nyelvi tudását felfrissítse. Tanítványai 
a pihenés óráiban igaz élvezettel hallgatták nyári útjain szerzett 
értékes benyomásait, tanulságos élményeit. Nagyszerű olvasottsága, 
kedves modora révén rövidesen belekapcsolódott a besztercebányai 
társaságba is, ez pedig nem volt könnyű. Az 1900—1910-es esz
tendőkben már erős itt a nemzetiségi mozgalom, de Irma néni erős 
dunántúli magyarsága mellett is közkedvelt az egész városban. 
Tanártársai, tanítványai meleg szeretettel veszik körül; ez különö
sen azokban az években jóleső, mikor a gyenge test szenvedései 
mind jobban megnehezítik munkáját. A háborús évek nehézségeit 
erős lélekkel viseli, de a háború utáni nagy válság izgalmai annyira 
lesújtják, hogy nagybetegen jön Budapestre, szerető családja körébe.

A kedves rokoni körben megerősödve visszatér m unkakedve, 
s lelkesedéssel kezdi meg tanári munkáját 1921-ben az evangélikus 
egyház továbbképző líceumában. Ez a munka akkor nemcsak köte
lességteljesítést, hanem áldozatot is jelentett. Szívesen vállalta ezt 
a  terhet is, hiszen önzetlen jóság, lelki nemesség jelzi valamennyi 
tettét. Kilenc éven át tanította a német és francia nyelvet mint
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óraadó tanár a továbbképző három évfolyamában, és az 1926-ban 
megszervezett leánykollégium osztályaiban is, sőt a kézimunka
tanításban is kisegített, hiszen maga gyönyörűen kézimunkázott. Ha 
az  a sok-sok óra, am ely mind az emberiség szolgálatában folyt le, 
tanúságot tehetne a  női nevelés kiváló m unkása mellett, úgy ez a 
tanuségtétel örökítené meg legméltóbban érdemeit. Jóságos szíve 
azonban nagyon elfáradt, kíméletre szorult, s bármennyire fájt, meg 
kellett válnia az iskolától. Tanártársai, növendékei tovább is meg
tartották a kapcsolatot vele, szívesen keresték fel otthonában, s a 
kellemes eszmecserék, beszélgetés mutatták, hogy a lélek töretlen, 
épp oly érdeklődő és fogékony minden szép iránt, mint régen. Ér
tékes, tartalmas könyvek közt találták, jól megérdemelt nyugalom
ban  kedves nővére, dr. Láng Margit társaságában.

Március 10-i halála nem jött váratlanul, és mégis mélyen 
megrendített bennünket. Megmutatta ezt a sok tanítvány és jó barát 
arcát elfátyolozó részvét és a sírt elborító sok virág. A megjelen
teket mélységes emberi együttérzés és rokonszenv vezérelte ki a  
holtak birodalmába. Világosan éreztük, hogy sokat veszítettünk. 
Elvesztette a  női nevelés fáradhatatlan munkását, a tanítványok 
lelkes tanárukat, de talán még többet vesztettünk mi, barátai, akik
hez őszinte szeretettel ragaszkodott.

Jablonowsky Piroska..



JESZENSZKYNÉ T. IRÉN 
(18(i4—1939)
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Jeszenszkyné T. Irén.

„Irén néni“ — mindenki Irén nénije örökké mosolygó szép szem e 
lezáródott örökké.

Abból a sugárzó szempárból mindenki derűt, lelki felüdülést, 
erőt merített, ha beletekintett. Szellemes, tréfás csevegése elfelejtette 
az élet gondjait, küzdelmeit. Mert csupa sziporkázó jókedv, vidám 
ság áradt leikéből, mintha sohse mért volna reá a sors nehéz órá
k a t ; pedig éppen neki bőven kijutott a  megpróbáltatásokból.

Mit érezhetett 1920 júniusában, mikor boldog családi körétől 
el kellett szakadnia? Erre kényszerítette a szerb megszállás. A jó
tékony nőegyesület elnökét nem tűrték meg; rendkívül élénk tevé
kenysége, tekintélye veszedelmes lehetett volna. Ekkor kérte az 
államtól iskolánkhoz, a Deák-téri polgárihoz való beosztását. Anyai, 
hitvesi szíve egész odaadásával az otthonmaradottaknál volt ; aggó
dott, reszketett a ritkán érkező, szűkszavú hírek vétele mellett, — 
mégis helytállt új munkakörében, iskolánkban. Látszólag nyugodt 
volt, nem mutatta a világnak belső lelkitusáit. Az órákon érdekes, 
tanulságos előadásait valóságos rajongással hallgatták növendékei. 
Nemrég mondta egyik volt növendéke, hogy az akkor kapott jó 
tanácsokat milyen hasznosan értékesíti most, saját háztartásában s 
ezért ma, szinte 20 év után, mélységes hálát érez. Különleges ér
zéke volt ahhoz, hogy a  gyakorlati élet bonyolult kérdéseit a  nö
vendékek előtt megvilágítsa. A kommunizmus idejében felzaklatott 
kedélyek zűrzavaros gondolatvilágát csodásán tudta lecsillapítani 
é s  kellő mederbe terelni a közgazdaság-háztartási órákon. 27 évi 
tanári működésének utolsó, jóleső elismerése volt az ő ilyen irányú 
tanításának dicsérete. Az iskolánkat látogató szakfelügyelő legna
gyobb elragadtatással nyilatkozott arról, milyen nagyszerűen elta
lálta a hangot, hogyan kell az ifjúsággal időszerű társadalmi, nem 
zetvédelmi ismereteket tárgyalni. Két évig volt itt kedves m unka
társunk, aztán B listára került, nyugdíjazták.

Attól kezdve mindig kereste velünk az összeköttetést, híven 
ragaszkodott iskolánkhoz; készséggel írt ünnepségeinkre alkalmi 
darabokat, ezeket nagy sikerrel adtuk elő.

Szerette a fiatalságot s irodalmi munkásságát főként az ifjú
ságnak szentelte. Országszerte ismerik és nagyrabecsülik ezeket az 
értékes műveit. Már mint gyermek feltűnt dalos-, éneklőtehetsége, 
írói működése tanítóképzős növendék korába nyúlik vissza. O tthon
ról sok néprajzi adatot hozott és Szarvas Gábor, a Nyelvőr szer
kesztője, fedezte fel benne a  kiváló rátermettséget; az órákon e l
énekeltette vele a magagyüjtötte népballadákat, ezeket kottára vet
ték és megbízta további néprajzi kutatásokkal. Rendkívül éleslátás
sal felismert és írói tollára vett minden érdekes eseményt saját 
gyermekei, unokái életében s a körülötte lezajló idegen világban. 
Sok kiadást ért meg a holland-magyar barátságra vonatkozó, lebi
lincselő története, melyet egy kis gyermek elbeszélése nyom án 
dolgozott fel.

Soha senki nem látta csüggedőnek. A legnehezebb helyze
tekben sem ismerte a Jehete tlen“-t, szomorúságot. Mindig biztatott, 
derített, vidított, segített. Költői-dalos lelkületét mindvégig megőrizte.
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D rága kis unokáival dalolt, sőt táncra is perdült. Megtanította őket 
a  magyar Hitvallásra, gondolt arra, hogy egész kis korukban tere
lődjenek hazafias, nemzeti irányba. Még az utolsó március 15-én 
ő m aga tűzte fel unokájának a nemzetiszínű szalagot.

Nagy irodalmi munkássága mellett követendő példát nyújtott 
arra, hogyan lehet a  papné, tanár, anya, nagyanya hivatását össze
hangolni. Külön-külön minden téren egész lélekkel betöltötte fel
adatát, egyiket sem hanyagolta el. A m unka, tevékenység életszük
séglete volt, ez tartotta fenn testi-lelki rugalmasságát. Rajta nem 
győzedelmeskedett a  kor sorvasztó ereje, sőt mindvégig megőrizte 
fiatalos tettrekészségét. Fáradhatatlanul írt, előadott, irányított a  Pro 
H ungária Magy. Nők Világszövetségében ; még ez év március ( 9-én 
a  Gárdonyi Géza írod. Társaságban „az örökké mosolygó“ Irén 
néni csengő szavát, felolvasását csodálták. Senki sem sejtette ak 
kor, hogy ham arosan kihull kezéből a  toll, mely számtalan fiatal 
és  idős magyar lélekben ébresztett nemzeti érzületet, hazát, em
bertársakat szerető emelkedett gondolkodást.

Isten kegyelmes volt hozzá utolsó percéig. Megkímélte hosszas 
szenvedéstől és engedte, hogy szeretett kedvesei körében lehes
sen. A kiváltságosak közé tartozott, mert utolsó órájában is azt 
m ondta, hogy „milyen boldog“ ! Méltán érezhette azt, mert vissza- 
sugárzott reá a sok szeretet, jóság, m ások szenvedésének enyhí
tése, az elesett felebarátok felsegítése, — mindaz, amiből oly pazar 
bőkezűséggel ajándékozott egész életében.

Megszámlálhatatlan azok tábora, kik emlékét áldó kegyelettel
őrzik.

Télessy Dalma.
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Balatoni, fonyódi nyaraltatásunk.

1935. és 1936. nyarán a  kőszegi evangélikus leánygim názium ' 
mai karöltve nyaraltattuk egy hónapig a  kőszegi intézet épületében 
növendékeinket. E nyaraltatásunk sikere buzdított arra, hogy 1938.- 
nyarán balatoni nyaraltatást szervezzünk. Teljesen önállóan fogtunk 
vállalkozásunkba, s sikere buzdítás a jövőre és jóleső jutalma a 
nyaralás szervezőinek és munkásainak.

Június 23-tól augusztus 23-ig, két teljes hónapig nyaraltak ta
nulóink és kivételesen más iskolákba járó ismerős gyermekek is a  
Balatonnál. 10—18 éves kedves sereg tartózkodott ott két hétig, nem 
ritkán egy hónapig, sőt hosszabb ideig is.

Fonyód-Bélatelep határán, a Balaton legszebb pontján, szem-- 
ben a Badacsony-Szigliget-hegyvidékkel áll tölgyfaerdőben a  fonyódi 
Várhegy-oldalában a Lajos-lak. Ezt béreltük ki céljainkra. Árnyas 
kert övezi az emeletes épületet, benne 26 szoba, van villanyvilágí
tása és vízvezetéke is. Külön épületben hatalm as étterem, továbbá 
hatszobás személyzeti ház egészíti ki. A Balatonban külön fürdő
helye van megfelelő számú öltözőházzal; ezt pár perces sétával lehet 
megközelíteni, az út szintén tölgyerdőn vezet keresztül. Külön te n is z 
pálya állott még nyaralóink rendelkezésére ; azonkívül az iskola ping
pongasztalát és egyik grammofónját is levittük művészlemezekkel, s 
hozzá a  nyaralók is számos lemezt hoztak használatra. Végül Bihar 
Józsefné, Fonyód evangélikus nagyasszonya, lekötelező előzékeny
séggel bocsátotta rendelkezésünkre zongoráját. Így állandó szórako
zásról is tudtunk gondoskodni. Az épület fedett, tág folyosói és er
kélyei rossz időben is lehetővé tették a  szabadban tartózkodást,

A nyaralás díja havi 100 P volt; ehhez 10 P járult mosás, 
fürdő, nyaralóhelyi díj címén. A teljes, bőséges ellátás ötszöri nagyon  
jó  étkezést biztosított. Nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy az ellátásra 
soha semmi más megjegyzés nem hangzott el, mint az, hogy első
rangú ..és igen sok az ennivaló.

Összesen 94 növendék nyaralt a két hónap alatt, közülük 24 
szegénysorsú derék növendékünknek ingyenes, vagy kedvezményes 
nyaralást is tudtunk nyújtani. Ezzel a  nyaraltatás egyik igen fontos 
célja a szegénysorsúak, gyengék támogatása lett. Szülők, hozzátar
tozók oly nagy számban keiesték fel a Lajos-lakot, hogy néha kere
ken 100 személyre főztek.

A nyaralást kiváló gonddal és nyugalommal vezető dr. Veress 
Lászlóné tanáron kívül állandóan három felügyelőtanár gondoskodott 
a növendékekről. Agárdy Ilona (egész nyáron át), dr. Bánki Lászlóné, 
Bérces Ilona, Halbsch Elza tanárok segédkeztek a  munkában ; a 
konyhát özv. Bogyi Andrásáé  vezette mintaszerűen.

Mindezek igen könnyűdé teszik beszámolónkat, mert megnyug
tató önérzettel állapíthatjuk meg a nyaralás sikerét. E nyáron meg
ismételjük vállalkozásunkat.
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1. A z  iskola története.
A leánygim názium  a Deák-téri polgári leányiskolából fejlődött. 

Az elemivel közös igazgatás alatt 1883. őszén nyílt meg. Már a 
kilencvenes években gondoltak továbbfejlesztésére ; 1903-ban elhatá
rozták, hogy mikor a  fiúgimnázium új épületbe költözik, helyén fel
sőbb leányiskolát létesítenek. A terv nem valósult meg, s hasonló 
sors érte az 1917-ben hozott határozatot, mely leánygim názium  
szervezését tervezte. 1919-ben külön igazgatás alá került az elemi. 
1920-ban a  pesti magyar egyház D. Raffay Sándor püspök kezde
ményezésére tizenöt évre kezelésbe vette az Országos Nőképző 
Egyesülettől a IV., Veres Pálné-utca 36. számú épületet. Itt a  meg
lévő bennlakás mellé hároméoes továbbképzőt állított olyan leányok 
számára, kik a IV. polgári után modern nyelveket kívántak tanulni, 
irodalmi és művészeti általános műveltséget akartak szerezni, de 
oklevélre nem törekedtek.

1926-ban a két említett iskola a jelenlegi igazgató közös veze
tése alá került, s belőlük lett 1927. szeptemberében az 1926. évi 
XXIV. t.-c. értelmében az ország egyetlen leánykollégiuma. Ennek 
tanítási anyaga a továbbképzőéhez hasonló, azonban államérvényes 
bizonyítványa és főiskolára képesítő érettségi bizonyítványa van. 
1930/31-ben lett a kollégium teljes nyolcosztályú, és ugyanez évben 
volt első érettségi vizsgálata.

Végre 1933. szeptemberétől leánygimnáziumként folytatja mun
káját. így a  régi terv valósággá v á l t : most már mindenki meg
szerezheti ez iskolában a szükséges műveltség mellett a minden 
pályára, egyetemre is képesítő érettségi bizonyítványt.

A Deák-téri polgári leányiskola igazgatói voltak: 1883— 1908 
Falvay Antal, 1908—12 Scholfz 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, illetőleg gimnáziumnak alapítása óta vezetője.

2. Az intézet hatóságai.
A leánygimnázium a  bányai evangélikus egyházkerületbe tar

tozik és D. D. Raffay Sándor, titkos tanácsos, püspök főhatósága 
alatt áll.

Fenntartója a pesti evangélikus magyar és német egyház 
(Deák-téri evangélikus testvéregyházak). Az iskola ügyeit a  képvi
selőtestület és ennek keretén belül az iskolai és gazdasági bizott
ság intézi. A képviselőtestület egyházi elnöke Broschko G. Adolf, 
tb esperes, a  német egyház lelkésze, világi elnöke 1937. decem ber 
hó 26-án történt elhalálozásáig dr. Németh Ödön, egyetemi tanár, 
közfelügyelő. Az iskolabizottság elnöke dr. Hittrich Ödön, c. fő
igazgató, iskolai I. felügyelő; helyettese dr. Renk Ernő, fogorvos, 
iskolai II. felügyelő. A gazdasági bizottság elnöke Becht Albert, kor- 
mányfőfanácsos, ny. takarékpénztári igazgató, közgondnok ; iskolánk 
gondnoka vitéz dr. Kotta Ervin orvos.

Az állami felügyeletet dr. Pintér Jenő, budapesti tanker, kir. 
főigazgató végzi; megbízásából dr. Tóth Géza, főisk. tanár, tanul
mányi felügyelő látogatott ez évben.



3. Tantestület és tantárgyfelosztás.
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a) Az iskola ig azg a tó ja :

1 Dr. Bánkúti Dezső igazgató magyar, német, 
latin Latin IVa. 4 — 30 18 éve 

igazgató
IV., Deák-tér 4. 

II. 12.

b) A tan á ri testü letnek  a  rendes ó ra rend  kere tén  belül m űködő tag ja i:

2 Agárdy Ilona óraadó tanár testnevelés III., Va—b., V ia—b., 
VIII. 10

10

Játékkor vezetője 4 4 XIV., Aréna-ut 29. 
II. 4.

3 Dr. Bánki Lászlóné óraadó tanár ének Ének III., Kézimunka 
la., l l a - b . ,  III.

Ifjúsági könyvtár őre 12 12 Alsógöd, XV. 14.

4 Bérces Ilona óraadó tanár tört., földr. Tört. Vb., VI. b. 
Földr. Ib 9 Igazgatói iroda 

vezetője 4

1

4 IX., Kinizsi-u. 10. 
III. 1.

5 Bohár Gabriella óraadó tanár magy., latin Magyar la. 5 - 1 I., Váríok-u. 12.

6 Dr. Dömötörné Nőtel 
Elza helyettes tanár német, angol

Német Ib . VIb.. Angol 
Va., VII., Vili. Muv. 
tört. VIb., Oszt. főn. 1b.

20 Az Ib. o. főnöke 6 6 XL, Zsombolyai-u. 20. 
I. em.

7 Fialka Margit rendes tanár term.-tud. szcs. Term.-rajz Ib., Na—b., 
Via—b. 18

A Ila. o. főnöke. 
Term.-rajzi szertár őre 
Növ.-tani gyakorlatok 
vezetője

20 20 L, Naphegy-u. 33. 
IV. í .

8 Filarszky Erzsébet rendes tanár mennyiségtan,
természettan

Menny.-tan VII., VIII. 
Term.-tan VII., Vili. 16

A VII. o. főnöke 
Term, tani szertar őre 
Tandíj kezelő. Term.- 
tatii gyakori vezetője

13 11 XL, Horthy Miklós-út 
39. I. 1.

9 Glock Klára rendes tanár rajz, kézimunka 
szcs.

Rajz I— IV. Kézi
munka IVa—b. 18 Rajzszertár őre 16 16 VII.,Damj*nich-u. 2bb. 

11. 18.

10 Gyáros Erzsébet óraadó tanár német angol Német IVa—b, Va. 
Angol Vb, 10 - 1 1 Vili., Baross-u. 44. 

III. 8.

11 Dr. Győry Aranka helyettes tanár magyar, latin, 
műv. tört

Magyar III , IVb. 
Latin III., IV. b. 
Műv. tört. Va—b.

19 A lii. o. főnöke. Műv.- 
tört. szertár őre 5 5 II., Maros-u. 23. 

IV. 1.

12 Halbsch Elza óraadó tanár
mennyiségtan,
természeitan,
szépírás

Mennyiségtan Ilb. 
Szépírás la—b. 7 Talált tárgyak kezelője 

Karácsonyig tanított. 5 5 IX., Kinizsi-u. 10. 
NI. J.

13 Jablonowsky Piroska rendes tanár, 
igazgató-helyettes magyar, tört. Magyar Va., VII. 

Tört. Va., Via., VII. 15 Az Va. o. főnöke. 
Tört. szertár őre 12 12 I., Győri-ut 4. I. 4.

14 Jeszenszky Ilona rendes tanár magyar, földrajz, 
tört. szcs.

Tört. III., IVa—b. 
Földrajz Na—b., VIII. 
Műv.-tört. Via.

17 A IVb. o. főnöke. 
A Szembe vezetője 27 20 XI., Kanizsai-u. 5. 

I. 4.
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15 Kapi-Králik Jenő rendes énektanár ének, orgona
Knel la—b., Ila—b., 
IVa--b. Egyházi ének 
V—\  III. Zenetörténet
v n — vm.

15 Zeneszertár őre. Enek- 
és zenekar vezetője 9 9 IV., Deák-tér 4. 

I. 8.

16 Káply Elemér helyettes tanár mennyiségtan,
természettan

Menny.-tan Ib., Ila., 
Va., vrIa. Term.-tan 
III.

17 - 6 1 I., Mártonhegyi-ut 32.

17 Kozma Gabriella rendes tanár
menny.-tan, term,- 
tan, szcs. torna, 
szépírás

Menn}.-tan la., III., 
IVa—t . Term.-tan IVa. 16

A IV'. a. o. főnöke. 
Bibliai óra vezetője. 
Tandljkezelő

24 24 VII., Damjanibh-u. 25a 
I. 8b.

18 Dr. Kring Miklós rendes tanár latin, tört. Latin Va., VII., Vili. 
Tört. VIII. 17 Tanári könyvtár őre 7 4 XI., Horthy Miklós-út 

15c. IV. 37.

19 Lovas Sarolta rendes tanár német, angol Német III., Via.. VII. 
Angol V ia—b. 17 A Via. o. főnöke.

Ii odaírni szertár őre 8 8 II.. Fő-utca 4. III. 2.

20 Margitay-Becht Magda óraadó tanár német, francia, 
latin

Német Ila—b., Latin 
Vb., V ia—b. 18 Talált tárgyak kezelője 4 4 V., Wurm-u. 3. 

IV. 18

21 Dr. Reuss Endréné rendes tanár testnevelés la—b.,IIa—b., IVa—b., 
VII. 18 Tornas zértár őre 10 10 II., Gyorskocsi-u. 30. 

111. 2.

22

23

Ruttkay-Miklián Gyula óraadó tanár ev. hittan Gyorsírás IVa., 
V a -b . 6 Gyorsíró gyakorlat 

vezetője 14 14 IV., Deák-tér 4.11. 11.

Ruzicska László rendes tanár ev. hittan i - v m . 24

1

Gyámintézet vezetője 12 7 XI., Váli-út 4. 11. 2.

24 Dr. Siftár Kamilla réndes iskolaorvos egészségtan VII. - 6 6 IV., Havas-u. 6. 11.

25 Dr. Steinert Katalin rendes tanár
term.-rajz, vegy
tan, földr., szép
írás

Term.-rajz la., ÍVb. 
Vegytan Va—b Állat
tan VII. Földr. la., III. 
Osztályfőn. la.

20
Az la. o. főnöke. 
Földrajzi szertár őre. 
Vegytani gyak. veze
tője

10 10 Pestszentlőrine, 
Foerster-utca 8b.

26 Télessy Dalma rendes tanár magyar, német 
szcs.

Magyar Ilb., Német 
la., 11a., IVa—b. 16 A Ilb. o. főnöke 32 31 XIV’., Amerikai-ut 72. 

fsz. 3.

27 Dr. Veress Lászlóné óraadó tanár
mennyiségtan,
természettan,
gyorsírás

Mennyiségtan Vb., VIb. 
Kézimunka Ib. Gyors
írás IVb.

10
Az Vb^ o. főnöke.
A Bajtárs Segítő Egye
sület vezetője

5 5 XI.. líorthy Miklós-út 
35. V. 5.

28 Vidovszky Kálmánná óraadó tanár magyar, francia Magyar Ila., IVa., 
Via—b- 14 A VIb. o. főnöke.^ 

Önképzőkör vezetője n 11 11., Szász Károly-u. 2. 
J. 14.

29 Dr. Zelenka Margit rendes tanár magyar, német, 
bölcselet

Magyar Ib.,Vb., Vili. 
Német Vb., Vili. 
Bölcselet VIII.

18 A VIII. o. főnöke. 
Szembe vezetője 17 13 XL, Eszék-u. 13—15. 

11. 5.



12

Másvallásúak hittanórái. A református növendékeket dr. Föl- 
des-Papp Károly vallástanár, a római katolikusokat Csókás Károly 
belvárosi segédlelkész, az izraelitákat dr. Rosenblum Manó vallás
tanár tanította részben a rendes órarend keretében, részben a  dél
előtti hatodik órában. Az unitáriusok és görög keletiek egyházköz
ségükben tanulták a  hittant.

Altisztek. Bánlaki Lajos rendes iskolaszolga; Sebestyén Antal 
ideiglenes kapus és fütő, Bánlaki Lajosné  és Jakubecz Ferencné 
takarítónő.

4. A tanárok irodalmi és társadalmi működése.

Dr. Bánkúti Dezső  az Orsz. Ev. Tanáregyerület ügyvivő alel- 
nöke, az oktatófilm kinevezett tagja, a penci evangélikus leányegy
ház felügyelője, a Luther-szobor intézőbizottságának és a protestáns 
tankönyvbizottságnak tagja stb. ; a Protestáns Tanügyi Szemle és az 
Ifjú Évek főszerkesztője. Kormányképviselő volt a soproni ev. líceum 
decem beri érettségi vizsgálatán. Cikkeket írt és előadásokat tartott.

Fialka Margit a tanári kar kiküldöttje a Simonyi-, az iskola- 
bizottságban és a  képviselőtestületben, az OETE term észettudomá
nyi szakosztályának jegyzője, az ENOSz intézőbizottságának 
tagja.

Glock Klára az  Országos Képzőművésznők Egyesületének 
örökös tagja, az Ifjú Évek kézim unkarovatának vezetője ; képeivel 
a  Műcsarnok kiállításain szerepelt.

Dr. Győry A ranka  az ENOSz jegyzője. Előadást tartott a  ke
lenföldi ev. nőegyesületben, verse jelent meg az Uj Időkben.

Jablonowsky Piroska az OETE választmányi tagja.
Jeszenszky Ilona a tanári kar kiküldöttje a Simonyi-bizottságba, 

a  Magyar Cserkészleány Szövetség helyi tanácsának és a Magyar 
Földrajzi Társaság didaktikai, a Finn-M agjar Társaság női szak
osztályának tagja.

Kapi-Králik Jenő zeneszerző és orgonaművész, a Deák-téri 
templom és a Lutheránia karnagya,, a bányakerületi és az egyete
m es énekügyi bizottság, a Magyar Énekoktatók Orsz. Egyesületének 
választmányi, a Zeneszerzők Szövetkezetének nyugdíjjogosult tagja. 
Egyházi zeneművei istentiszteleteken és hangversenyeken szerepel
nek. Orgonaműve és kórusa szerepelt Tallinban az érseki templom 
nagypénteki hangversenyén, a tartui egyetem női karának műsorán. 
Önálló orgonaestet tartott Pécsett. Hol vagy, István király? c. zene
kari művét a rádió viaszlemezre vette amerikai közvetítésre. Uj 
művei közül az operaházi és a Budapesti Hangverseny Zenekar 
m utatta be a rádióban : a Két balatoni impressziót és a  Vitnyédi 
pünkösdjárást; a rádió műsorán szerepelt Fehérhajó édesanyám c. 
dala. Nyomtatásban megjelent két kórusa. Belső munkatársa a  Ke
resztyén Igazságnak, Evangélikus Népiskolának. Egyházzenei elő
adásokat tartott.

Káply Elemér az American Radio Relay Ligue, az Internatio
nal Amateur Radio Union W. A. C. Clubjának tagja, a Radio E. D. 
Espanola és a Polski Zwiazek Krotkofalowow díszoklevéllel kitün-
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letett tagja, a Magyar Rövidhullámú Amatőrök Országos Egyesülete 
mb. műszaki vezetője. Szakcikkei jelentek meg különböző folyó
iratokban.

Kozm a Gabriella a FÉBÉ Ev. Diakonissza Egyesület választ
mányi tagja, 15 év óta ír a Bibliából részeket Braille-írással a vakok 
szám ára és 14 éve leírja részükre a  Fénysugár c. hitmélyílő folyó
iratot ; Bibliamagyarázó jegyzeteket és fordításokat terjeszt gépírással.

Dr. Kring Miklós egyetemi tanársegéd és prosszemináriumi 
előadó, az OETE választmányi és a Coll. Hung. Szövetség tagja. 
Az Orsz. Közokt. Tanács megbízásából tanterv-tervezetet készített 
a történelemből az új kereskedelmi középiskola számára. Cikkeket 
és bírálatokat írt tudományos és egyházi lapokba. M unkatársa a 
Magyary-Kiss szerkesztette tatai járási monográfiának és a Tört. 
Társulat kiadásában megjelenő Magyar Művelődéstörténelemnek. 
Felolvasást tartott a  kelenföldi Evang. Nőegylet teaestjén.

Ruzicska László  a  pesti evangélikus magyar egyház tanácsá
nak tagja, a Luther-Társaság titkára, a  Deák-téri Luther-Szövetség 
választmányi, a budapesti egyházmegye belmissziói bizottságának 
tagja, a  Szarvasi Öregdiákok Szövetségének titkára, az Ifjú Évek ki- 
adóhivatalának vezetője. Rendes istentiszteleti beosztásán kívül több 
alkalommal prédikált helyben és vidéken ; előadásokat tartott Óbu
dán, Dorogon, Esztergomban ; bemutatta a Béthel-fiimet Angyalföl
dön, Békéscsabán, a  Bethánia-egyletben, Fasori fiúgimnáziumban, 
Győrött, Kispesten, Óbudán, Szarvason.

Dr. Siftár Kamilla  egészségvédelmi előadásokat tartott a  Pro- 
hászka-, Cukor- és Dohány-utcai iparostanonciskolákban, az Állami 
Gyermeklélektani Intézetben és Balatonlellén a  népművelési előadó
képző tanfolyamon.

Dr. Steinert Katalin a  Volt Növendékek Egyesületének elnöke, 
az OETE választmányi tagja. Cikket írt A magyarországi gránitokról 
a Magyar Földtani Közleményekben.

Dr. Veress Lászlóné  cikket írt a  Protestáns Tanügyi Szemlébe.
Dr. Zelenka Margit az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület vá

lasztmányi tagja, az OETE humanisztikus szakosztályának jegyzője, 
a tanári kar kiküldöttje a Simonyi-bizottságban, az ENOSz alapító' 
és intézőbizotfsági, az Ifjú Évek szerkesztőbizottságának, a  Luther- 
szoborbizottságnak, a  Leánycserkészszövetség szervezőbizottságának, 
a  Finn-Magyar Társaság női szakosztályának tagja, a Volt Növen
dékek Egyesületének tiszteleti tagja. Cikkeket írt a Prot. Tanügyi 
Szemlébe és az Ifjú Évekbe.

5. Az 1938-39. iskolai év története.
a) Az év m egnyitása. Augusztus 30. és 31. napján volt a VIII. o. 

magántanulók vizsgája, ugyancsak 31-én a javító és különbözeti vizs
gálat. Szeptember 1., 2., 3-án az írásbeli, 5-én a szóbeli érettségi vizs
gálat. Közben, 2-án és 3-án, végeztük a pótló beiratást. A bányai 
evangélikus egyházkerület közgyűlése miatt 9-én volt évnyitó ünne
pélyünk s 10-én a  tanítás kezdete.

b) D. Raffay Sándor püspökünket kerülete szeptemberben ün
nepelte húszéves püspöksége alkalmából. A nehéz időkben eltelt
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húsz esztendő után méltó önérzettel tekinthet szeretett főpásztorunk 
eredm ényes egyházépítő munkájára. Iskolánk is szeretettel állott az 
ünneplők közé.

Fontos évforduló köszöntött be tav assza l: tankerületünk főigaz
gatója immár húsz éve vezeti iskoláinkat. Dr. Pintér Jenőt szeretet
tel köszöntjük Évkönyvünk lapjain. Benne mindig jóbarátot, megértő 
felettest tiszteltünk és tisztelünk. A M indenható kegyelme legyen 
vezetőinkkel 1

c) Tanári kar. 1. Az iskolafenntartó egyház júniusi képviselő- 
testületi ülése újra három tanári állást rendszeresített. Ezek közül 
kettőhöz sikerült államsegélyt is nyernie. Ez állásokra ugyanakkor 
megválasztotta dr. D öm ötörné Nőtel Elzát angol-német, dr. Győry 
A rankát magyar-latin-művészettörténeti tanszékre. Egyhangú meghí
vásuk  annak az eredm ényes munkának jutalm a volt, melyet már 
évek óta végeztek iskolánkban. A harmadik, mennyiségtan-termé- 
szetlani tanszékre nyilvános pályázat útján Káply Elemért, a sop
roni, ev. líceum megbízott tanárát választotta meg a képviselőtestü
let. Új munkatársunk teljes szívvel-lélekkel illeszkedett be munkánkba. 
Mindhárom végleges helyeltestanárunk működésére Isten áldását 
kérjük;.

Új óraadók is nyertek alkalm azást: Bohár Gabriella magyar, 
Gyáros Erzsébet német és angol órákat v á lla lt; a református tanuló
kat pedig dr. Földes-Papp Károly vallástanár tanította. Fájlaltuk Magi 
Erzsébet ref. vallástanárnő távozását, kivel kedves együttműködést 
tudtunk kifejteni. Új kartársaink teljesen megértő munkatársaknak 
bizonyultak.

Halbsch Elza óraadó tanárunk ötödik éve tanított nálunk ; a 
Felvidék visszacsatolása után januártól K assára az állami leánygim
názium ba nyert beosztást. Szerető jókívánságaink kisérték új állomás
helyére. Mennyiségtan óráit a llb.-ben Káply Elemér, az I. osztá
lyok szépírását pedig Kozma Gabriella vette át.

2. Egyes iskolai m unkák  vezetőt cseréltek. így a  tanári könyv
tárt Jeszenszky Ilonától és dr. Zelenka Margittól dr. Kring Miklós 
vette gondozásba, a  Bajtárs segítő könyvtárát Kozma Gabriellától dr. 
Győry Aranka, az alsó osztályosok ifjúsági könyvtárát Glock Klárá
tól dr. Bánki Lászlóné. A reformátusok Soli Deo Gloria-kiskollégiumát 
e z  évben Miklós Ida titkárnő vezette.

3. Iskolánk m unkája ez évben nem volt olyan nyugodt, mint 
a z  előző években. Ősszel a  mozgósításkor Káply Elemér vonult be 
katonának. Alig kezdette meg munkáját, szeptember 22 én már abba 
kellett hagynia, s csak október 15-én tért újra vissza. Részben szak
helyettesítéssel pótoltuk. — Dr. Reuss Endréné  február 25-től az év 
végéig betegszabadságon v o lt; óráit Agárdy Ilona vállalta, csupán 
a z  la. és Ib. osztályban tanított teljes megelégedésre Filarszkyné 
Lersch Margit, oki. testneveléstanár.

4. Tanáraink továbbképzésére szolgált az egyház tanulmányi 
ösztöndíja. 1938. húsvétján dr. Kring Miklós olaszországi tanulmány
úton volt Rómában és Nápolyban, a nyár folyamán pedig Ruzicska 
László  tett egyhónapos utat Németországban a  Luther-városokban. 
Útközben megkoszorúzta iskolánk kufsteini emléktábláját. 1939. hús- 
vétját ugyanilyen ösztöndíjjal dr. Győry A ranka  töltötte Rómában.
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Őszinte hálával emlékezünk meg fenntartó egyházunk áldozatkész
ségéről, mely bőven gyümölcsözik az ilyen utat tett tanárok értéke
sebb munkájában. — Jablonowsky Piroska 1938. nyarán résztvett az 
egyetem magyar tanárok részére rendezett továbbképző tanfolyamán.

Egymás m unkájának megismerésére, egymástól tanulásra szol
gálnak bemutató tanításaink. Idén csak 3 bemutató órát tarto ttunk: 
Bérces Ilona: Vlb. tört. (bírálta Jablonowsky Piroska), Káply E lem ér: 
Via. menny.-tan (dr.Veress Lászlóné), V idovszky Kálmánná : Ha. m a
gyar (dr. Győry Aranka.)

A  szokásos értekezleteken kívül ez  évben két módszeres érte
kezletet is tartott tanári karunk ; az első félévin az új Rendtartást 
beszélte meg, a második félévin dr. Győry Aranka a magaviselet 
osztályozásának új rendjéről tartott előadása nyomán folytatott 
eszmecserét.

A Rendtartás kívánta pedagógiai (nevelési vagy tanítási) érte
kezletek bemutató óráinkhoz kapcsolódtak, s október 27-én a  növen
dék munkája a tanórán, március 29-én a  magyartanítás új tanterve 
volt tárgyuk. Kétségtelen, hogy az ilyen megbeszélések értékes tanul
ságokat hoznak. — Ugyancsak tartottunk ú. n. osztályértekezleteket 
is. Ezeknek bensőséges lefolyása nagyban megkönnyítette a  m aga
viselet és rendszeretet osztályozását, s jobb bepillantást engedett 
tanulóink leikébe, mint az egész iskola ügyeit tárgyaló teljes értekezlet.

d) Felügyelet, látogatás. D. Raffay Sándor püspök a Vili. osz
tályos növendékeket kereste fel, s buzdította az érettségi előtt. Iskola
felügyelőnk, dr. Hittrich Ödön és dr. Renk Ernő sokszor jött hozzánk, 
s minden törekvésünkben szeretettel támogatott.

Mint dr. Pintér Jenő tankerületi főigazgató által általános tanul
mányi felügyelettel megbízott iskolalátogató dr. Tóth Géza c. igaz
gató, főiskolai tanár látogatta az iskolát november 24., 28., decem ber
5. napján, s december 12-én tartott a  tanári karral értekezletet. — 
Sűrűn jártak itt az államtól rendelt tanulmányi felügyelők : dr. K ónya  
Sándor angol, dr. Renner János természettan, dr. Szabó Ferenc latin, 
Urbányi Emilia testnevelésórákat szemlélt meg.

Szabó Károly, vallástanítási szakfelügyelő a  református, K ryw ald  
Oltó főigazgató a  katolikus vallástanítást nézte meg.

Végül az Országos Közoktatásügyi Tanács megbízásából dr. 
Pukánszky Béla és dr. Thienemann Tivadar egyetemi tanárok vol
tak német órákon.

Bármennyire fontosnak tartjuk a tanítás irányítását, meg kell 
állapítanunk, hogy a  tanítás nyugodt m unkája szenved a halmozódó 
látogatások folytán ; a  tanításhoz oly fontos nyugodtság hiányzik a  
tanárból, minél buzgóbb az, ha állandóan látogatás zökkenti ki ren 
des tevékenységéből.

Külföldi vendéget is tisztelhettünk iskolánkban P. Gurrey, lon
doni egyetemi tanár személyében; április 18-án hallgatott angol órát 
dr. Wilier József áll. gimn. tanár kíséretében, és kedvesen beszél
getett tanulóinkkal, s angol játékot mutatott be nekik.

e) Szülői értekezletek. A nyugtalan ősz nem tette lehetővé, 
hogy a  szülőket összehívjuk. így első értekezletünk január 18-án 
volt az osztályozás előtt. Ezen kb. 300 szülő jelenlétében az igaz
gató ismertette az új Rendtartás alapján az osztályozás módját.
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Különösen a magaviselet és , rendszeretet osztályzatára vonatkozó 
felvilágosításokat ad ta  meg. Ügy hisszük, hogy ennek az előadásnak 
volt következménye az, hogy az új osztályozás sokkal kevesebb 
izgalm at váltott ki, mint a  régi. Dr. Hittrich Ödön és dr. Renk Ernő 
iskolafelügyelők is hozzászóltak az előadáshoz. — Szülői teaestre 
először az 1. osztályosok szüleit hívtuk március 4-én. E kedves 
együttlét anyagi eredm énye a felvidéki Magyar Házak célját szolgálta.

f) Növendékeink szám a csökkenést mutat. Beírt számuk 561 
(tavaly 584), ebből evangélikus volt 329 (tavaly 343), protestáns 429 
(459). Párhuzamos volt az I., II., IV., V., VI. osztály. Különösen 
nagyszám ú volt a  III. és VIII. osztály. A szokottnál kisebb szám 
ban jöttek első osztályos tanulók.

g) Tanítás és nevelés.
I. A  tanítás az állami tanterv szerint folyt le teljesen a  ren

delkezéseknek megfelelően. Ez évben_ is tanítottunk ezenkívül a  
bányakerületi püspök engedélyével (1365/1935. sz.) a két legfelsőbb 
osztályban zenetörténetet, s az összes alsó osztályokban heti két 
ó rát szenteltünk az énektanításra, a felső osztályokban pedig egyet 
a z  egyházi ének tanítására. Az V. osztályba lépők különbözeti vizs
gáját az eddigi gyakorlat szerint külön angol tanfolyammal könnyí
tettük meg, ezt dr. Dömötörné Nőtel Elza vezette. A különbözeti 
tárgyak szaporodása hovatovább lehetetlenné teszi azt, hogy még 
kiváló polgári iskolai tanulók is át tud janak  a leánygimnáziumba 
lépni, ami a IV. osztály után történő önkéntes és kényszerítő válo
gatás folytán az osztályok felfrissülését fogja befolyásolni.

Ez évben újra 50 perces órákban folyt a tanítás. Ha megvan 
ennek  a  tananyag elvégzése szempontjából az előnye, viszont hát
ránya  az, hogy a délelőttre beosztott idegen hittanórák, rendkívüli 
tárgyak, ifjúsági egyesületi munka nagyobb fáradságot jelenteit a  
résztvevőknek, mivel majdnem kettőig tartotta őket az iskolában.

Nagyon megzavarta a rendes m unkát szeptember végén az az 
izgalom, mely Budapest lakosságán erőt vett, s melynek következ
m énye az volt, hogy több növendékünk mulasztotta a  ta n ítá s t; 
a  karácsony utáni időben pedig a  városban elharapódzott influenza 
tartott sokakat távol, bár súlyosabb betegség ez évben sem volt.

Karácsony előtt több légvédelmi gyakorlatot rendeztünk. Saj
nos, óvóhelyről még nem tudott iskolafenntartónk gondoskodni, így a  
gyakorlatnak inkább nyugtató, rendre szoktató, fegyelmező hatása volt.

A dr. Pintér Jenő főigazgató rendezte középiskolai tanulm ányi 
versenyre ez évben hat növendéket küldöttünk k i: magyarból, latin
ból, történelemből, földrajzból, rajzból és a szép kiejtésből.

Szép sikert hozott érdemes tanulóinknak az a pályázat, melyet 
D. Raffay Sándor püspök, mint a Luther-szoborbizottság elnöke tű
zött ki. Tárgya a második Luther-szoborpályázatra beérkezett pá
lyam unkákról írt dolgozat volt. A  fasori gimnázium és a  mi isko
lánk  VI.-V1II. osztályos evangélikus növendékei írtak dolgozatokat, a 
„Nekem melyik te tszett?“ címen. 18 dolgozatunk közül a 20 P-s 
első díjat Komáromy Ilona VIII., a  10 P-s második díjat Zulauf 
E telka Vili. o. tanuló nyerte, s az egyetemes felügyelő Eulher-pla- 
kettjét kapta ügyes munkájáért Cziráky Julia, Koch Olga, Kovács 
Olga VIII. és Meyer Tessza VI. a. o. növendék.
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II. Rendkívüli tárgyak.
1. Görög nyelvet két Vili. osztályos tanuló tanult (Csepcsényi 

Jolán és Csiszár Ilona). Havi tandíj 5 P. Tanár: vitéz dr. Dengelegi 
Lajos, az ev. fiúgimnózium tanára.

2. Zenetörténet mint kötelező rendkívüli tantárgy a  VII. és VIII.
o.-ban. Heti 1 — 1 óra, díjtalan. Tanár: Kapi-Királik Jenő.

3. Művészeti rajztanfolyam  heti 2 órában. Havi tandíj 4 P. 
Tanulta 16 növendék. T anár: Glock Klára.

4. Gyorsíró gyakorló óra hetenként egyszer haladóknak. Részt- 
vett benne a  VI. a., b. osztály 24 növendéke, díjtalan. Tanár : Ruttkay- 
Miklian Gyula.

5. Tánctanfolyam. Szeptember-november hónapokban, záró 
bemutatója november 26 án  volt. Tandíj 12 P, résztvett benne 46 
növendékünk s a fasori fiúgimnázium 21 tanulója. Tanította újra 
Schuller Valéria tánctanár, a  Kelenföldi Evangélikus Leányegyesü" 
let elnöke.

III. Gyakorlatok.
1. Növénytani gyakorlatok. Vezette: Fialka Margit tanár. A 

növénytan tanítását idén m ár harmadik éve növénytani gyakorlatok 
egészítették ki. Résztvett a VI. osztályok 24 növendéke. A gyakor
latok évi díja 12 — P volt, ezt az összeget eszközök és anyagok 
beszerzésére használtuk fel.

A gyakorlatok anyaga nagy vonásokban a következő volt: A 
külső alaktani ismeretek elmélyítéséhez a növények makroszkopos 
vizsgálata: szétszedés, ragasztás, szárítás, rajzolás. Belső alaktani, 
szerkezettani ismeretekhez mikroszkopos vizsgálatok. A növények 
életjelenségei kísérletek és megfigyelések alapján. A növényi test 
anyagainak kémiai vizsgálata. Növény határozás. Kirándulások.

2. Vegytani gyakorlatok. Vezette: dr. Steinert Katalin. A vegy
tan tanítását laboratóriumi gyakorlatokkal egészítettük ki. A növen
dékek lelkes örömmel dolgoztak a gyakorlati órákon. Itt maguk 
végezték azokat a kísérleteket, amelyeket az elméleti órákon láttak. 
A gyakorlatokban heti 2—2 órában, két csoportban az V. a. és V. 
b. osztály 55 növendéke vett részt. Évi díj 12.— pengő volt, ezért a 
résztvevők vizsgálandó anyagot, a kísérletezéshez szükséges felsze
relést és kémszereket kaptak.

A gyakorlatok anyaga a következő v o lt: a láng, gyakorlatok 
üvegcsővel, fizikai változás, kémiai változás, kísérletek a  vízzel, 
oxigénnel, kénnel, kéndioxiddal, kénsavval, a kén vegyületei fémek
kel, kísérletek a levegővel, sósavval, jóddal, szalmiákkal, am mó
niákkal, salétrommal, foszforral, szénnel, vízüveggel, nátriummal, 
káliummal, szódabikarbónával, mészkővel, dolomittal, gipsszel, cink
kel, alumíniummal, ónnal, vassal, rézzel és ezüsttel. Lángfestés. 
Gyakorlatok a kristálytan köréből. Kristályminták készítése. Gyár- 
látogatás.

3. Természettani gyakorlatok. Vezette : Filarszky Erzsébet tanár. 
A gyakorlatok a  munkáltató tanítás szellemében folytak a VII. és 
VIII. osztályban. Kevés kivétellel minden tanuló részt vett. A VII.
o. két csoportban kéthetenként, a VIII. két csoportban hetenként 
IV* órában gyakorolt. A gyakorlatokat délelőtt a  6. és 7. órában 
tartottuk. A tanulóktól szedett díjakat (VII. o. évi 6, VIII. o. évi 12

2
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pengő), elhasznált anyagok, eszközök póllására, javítására és új 
eszközök beszerzésére fordítottuk. Segédkönyvünk R enner: Közép
iskolai fizikai gyakorlatok c. munkája volt.

A VII. osztályban következő anyagot dolgozták fe l: n  meg
határozása ; fajsúlymérések ; egyenletes mozgás megfigyelése ; lej
tőre helyezett test egyensúlya ; súrlódási együttható meghatározása ; 
rugalm as megnyúlás m érése ; fajsúlymérés Archimedes törvénye 
a la p já n ; úszás törvénye ; folyadékok fajsúlyának összehasonlítása 
a  légnyomás csökkentésével; spirálrugók rezgése; húrok rezgése; 
rezonáló légoszlopok ; síktükör; göm btükör; fénytörés planparallel 
lemezen és prizmában ; színképek egyéni megfigyelése ; fényelhaj
lási jelenségek.

VIII. osztályban kidolgozott feladatok: hőmérő alappontjainak 
kijelölése ; meleg test lehűlése ; víz fagyás- és forráspontjának vál
tozása megsózáskor ; fémek vonalmenti tágulása ; folyadékok hőki
terjedése dilatométerben és piknométerben ; Gay-Lussac törvénye ; 
fajhő m eghatározások; víztömegek k ev eré se ; magas hőmérséklet 
m é ré se ; jég olvadáshője ; víz párolgáshője ; a  hő munkaegyenérté- 
kének  mérése; a  levegő nedvessége; mágneses alapjelenségek, erő
terek ; Coulomb-törvény ; elektrosztatikai alapjelenségek ; feszültség
esés törvénye ; ellenállás-mérés helyettesítéssel és W heatstone-híddal; 
áram forrás elektromotoros ereje és belső ellenállása ; az áram hő- 
egyenértéke ; elektrolízis ; réz elektrokémiai egyenértéke ; akkumulá
tor töltése, kapacitás m érése ; az áram mágneses h a tá sa ; tg. gal
vanom éter állandója ; köráramok mágneses hatása ; indukció.

Szertáraink fejlesztése is a gyakorlati tanítás céljait szolgálta.
IV. Nevelés.
a) Fegyelmi állapot. Talán az őszi bizonytalan helyzet is 

okozta azt a visszaesést, melyet az ifjúság viselkedésében tapasz
talnunk kellett. Kisebb, eddig is előfordult eseteken kívül több sú
lyosabb zavarta a nyugodt munkát. Négy növendéket kellett a nyil
vános tanulók közül eltanácsolni, s több esetben kellett igazgatói 
megrovásban is részesíteni a tanulókat. A félévi szigorúbb osztályo
zásnak  a  magaviseletre előnyös hatása volt, s remélhető volt, hogy 
é v  végére kedvezőbb képet mutat gyermekeink viselkedése.

b) A tanulók hazafias nevelését szolgálták megemlékezéseink. 
November 3-án az igazgató ismertette a  bécsi döntés jelentőségét az 
egész ifjúság előtt, majd 5-én a  magyar honvédség bevonulásának 
megindulásakor az osztályokban emlékeztünk meg ez esemény 
fontosságáról. November 6-án házi ünnepség keretében áldotta meg 
vallástanárunk az iskola rozsnyói és a IV. b. osztály kassai zászla
já t ; előbbit a  bevonuláskor azonnal odavitte dr. Varga Sándor 
tanár, evangélikus hitsorsosunk, a másikat is eljuttattuk rendeltetési 
helyére. November 11-én, Horthy Miklós korm ányzó kassai bevo
nulását két rádió felszerelésével együttesen hallgatta a  díszteremben 
a tanári kar és növendéksereg. Január 19-én együttesen néztük meg 
a  Felvidék felszabadításáról szóló Észak felé-filmet, s így képekben 
is megrögzítettük benyomásainkat. Március 18-án a  Kárpátalja tel
jes elfoglalásáért lelkesedtünk újra, ekkor is az igazgató mondott 
néhány lelkes szót.
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Most érezhette a  fiatalság a  limanooai csata fontosságát, erről 
osztályonként december 10-én emlékeztek meg tanáraink; október 
22-én pedig a finn-ugor testvériségről szóltunk ugyanígy. Végül VI.- 
VIII. osztályunk növendékeit levittük szokásos módon a  Kossuth  
Lajos halálának évfordulóján tartott istentiszteletre a  Deák-téri 
evangélikus templomba. Kegyeletes szavakat szenteltünk a  VII. és 
VIII. osztályban október végén a nagy kultuszminiszternek, Trefort 
Á gostonnak. Általában megragadtunk, sőt fokozottabban kiemeltünk 
mindent, ami hazafias áldozatkészségre, munkára nevelhetett.

c) V allásos nevelés. Növendékeink a körzetbe eső templomot 
látogatták, a  Deák-téren a reggel XÁ9 órakor kezdődő ifjúsági isten
tiszteletek látogatása volt általában kötelező. A Gyámintézeten és a 
Kozma Gabriella tanár vezette bibliaórákon kívül résztvettek a  III.- 
IV. osztályosok a  budapesti vallástanárok március 30-án, a  felső 
osztályok április 1-én rendezett hiterősítő előadásain, s ekkor a  
konfirmáltak mind Úrvacsorához járultak. Május 9-én volt iskolánk 
bűnbánati napja : ekkor a díszteremben tprtént előkészítés után a  
konfirmált tanulók tanáraikkal együtt az Úr asztalához járultak. Az 
Úrvacsorát vallástanárunk Kendeh-Kirchknopf György s. lelkésszel 
együtt szolgáltatta ki.

Konfirmációi oktatásban ez  évben 45 tanulónk részesült, leg
nagyobbrészt a  Deák-téri magyar egyházban.

Az év folyamán kezdődött nagyszámú megkeresztelkedés is
kolánkat kevéssé érintette. Összesen nyolc növendékünk változtatott 
vallást, közülük 5 római katolikus. 3 evangélikus lett. Meg vagyunk 
róla győződve, hogy akik hozzánk jöttek, szívük vonzalmát követ
ték s méltó tagjai lesznek evangélikus anyaszentegyházunknak.

Igen fontos tényezője volt a  vallásos nevelésnek az az előadás, 
melyet Ruzicska László vallástanár tartott december 13-án német- 
országi tanulmányútjának egyik legfontosabb állomásáról, Bethelről. 
A betheli szeretetmunkáról érdekes filmet tudott bemutatni, melyet 
kölcsön kapott az ottani intézmények vezetőségének lekötelező szí
vességéből. — Ugyanezt a célt szolgálták azok a vallásos filmek, 
melyeket iskolánk beszerzett és vallástanárunk óráin és a  Gyámin
tézet összejövetelein bemutatott (Vom Himmel hoch, da komm ich 
h e r ; 0  Lamm Gottes unschuldig ; ,Luther-emlékek ; a német evan
gélikus egyház szeretetmunkája). Úgyszintén azok a hanglem ezek  
is, melyek evangélikus zeneműveket hoztak művészi előadásban. 
Felemelő volt a  fiúgimnáziummal közös Gyámintézeti est, ezen 
Endreffy János pozsonyi evangélikus lelkész adott elő.

Másvallású növendékeink is eleget tettek vallási kötelezettsé
geiknek. A húsvéti szünet előtti hetekben voltak a  reformátusok 
csendes napjai, az unitárius áhitatnapok s a római katolikus lelki 
gyakorlatok.

d) Zenei nevelés. Iskolánk régen felismerte már a zene ne
velő értékét s a jóra, szépre irányító hatását. Ezért az állami isko
láknak az erre fordított kevés idejét messze felülmúló óraszám ban 
foglalkoznak növendékeink az ének- és zene-ismeretével:

1. A z  alsó négy osztályban heti 2 énekóra, a  felső osztályok
ban heti 1 egyházi énekóra van ; a  VII. és Vili. osztályban, mint 
kötelező rendkívüli tantárgyat, zenetörténelmet tankunk.

2’
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2. A társas zenélés és az otthoni m uzsikálás népszerűsítésére- 
a  II. félévben az énektanár megindította a Blockflőte-mozgalmat, » 
közel 40 növendék szerzett magának a  zeneszertár segítségével- 
hangszert.

3. A székesfővárosi felsőbb zeneiskola gordonka-tanszakán 
Bede Opika III. o. t. tandíját fizeti iskolánk.

4. A régi, 16. és 17. századbeli evangélikus zeneművészet meg
ismerésére a német „Kantorei“ egyházzenei hanglemezeit hozattuk 
meg. A VIII. osztálynak ezeket a  szaktanár már bemutatta, a  többi- 
osztályok fokozatosan a  következő esztendőben fogják megismerni. 
(Részletes felsorolásukat 1. a Zeneszertár új beszerzései közt.)

5. Hangszeren játszó növendékeinkből 13 tagú kamarazene
együttes alakult. Ez heti 1 órai próbában ismerkedett meg a kam a
razene szépségeivel. Hammerschmidt, Telemann, Hasler, Bach és 
Corelli műveit játszotta.

6. A z  énekkar 187 taggal, heti 2 órában működött. Idei munka
tervén Bárdos, Gumpelzhaimer, Hammerschmidt, Praetorius, Gár
donyi, Kodály és Szabados művei szerepeltek.

Szereplései: október 6-i iskolai ünnepen : Bárdos Oszkánon.. 
Október 31-i iskolai ünnepen Gumpelzhaimer: Óh örvendj hát. No
vem ber 10-én az egyetemes közgyűlést megnyitó istentiszteleten- 
ugyanez. December 8-án az ENOSz vallásos estjén : Szabados Hi
szekegy és Kapi-Kráiik Magyar visszhang. December 12-én közre
működött a Deák-téri templomból rádióval közvetített,hangverse
nyen : Praetorius Karácsonyi énekszó, Gumpelzhaimer Óh örvendj 
hát! Isten dicsőítése. Március 15-én az iskolai ünnepen Kodály A 
magyarokhoz, A süket sógor. Március 27-én a Gyámintézet estjén :: 
Gumpelzhaimer, Praetorius és Kodály fenti műveiből.

Osztályénekkarok szerepeltek a két IV. osztály növendékeiből 
március 15-én (3 népdal Kodály Háry Jánosából) és május 7-én a  
késmárki iskolatársak istentiszteletén a Deák-téri templomban. (Kár
páti Két kezemet összetéve.)

7. Az ének- és zenekar egész évi m unkáját a május 20-án 
tartott nagysikerű hangversenyén mutatta be. Ennek műsora követ
kező v o lt:
1. a) Gárdonyi: A 116. zsoltár (bemutató), b) Praetorius : Karácsonyi énekszó 

(In dulci jubilo), c) Gumpelzhaimer: Isten dicsőítése (ötszólamú kánon). 
Énekli az énekkar.

2. Bach J. S .: Kondulj már, te rég várt óra (Schlage doch, gewünschte Stunde. 
Kantáta.) Énekelte : Péterfi Mária Vili. Hegedű : Albach Henrietta és Vályi 
Éva VII. Harangjáték: Sulczer Gabriella Vb.

3. a) Haendel: Grobschmidt-változatok. b) B ach : Praeludium és fuga (d-moll.) 
Zongorán: Pieke Edit IVa.

4. Telem ann: Két részlet a kis szvitből a) Menüett, b) Rigaudon. Előadta a 
kamarazeneegyüttes.

5. H asler: Szívem szerint kívánom. Korái. A kamarazene- és furulyaegyüttes 
előadása.

6. Hammerschmidt: Egyházi szimfónia két szólamú énekkarra, vonószene- 
karra  és kontinuóra. Az egyházi énekkar és kamarazeneegyüttes, kontinuó 
Pieke É. (bemutató.)

7. Molnár A .: Szonatina hegedűre és zongorára (a-moll). VályiÉva VII. (heg.) 
és Pieke E. IVa. (zong.)

8. Bartók : Este a székelyeknél, Tót legények tánca. Zongorán: Sulczer Gab
riella Vb.
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9. Két népdal: a) Balaton partján, b) Faluvégén. Énekelte az énekkar Szent- 
katolnay Amália Ha. vezetésével.

10. Kodály: a) Süket sógor, b) A magyarokhoz. Négyszólamú kánon. Énekkar. 
A műsort betanította és vezényelte Kapi-Králik Jenő tanár.

e) Itt is meg kell emlékeznem arról a  munkáról, melyet ifjúsági 
egyesületeink végeztek. A SZEMBE  a Felvidék visszacsatolásakor 
kezdeményezte azt, hogy iskolánk Rozsnyónak zászlót adom ányoz
zon  : e lobogó ott az evangélikus templom oltára mellett hirdeti a  
testvériséget; ugyancsak kezdeményezésére Rozsnyóra és K assára 
vittünk novembervégi kirándulásunk alkalmával nagyszámú szeretet- 
csomagot. Üléseinek m űsorában is sokszor szólalt meg az az öröm, 
mely mindnyájunkat eltöltött a  novemberi időben. Az Önképzőkör 
ez évben szakosztályokban is m unkálkodott: megszervezte az iro
dalom- művészeli-természettudományi szakosztályt és történelmi cso
portot is. — Az így folyó lelkes munkáról az egyesületek jelentése 
számol be.

f) A takarékosság gyakorlására szolgál a Budapesti Községi 
Takarékpénztár perselygyűjtése, melynek segélyével önmagának taka
rékoskodott a növendék. Nevelő értéke van annak is, hogy önként 
vállalkozók 353'25 P-t gyűjtöttek a Nyomorék Gyermekek Otthona 
részére, továbbá annak a  nagyszabású jótékony m unkának, mely
nek eredményképpen a  már említett két zászlón kívül 1185 P-t jut
tattunk Rozsnyóra az ottani ínségesek támogatására, s az a  sok sze- 
retetcsomag, melyet novembervégi társasgépkocsiutazásunkkor Rozs
nyóra és Kassára vittünk. Ekkor 140 kg. liszt, 5 doboz füstölt sza
lonna, 52 kg. cukor, 8 kg. cukorka, csokoládé és kakaó, 50 kg. sü
temény, 12 kg. rizs, 4 kg. só, 24 kg. száraz főzelék, 15 kg. burgonya, 
10 doboz sajt, konzerv, malátakávé került szétosztásra ; ruhafélében 
1 férfi télikabát, 10 pár cipő, 60 drb fehérnemű, 20 pár harisnya, 
14 pár kötött kabátka, 30 drb egyéb ruhanemű, továbbá több, mint 
500 drb könyv és folyóirat egészítette ezt ki. Siettünk küldeményünk
kel, mert itt sokszor igaz volt az, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. 
Azonkívül a  Felvidéki M agyar H ázak  építésére is küldtünk 150 P-t 
azzal a  kívánsággal, hogy amennyiben Besztercebányán épül ilyen, 
annak  célját szolgálja adom ányunk. A Kárpátalján harcoló honvé
dek  meleg ruháira is 100 P-t küldött iskolánk a tanulók filléreiből. 
Ugyancsak 100 P-t adtak ifjúsági egyesületeink az aszódi Petőfi-gim- 
názium előtt leleplezett Petőfi-szoborra. Végül takarékosságra nevelt 
a  tavaly megkezdett narancshéjgyűjtés folytatása is. — A tanári kar 
havi fizetése 2 százalékát adományozta a Horthy Miklós-repülőalapra.

V. a) Vetítőgépeinket állóképek és filmek bem utatására sok
szor használtuk a rendes tanítás keretében, épígy két beszélőgépün
ket is a  nyelvi és zenei órákon. A berlini Olimpiász filmjének két 
részét együttesen néztük meg. A Nemzeti Színház, Operaház ifjúsági 
előadásait, továbbá a Székesfővárosi Népművelési Bizottság Városi 
Színházban tartott ifjúsági előadásait sűrűn látogatták növendékeink.

b) A tanulmányi kirándulások közül kiemelkedik a felszaba
dult Felvidékre tett társasgépkocsiulazás november 29-én és 30-án, 
tehát még akkor, mikor minden legkisebb falu is zászlódíszben bol
dogan hirdette, diadalkapujával igazolta azt a nagy örömet, melyről 
csak  hallott ifjúságunk. V ác—Balassagyarmat—Losonc—Rimaszom-
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bat—Rozsnyó (meghálás) —Krasznahorka vára—K assa—Miskolc volt 
útvonalunk. Mindenütt szíves fogadtatásra találtunk. A 40 tagú ki
ránduló csapatban az igazgató, a rozsnyói születésű Fialka Margit*. 
Jeszenszky Ilona és dr. Zelenka Margit vezették a tanulókat. A ven
déglátásért ezúton is leghálásabb köszönetünket fejezzük ki.

A III. osztály május 17—18-án Rim aszom batba  ment kirándu
lá sra ; még ősszel Kiskőröst kereste fel vasúton (1 nap).

Társasgépkocsiutakat a  következő osztályok tettek: IVab., Vab. 
Aquincum—Dobogókő, Vab., VII., VIII. Zsám bék—Esztergom—Viseg- 
rád (1 — 1 n ap ); az láb. pedig így tett körutat Budapest megismerésére.

Csatlakoztak a  Székesfőváros tanulm ányi kirándulásaihoz is ta
nulóink : egy csoport Érsekújvár—Komáromba ment. Az Vab. és VII. 
oszt. Székesfehérvárra, a  Hab. Kiskőrösre ránduit (l — 1 nap).

láb. séta a  Gellérthegyen, Margitsziget; Petőfi-ház, Mezőgazda- 
sági és Néprajzi Múzeum.

Hab. Látóhegy—Hűvösvölgy, Fót (1 — 1 n a p ); Petőfi-ház, Királyi 
Vár, Növénykert, M adártani Intézet, Virágkiállítás, Néprajzi Múzeum.

III. Séta a V árban, Nemzeti Múzeum történelmi része, Néprajzi 
Múzeum, Tudományos Akadémia.

IVab. Nemzeti Múzeum ásványtára.
Vab. Szépművészeti Múzeum antik tára, porcellángyár.
Vlab. Virágkiállítás, Hopp Ferenc-, Szépművészeti Múzeum, Fő

városi Képtár, Papírgyár.
VII. Széchenyi-könyvtár, Stefánia Szövetség Központi Intézete.
VIII. Petőfi-ház, Goethe-Társaság ülése, Cholnoky: Mindent vissza- 

előadása.
Május 31-én a  Duna Gőzhajózási Társaság 1200 személyes 

különhajóján ment iskolánk a Szt. Endre-sziget megkerülésével Tahi-ba. 
Ott a  kér. ifj. táborban töltötte a  délutánt. Sok szülő is csatlakozott 
a  tanulókhoz és tanáraikhoz, úgy hogy kb. 700 személy vett részt e 
kedves kirándulásban.

VI. M egemlékezések, ünnepélyek.
a) Az iskolai év elején szokott temetőlátogatásunkat ez  évben 

a  halottas napok körül végeztük. Csupán dr. Szelényi Ödön sírjához 
m entünk ki szeptember 19-én, temetése napján. Tanárok és növen
dékek kegyelettel áldoztak emlékének az igazgató szavai nyomán. 
Október 24-én a  Kerepesi-temetőben állandóan szaporodó sírjainkat 
kerestük fel. Vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv sírjánál az, igaz
gató, Vidovszky Kálm ánnál Jablonowsky Piroska, dr.Bexheft Á rm in
nál dr. Siftár Kamilla és új sírunknál, a  Mikolik Kálmánénál Télessy 
Dalma mondott néhány megható szót, s helyezte el az iskola csok
rát. November 1-én Papp-Váry Elemérné, evangélikus nagyasszo
nyunk sírjához vonult iskolánk küldöttsége, s résztvett ott a  MANSz 
emlékünnepélyén.

b) Ünnepélyek.
1. Október 6-án az aradi vértanuk emlékére. Az Önképzőkör 

beszédpályázatán első Bacsó-Szabó Lenke Vili. mondotta el beszédét.
2. Október 31-én a reformáció em lékünnepe. Ekkor dr. Kring 

Miklós tanár és Zulauf Etelka, Vili. o. t., a  Gyámintézet ifjúsági el
nöke, szóltak.
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3. December 17— 18. hazafias estek. Ezeknek nagy sikere volt 
s azonkívül tiszta jövedelmükkel a felvidéki szeretetmunkához járul
tak hozzá. Az összes osztályok tanulói résztvettek benne tanáraik 
vezetésével, kettős szereposztás tette lehetővé, hogy sokan fejtsenek 
ki lelkes munkát. A műsorban Nagy M argit: Fecskeiskola (la. o.), 
A királyfi, énekes mesejáték (1b. o.), Gyula diák : Virágmese (11b. o.), 
Garay : Mátyás király Gömörben, jelenetezve (Va. o.), Herczeg : Az 
árva korona (Ila. o.), Petőfi : Ismét magyar lett a magyar (szavaló
kar, IVa. o.), Magyar tánc (III. o.), H erczeg: Pro libertaté-ből jelenet 
(Vb. o.), Tompa : A gyülekezetben, népies gömöri jelenet (IVb. o.)r 
Hazatérünk (felvidéki jelenet, írta és előadta a  VIb. o.), Fonóban 
(jelenet, írta és előadta a  VII. o.), Nyáry : Bácskai lányok (Via. o.), 
Jelenet a  VIII. osztályban december 1-én 8 óra előtt (írta Falussy 
Ágnes Vili., előadta a  Vili. o.). Végül az V. és VI. osztályok egye
sített énekkara és az iskola kamarazeneegyüttese Hubay hatásos 
Horthy-indulójával fejezte be az ünnepet.

4. December 22-én a  Bajtárs karácsonyi vendégelése.
5. Március 15-én pályanyertes ünnepi beszédét Bánkúti Judit

VII. o. mondta el.
6. Április 22-én a  fiúgimnáziummal és elemi iskolával az isko

lák legnagyobb jótevőjéről, várdombi S im onyi Ágostonról elnevezett 
ünnepélysorozatban (a fasori díszteremben), Torkos Lászlóról dr. Rem- 
port Elek, a fiúgimn. tanára olvasott fel. Részünkről a Ila. o. szavaló
kara Torkos : Rigófütty c. költeményét adta elő, Cziráky Julia VIII. o. 
pedig a költő gyönyörű Boldog álom c. versét szavalta.

7. Május 8 án volt a Vili. osztály ballagása. A távozók ne
vében Kovács Olga és Kuti Ilona búcsúzott.

8. Május 14-én a  Gyámintézet nyilvános ülése. Ezen Kiss 
Judit II. b. szólt a szülők iránti szeretetről, Bánkúli Judit VII. pedig 
Istent magasztalva A mindenség címen tartott előadást a természeti 
világ megbecsüléséről.

9. Május 20-án az ének- és zenekar hangversenye. (Részletes 
műsora az iskolaév történetében olvasható.)

10. Május 24-én tornaünnepély a fasori gimnázium udvarán. 
Ennek, valamint az épületnek szíves átengedéséért hálás köszöne- 
tünket fejezzük ki a testvérintézet vezetőségének.

h) Adományok, jótékonyság.
Az iskolafenntartó egyház 119 tanulónak adott tandíjkedvez

ményt, ezenkívül 17 egyházi alkalmazott gyermekét, illetőleg árva
házi tanulót nevelt ingyen, 26 evangélikus atya másvallású gyerme
két az evangélikusok részére megállapított tandíjért. Az így elenge
dett összeg 10.241 P. A Bajtárs-Segítőegyesülel 3.214.96, aG yám intézet 
466.95 P-t fordított jótékony célra.

A decemberi hazafias estek alkalmával a jótékony célra követ
kező felül fizetések történlek : Cukor Mária III. 8, Becht Albert, Engel 
Klára Ilb. 6, Dénes Gabriella IVa., Kékesy-nővérek Ila., Reményi 
Zsuzsa Ib., dr. Renk Ernő 5, Andreics Etelka VIb., dr. Kiss Ernő, 
Mikola Sándor 3, Bartha Erzsébet III., Fander Éva IVb., Havas Zsuzsa 
IVb., Liptai Márta és Scheiner Zsuzsa IIb., Szíjgyártó Edit Ila., Vá- 
rady Ilma Va., N. N. 2, Barna Éva Ila., Engel Nóra IVb., Erdélyi
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M árta Ili., Fehérváry Józsefné, Horváth I., Magócs Károly, N. N. I, 
Schuller Aranka lib. 0‘50 P, összesen 72 P 50 f.

Egyéb adom ányok:
Bartha Erzsébet III.: összes előző évi tankönyvek.
Dr. Bartha Miklósné : karácsonyra 10 P.
Dr. Baumann János : karácsonyra 20 P.
Deák-téri Luther Szövetség: jutalm azásra 25 P.
Deutscher Frauenbund: segélyre 20 P.
Borbereki Kováts Zoltán : Luther-szoborpályaműve.
Dr. Elischer Vilmos hagyatékából: 66 drb művészettörténeti 

fénykép, 11 különálló kép, 3 album.
Evangélikus Egyházegyetem : v. Székely Károly Luther-szobor

pályam űve és 4 drb Luther-plaket jutalmul.
Faragó Magda Vb. : egy díszmű.
Fiúgimnázium : fizikai szerek 255 P értékben.
F éb e : Gyámintézetnek 25 P.
Hardtmuth-gyár: Szemléltető táblázat.
VII. o . : Bajtárs karácsonyára 41 P.
Janky Zsuzsa III.: szegényeknek 10 P.
Kaiser Erzsébet volt óraadó tanárunk ingyen tanított angol 

nyelvre három V. b. osztályos növendéket egész éven át.
Keviczky Hugó : Luther-szoborpályaműve.
Kretschmann M atild: 10 kötet könyv.
Liebner Ödön : ajándékozásra játékok.
Margalit Ö dön: karácsonyra 20 P.
Névtelen a Német Nőszövetség útján : 5 P Nagy Éva V. b. o. 

részére, a  Szembe munkájában kiváló tanulóknak 30 P.
Oberländer Rezsőné : a Gyámintézet útján elhúnyt édesatyja 

em lékére egyházi célra 100 P.
Dr. Or ay György: szegény tanulók segélyezésére 100 P.
Öreg Latinbarátok: 40 P jutalomdíjra.
Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület: Bajfársnak 25 P_
Pildner Ottóné : 28 évfolyam folyóirat.
Dr. Renk Ernő: 10 P pályadíjul a VI. b. osztálynak a  legsi

kerültebb Ovidius fordításért.
Síki Béla: 8 drb. Benka-emlékkönyv.
Statisztikai H ivatal: kiadványaiból 7 drb.
Szeder József: karácsonyra 50 P, továbbá az iskola részére 

bélyegzők és réztáblák.
Teuchert K árolyné: egy díszmű.
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium : egy könyv. 4 angol 

jutalomkönyv.
Volt Növendékek Egyesülete: felvidéki célra 50 P, érettségi 

díjra 108 P, nyaraltatásra : 142 P, összesen 300 P.
Volt növendék hálás atyja név te lenü l: évenként 36 P egy nö

vendék érettségi díjára.
W ack' Géza : jutalomdíjul 50 P.
Kitüntetett és  jutalmazott tanulók:
A tanulmányi versenyen Kállai Erzsébet a latinból dicséretet 

nyert. Annál értékesebb ez eredmény, mivel a leánygimnáziumok
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tanulói négyévi latin tanulás után mentek versenyre, s nevezett tanuló 
még ehhez osztályugrás révén három évig tanult csak latin nyelvet. 
Tanára dr. Kring Miklós.

A dr. Szigethy Lajosné, Brósz Erzsébet jutalomkönyv-alapít- 
ványból a „Szép“ művelésében kiváló tanulók értékes könyvjutal
mat kaptak összesen 65 P értékben : Cziráky Julia Vili. mint kiváló 
előadó, Bretter Éva Vili. mint jeles zenész, Komáromy Ilona Vili. 
tehetséges rajzaiért.

Dr. Szigethy Lajosnak boldogult hitvese és annak anyja em 
lékére a  három pesti evangélikus iskola tanerőinek az iskolákba járó 
gyermekei részére tett alapítványa 210 P kamatját négy részre osztva 
Koch Olga VIII., Bánkúti Judit VII., Bánkúti Sára Va. és Dengelegi 
Judit Ilb. o. kapta.

A Horthy Miklós- ösztöndíjból 200 P-t élvezett Kállai Erzsébet VIII.
A Közalkalmazottak Gyermekei Állami Ösztöndíjából 100— 100 

P-t élvezett Falussy Ágnes és Zulauf Etelka VIII. o.
Reinl Máriának édesanyja, Brabécz Margit emlékére tett ala

pítvány 30 P-re kiegészített kamatát Gáncs Mária Vb. kapta mint 
szorgalmas, vallásos növendék.

Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő 10 P-s adom ányát Sándor Judit 
VIb. o. t. kapta legjobban sikerült Ovidius-fordításáért; jutalomköny
vét pedig Műnk Mária VIII. a  magyar irodalom tanulásában kiváló 
eredményéért.

Vili. o. növendékünk atyjának 30 P adom ányát Müller Lea IVb. 
és Komáromy Ilona VIII. kapta a Szembében kifejtett buzgó munkáért.

W ack Géza, a német egyház gondnokának 50 P-s adom ányát 
Cziráky Julia VIII. o. t. nyerte a német nyelv tanulásában kifejtett 
buzgalmáért.

Öreg Latinbarátok 40 P-s jutalmát Kállai Erzsébet VIII., a 
Deák-téri Luther Szövetség  25 P adományát Gáncs Mária Vb., a 
Deutscher Frauenbund 20 P segélyét Kelemen Kornélia Vib. o. t. 
— a  Volt Növendék hálás atyja érettségi díjra adott 36 P-jét 
Koch Olga kapta.

A Volt Növendékek Egyesülete 250 P-s adományából kapott 
Fleps Gerta, Gécs Irén, Landgraf Gabriella 26 — 26, Csepcsényi Jolán 
és Csiszár Ilona 15—15 P érettségidíj segélyt, szegény tanulók nya- 
raltatására pedig 142 P-t fordítunk.

A Bajtárs-Segítőegyesület adományából Kállai Erzsébet 36, Csia 
Magda, Komáromy Ilona, Korbély Anna 26—26 P támogatást kapott 
érettségi díjához.

A Gyámintézet Konrád Lili érettségi díjához 26 P-vel járult hozzá, 
Zulauf Etelka ifjúsági elnöknek búzgóságáért Krisztus-reliefet adott.

A Bajtárs adom ányából 20—20 P-t Csorna Róza, Kozma Gi
zella VII., Kostyál Éva Vb., 10—10 P-t K aLcsay Gabriella, Nagy 
Margit VJa., Kovács Ágnes, Schierer Erzsébet IVa., Bretter Zsuzsa, 
Müller Lea IVb., Nagy Ida Ha., Gregersen Magda Ilb. kapott.

A VKM. angol jutalomkönyveit Gécs Mária Va., Sándor Judit 
Vib., Kozma Gizella VII. és Kovács Olga VIII. kapták.

Az Önképzőkör jutalomkönyveit Bilskei Margit. Grünwald Ág
nes la., ZeJsler Zsuzsa Ib., Glatz Anna, Rácz Emilia Ilb., Heltai Nóra, 
Vámossy Éva III., Elischer Vilma, Zulauf Emilia IVa., Gere Éva,
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Tulok Ida IVb., Illés Edit, Vámossy Edit Va., Jármai Katalin, Sze
der Gabriella Vb., Miklós Marian., Odorier M agda Via., Bánfai Mar
git. Vágó Márta VIb., Schrecker Éva, Szalay Katalin VII., Kovács 
Olga, Weiss Hedvig, W eiss Melánia, Zulauf Etelka VIII. kapták.

i) Egészségi állapot. Az iskolaorvos szokott módon megvizs
gálta a  tanulókat a  fertőző betegségek megelőzése céljából, felül
vizsgálta a felmentést kérőket. Általános vizsgálata a  fejlettség, táp
láltság, tartás és tisztaság szempontjából történt. A gyengén fejlett 
tanulókat részletes vizsgálat után tanácsokkal látta el. Mindennap 
orvosi tanácsórát tartott, itt napi panaszokkal jelentkeztek a  növen
dékek. Ennek nevelő értéke az, hogy valószínű, hogy az a  gyermek, 
ki az  iskolában kikérte az orvos véleményét, később az életben is 
idejében vesz orvosi segítséget igénybe.

Általában az iskola tanulóinak egészségi állapota jó : fejlettsé
gük, tápláltságuk, általános higiénikus viszonyaik megfelelőek. A 
tejtízóraival ellátást ez évben is folytattuk. — Fertőző betegség csak 
kis számban, szórványosan fordult elő (7 vörheny, 1 szamárköhögés,. 
1 kanyaró, 3 bárányhimlő.)

j) Az év bezárása.
A VIII. osztály összefoglalása május 10— 12-én, az I—VII. osz

tályéi június 15—20, napjain voltak, június 5— 10 között a szóbeli 
érettségi vizsgálatok. A tanévet június 24-én zártuk be ünnepélyesen.. 
26—27-én pedig a beíratásokat végeztük.
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6. Az iskola növendékeinek névsora.
J e l e k :  tm. =  tandíjmentes, ftm. =  féltandíjmentes, tkm. =  tandíjkedvezményes; 
zárójelben: magaviselet, tanulmányi eredmény, a vastag betűvel nyomottak tan.

eredménye kitűnő.

I/a .

Osztályfő : Dr. Steinert Katalin.

Balázsy Mária r. k. (1, 1) 
Bányai Margit r. k. ftm. (1, 2) 
Berendy Erzsébet ev. (1, 2) 
Bitskei Margit ref. tkm. (1, 1) 
Boros Magda ev. (1, 2) 
Büttner Melánia ev. (1, 2) 
Engel Györgyi izr. (2, 2) 
F en y ő  M ária izr. (1,1)
Fort Márta ev. (1, 2)
Gassel Irén ref. tkm. (1, 1) 
G rünw ald  Á g n es izr. (1, 1) 
Gyenge Teréz ref. tkm. (1, 2) 
Hetz Éva ref. (2, 2)
Jancsó Erzsébet ev. tm. (1, 2) 
Janky Judit ev. (1, 2)
Kerekes Judit ev. (2, 3) 
K oren y  A nd rea  ref. (1, 1) 
Kovács Zsuzsa ev. (1, 2) 
Kováts Éva ref. tkm. (1, 2)

Läufer Mária izr. tkm. (1, 1)
Lőwy Zsuzsa izr. (2, 3)
Magyarosi Erzsébet ev. (1, 2)
Makláry.Piroska ev. (1, 3)
Márton Éva ev. (2, 3)
Michnay Klára ev. (2, 3)
Mühlhaiser Klára ev. (1, 3)
Papp Edit ev. (1, 1)
Rechtorisz Gizella ev. (2, 3)
Rege Irén ev. (2, 4)
Scheiber Mária izr. (1, 1)
Somogyi Gizella ev. (2, 3)
Somogyi Jolán ev. (2, 3)
Sturma Ilona ev. (1, 3)
Tóth-Szőllős Vilma ev. ftm. (1, 2)

K i m a r a d t :
Boczkó Rózsa ev.

Összesen: 35.

I/b.
Osztályfő : Dr. Dömötör Miklósáé Nőtel Elza.

Bagarus Silvia ev. ftm. (1, 2)
Baitz Lívia ev. (1, 2)
Bállá Ágnes izr. (2, 2) 
Bartholomaeidesz Éva ev. ftm. (2, 2) 
Damokos Judit izr. (2, 2)
Draxler Éva ref. (2, 2)
Fornét Hedvig izr. (1, 2)
Herzog Judit izr. (2, 2)
Holicska Ida ev. (1, 2)
Horváth Zsuzsa ev. (1, 2)
Jakó Irén ev. (1, 3)
Király Piroska ref. (1, 2)
Kóbor Lidia ev. (1, 2)
Kovács Katalin ev. (2, 2)
Marék Valéria r. k. tkm. (2, 2) 
Neményi Mária ev. (2, 2)
Oncsák Aranka ev. (2, 2)
Prépost Irén ev. tm. (1, 2)
Reményi Zsuzsa ev. (2, 3)

Roxer Márta ev. (1, 1)
Róbert Mária izr. (1, 3)
Schleifer Éva izr. (2, 2)
Schweiger Mária izr. (2, 2)
S om ogyi G yörgyi ref. (1, 1)
Sziller Márta ev. (1, 2)
Szondi Vera izr. (1, 2)
Szűk Mária ref. (1, 1)
Theile Márta ev. (2, 3)
Tóth Mária ref. (1, 3)
Wagner Ilona ev. ftm. (1, 3)
Wein Mária ev. (1, 2)
Wigand Erzsébet ev. tm. (1, 2)
Z eisler Z suzsa  izr. (1, 1)

M a g á n ta n u ló :
Bánki Judit ev. (—, 3)
Schrikker Alisz ev. (—, 1)

Összesen: 35^
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Il/a.

Osztályfő: Fialka Margit.

Ágoston Margit ref. (2, 3)
Balázs Zsuzsa ev. (2, 2)
Barna Éva izr. (1, 1)
Báródy Adrien unit. (2, 2)
Csipák Zsuzsa ev. (1, 2)
Egri Szonja ev. tkm. (1, 2) 
Ehrenwald Zsuzsa izr. (2, 3)
Fabula Klára ev. tm. (2, 2)
G latz A n n a  ev . tm. (1, 1)
Halász Ágnes izr. (2, 4) 
Hettesheimer Erzsébet ref. tm. (1, 2) 
Horváth Éva ref. tkm. (2, 2) 
Kapronczay Sarolta ref. (1, 1) 
Kékesy Andrea ev. (1, 1)
Kékesy Jolán ev. (1, 1)
Kiss Mária unit. (2, 3)
Kis Tóth Erzsébet ref. (1, 2)
Kreiger Márta ref. (2, 3)
1. Lingel Klára ev. (2, 3)
Luffi Irén ev. (2, 3)

Lutz Mária ev. (1, 2)
Mihalik Mária ev. ftm. (1, 2)
Nagy Ida ev. tm. (1, 2)
Papp Éva ev. (2, 3)
Patóh Erzsébet ref. tm. (1, 1)
Révai Edit ev. (2, 3)
Schuller Aranka ev. ftm. (1, 2)
Schwarz Györgyi izr. (2, 4)
Sikos Ida ev. (2, 4)
Szabó Mária ref. ftm. (2, 3)
Szentkatolnay Amália ref. ftm. (1, 2) 
Szeszlér Gertrud ev. (2, 3)
Szécsi Edit izr. (2, 2)
Szíjgyártó Edit ev. (1, 2)
T u sn ádi E dit ev . (1, 1)
Vásárhelyi Zsuzsanna ev. (2, 4)
Völgy esi Vera ev. (2, 2)
Weinstock Ágota izr. (2, 2)
Wendelin Rozália r. k. (2, 4) .

Összesen: 39.

Osztályfő:

Berkovits Tea izr. tkm. (2, 2) 
Berki Erzsébet ev. (1, 2)
Csöngei Mária ev. tm. (2, 3) 
Dengelegi Judit ev. tm. (1, 2) 
Dőrfi Katalin ev. ftm. (2, 3) 
cser k ú ti E n gel K lára izr. (1, 1) 
Erdélyi Katalin ev. (2, 3)
Fejér Éva izr. (2, 2)
Gallé Márta ev. tm. (1, 2) 
G regersen  M agda ev. tm . (1, 1) 
Hadek Veronika ev. (1, 2)
Hehl Jozefin ev. tkm. (2, 3) 
Horváth Mária ev. (2, 3)
Joó Zsófia ref. ftm. (1, 2)
Kardos Judit ref. (2, 3)
Kelemen Angyalka ev. ftm. (1, 2) 
Kellner Erzsébet ev. (2, 3)
K iss J u d it  ev . (1, 1)
Kiss Margit ev. (2, 4)
Kisházi Paula ev. tm. (2, 2) 
Kolozsvári Zsuzsanna ref. (2, 3) 
Lang Márta ev. tm- (1, 1)

Osztályfő:

Albin Györgyi r. k. (2, 3) 
Bállá Erzsébet ev. (2, 3) 
Bartha Erzsébet ev. (1, 2) 
Bede Opika ref. ftm. (2, 2) 
Bock Edit izr. (1, 1)

Il/b.

Télessy Dalma.

L ipta i M árta ev . (I, 1)
Lux Marietta ev. ftm. (2, 2)
Morva Ilona ev. (2, 3)
Nagy Paula ev. (1, 1)
Németh Éva ev. (2, 4)
O ppel M árta ev . tm . (1, 1)
Petőváry Sarolta ref. tkm. (2, 2)
Rácz Emilia ev. ftm. (1, 2)

■ Scheiner, Zsuzsa izr. (2, 2)
Schloss Éva ev. (2, 3)
Schmelek Zsuzsa ev. (2, 2)
Slauka Mária ev. (1, 2)
S zab ad os A lisz  ev . (1, 1)
Szántó Ivón izr. (2, 3)
Székely Irén izr. (1, 1)
Szontagh Gizella ev. ftm. (1, 2)
Telek Zsuzsa izr. (2, 3)
Várkonyi Magda ref. (2, 3)

M a g á n ta n u ló :
B au m an n  P ir o sk a  izr. (—, 1)

Összesen: 41.

III.

Dr. Győry Aranka.

Bohus Emma ev. (2, 4) 
Cukor Mária ev. (2, 2) 
Csorna Irén ev. ftm. (1, 3) 
Detre Margit ev. (2, 4) 
Dienes Jolán ev. ftm. (1, 3)
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Egri Erzsébet ev. (2, 4)
Erdélyi Márta ev. (2, 2) 
Ferjentsik Valéria ev. tm. (2, 2) 
Friedrich Marianna ev. (1, 3) 
Gerhardt Margit r. k. tkm. (2, 2) 
Heltai Nóra ev. (1, 1)
Hirsch Márta ev. (2, 4)
Jakubecz Julia ev. tm. (2, 4) 
Janky Irén ev. (2, 2)
Juhász Ilona reí. (2. 3)
Kardos Ilona ev. (2, 3)
Kálmán Erzsébet ev. (2, 3) 
Kárpáty Magda ev. (2, 3) 
Kemény Ilona ref. tmk. (2, 3) 
Királyfalvi Etelka ev. tm. (—) 
Kőhalmi Katalin r. k. ítm. (2, 2) 
Lejtényi Márta ev. (2, 3) 
Lesnyay Karolin ev. (2, 4) 
Madocsai Magda ev. (1, 2) 
Majdányi Márta ev. tkm. (2, 3) 
Marczell Ilma ref. (1, 2)
M arton M ária ref. (1, 1)
Molnár Katalin ev. (2, 2)

Oncsák Krisztina ev. (2, 3)
Oppenheim Magda izr. (1, 2)
Orendi Erika ev. (2. 2)
O rlay Z su zsa  ref. (1, 1)
Péter Valéria ev. tm. (2, 2)
Raífay Jolán ev. (2, 3)
Schilli Irén ev. (1. 2)
Schumacher Margit ev. (2, 2)
Selmeci Valéria ev. (1, 2)
Sipos Angéla ref. tkm. fi, 2)
Stolmár Magda ref. (1, 2)
Szatmári Gabriella r. k. (2, 2)
Szeiler Róza ev. (1, 1)
Teuchert Éva ref. (2, 3)
Teuchert Olga ref. ftm. (2, 2)
Theil Edit ev. (1, 3)
Tóth Julia ev. ftm. (2, 2)
Vámossy Éva ref. (1, 1)
Weisz Éva izr. (2, 2)

M a g á n ta n u ló :
Koch Judit izr. (—, 1)

Összesen: 53.

IV a.

Osztályfő: Kozma Gabriella.
Bakay Mária ev. (1, 2)
Berkes Ágota izr. (1, 2) 
Bernhardt Mária ev. (1, 1)
Biró Györgyi ref. ftm. (1, 1) 
Csengeri Magda r. k. tkm. (1, 3) 
Csorna Aranka ev. tm. (1, 3) 
Debrődy Piroska r. k. tkm. (1, 2) 
Dénes Gabriella izr. (1, 2) 
E lisc h e r  Vilm a ref. tkm . (1, 1) 
Endrődy Erzsébet ev. (2, 3) 
Fatzonay Mária ev. (1, 3)
Gál Hedvig izr. (2‘ 4)
Hegedűs Klára ref. (1, 2)
Hetz Mária ref. (2, 3)
Jákobéi Ilona ev. ftm. (1, 2) 
Jeszenszky Gabriella ev. (2, 3) 
Kállai Ilona ev. tm. (2, 2)
Kálmán Emilia ev. (2, 3)
Kepes Edit ev. (2, 3)
Király Aranka ev. ftm. (1, 2) 
Kotz Erzsébet ev. (2, 4)
K o v á c s  Á gnes ref. tm . (1 ,1)  
Königstein Judit izr. (2, 3)
Lőwy Éva izr. (2, 2)
Lucich Mária ev. (1, 2)
Molnár Ilona ref. (2, 3)

s. Nagy Katalin ref. (1, 3)
Ottó Magda ev. (1, 3)
Pályi Irén ev. (1, 2)
Pieke Edit ev. tkm. (2, 3)
Schanzer Lidia ev. (2, 4)
Schindler Katalin r. k. (1, 3)
S ch n ie re r  E rzséb et ref. tm . (1, 1) 
Schwalb Borbála izr. (1, 2)
Soltész Mária ev. (2, 4)
Somogyi Ibolya ev. (2, 4)
Stern Vera izr. (2, 3)
Strauss Márta izr. (2, 2)
Szőcs Éva ref. (2, 4)
Takács Jolán ev. (2, 4)
Tarr Mária ref. (2, 3)
Tóth Valéria ev. (2, 4)
Varga Irma ev. tm. (1, t)
Zakariás Katalin r. k. tkm. (1,1) 
Zimmermann Erzsébet r. k. tkm. (1, 1) 
Zulauf E m ilia  ev. tm. (1, 1)

M a g á n ta n u ló  :
Morvay Magdolna ev. (—)

K i m a r a d t :
Tóth Jusztina ev.
Varga Katalin ev. összesen : 49.

IV/b.

Osztályfő:

Bálint Margit ref. (2, 3)
Bán Ilona ref. (2, 3)
Braun Éva izr. (2, 3)

Jeszenszky Ilona.

Bretter Zsusza ev. ftm. (1, 2) 
Csiszár Lujza ev. tm. (1, 2) 
Detre Sarolta ev. (2, 3)
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Dénes Zsuzsa izr. (2, 3)
Engel Nóra izr. (2, 3)
Fander Éva ev. (1, 2)
Gere Éva r. k. tkm. (1, 1)
G erstner Edit ev. (1, 3)
Greifenstein Mária ev. (1, 3)
Györk K lára ev. tkm. (1, 1)
Gyuricza Éva r. k. (2, 3)
Havas Zsuzsa ev. (2, 3)
Horváth Donáta ev. tm. (1, 3) 
Institoris-Mossóczy Kitty ev. ftm. (2, 3) 
Joó Vera,ref. (1, 3)
Kálmán Éva tm. (1, 2)
Királyfalvi Klára ev. tm. (1, 3)
Klein Edit izr, (1, 3)
Kovács Éva ev. (1, 3)
Körmöczi Erzsébet ev. (1, 3)
Kövesdy Piroska ref. (2, 3)
Lehotzky Éva ev. (2, 3)
Molnár Gizella ref. tm. (1, 1)
Müller Lea ev. tm. (1, 1)
Nagy Éva ev. (2, 2)
Oskó Zsuzsa r. k. tkm (2, 3)
Salgó Livia r. k. (2, 3)

Scheiber Zsuzsa izr. (1, 2)
Sterz Alisz ev. (2, 3)
Szabó Márta ev. (1, 3)
Sziller Edit ev. (1, 2)
Szlávik Ilona ev. (1, 3)
Török Mária r. k. (1, 1)
Tulok Ida e v . (1, 1)
Ullrich Györgyi ref. tm. (1, 2)
Varga Edit ev. (1, 3)
Varga Márta ev. (1, 2)
Wagner Apollónia ev. tm. (1, 1)
Weisz Gertrud r. k. tkm. (2, 3)
Wohlstein Magda izr. (2, 3)
Zsigmond Éva ev. (1, 2)

M a g á n ta n u ló :
Barsváry Livia ev. (—, 2)
Rignáth Edit ev. (—, 3)

K i m a r a d t :
Hámori Erzsébet ev.
Nagy Mária ref.

Összesen: 48.
V/a.

Osztályfő : Jablonowsky Piroska.

B artha Pálma unit. ftm. (1, 3)
Bánkúti Sarolta ev. tm. (1, 2)
Brück Vera izr. (2, 3)
Cserepes Etelka ref. (1, 2)
Dunszt Éva ev. (1, 2)
Egger Éva ev. (2, 4)
Gádor Magda ev. (2, 3)
Gerő Zsuzsa r. k. (2, 3)
Gécs M ária ev. tm. (2, 1)
Gölniczvölgyi Margit ev. ftm. (1, 1) 
H argitai Ildikó r. k. tkm. (1, 2)
H argitai Judit r. k. tkm. (1, 1)
Huszár Ida ev. (1, 3)
I l lé s  E d it  ev . (1, 1)
Institoris-Mossóczy Teréz ev. ftm. (2, 4) 
Keczéry Ildikó ev. (3, 4)
Kellner Zsuzsa izr. (1, 2)
K irchner Edit ev. (1, 3)
Kollár Mária r. k. (2, 3)
Kováts Erzsébet ev. ftm. (1, 2)
Lesnyay Margit ev. (2, 3)
M ajdányi Mária ev. tkm. (2, 4)
Major Zsuzsa ev. ftm. (1, 2) 
Martinovich Irén ref. (2, 4)
Mika Éva ev. (2, 3)
Naszvadi Mária ref. tm. (1, 2)

Neményi Ilona ev. (2, 4)
Pámer Eleonóra ev. (3, 3)
Paulitsek Ilona r. k. (2, 3)
Rege Magda ev. (2, 4)
Reiner Marianna izr. (1, 2)
Rosenauer Erzsébet ev. (2, 4)
Rosenberg Judit ev. (1, D 
Sághváry Edit ref. tkm. (1. 3)
Schweiger Auguszta ev. (—)
Sere Anna ref. (2, 4)
Sturm Lucia ref. tkm. (2, 3)
Szathmáry Lilla ref. (2, 4)
Sztáron Anna ev. (2, 3)
Vajda Olga r. k. (1, 3)
Vámossy E d it ref. (1, 1)
Várady Ilma ref. (1, 1)
Wiener Marianna izr. tkm. (1, 1) 

M a g á n ta n u ló :
Konkoly Éva ref. tkm. (—, 2)
Rapp Ilona ev. (—)

K i m a r a d t :
Bartha Elinor ev.
Ottó Lucia ev.
Pfeifer Éva r. k.
Schwarcz Éva izr. Összesen : 49.

V/b.

O sztályfő: Dr. Veress Lászlóné.

Barcza Anna ev. (2, 3) Csányi Ida ev. (1, 2)
Bloch Gabriella ev. (2, 3) Csengeri Zsuzsa r. k. tkm. (1, 3)
Buchinger Anikó r. k. (2, 3) Csete Edit r. k. ftm. (2, 2)
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Dézsy Ibolya ref. tkm. (2, 3) 
Dövényi Éva ref. tkm. (1, 3) 
Falussy Mária reí. tm. (2, 2) 
Faragó Magda ref. (2, 3)
Gáncs Mária ev. tm. (1, 2) 
Gonda Margit ev. (1, 2)
Herbst Marianna izr. (2, 1) 
Herczeg Zsófia ref. (2, 3) 
Holitscher Vera r. k. (2, 2) 
Horváth Elza r. k. (2, 4)
Jármai Katalin ref. tkm. (1, 1) 
Joó Margit ref. tm. (1, 2) 
Kálmán Ilona ev. (1, 2)
Kemény Zsuzsa izr. (2, 3) 
Kollár Magda ev. (1, 2)
Kostyál Éva ref. tm. (1, 1) 
Kovácsovics Erzsébet ev. (2, 3) 
Kulai Mária izr. (1, 2)
Lisznyai Erika ev. (1, 2)
Litvay,Márta ev. (2, 2)
Nagy Éva ev. ftm. (1, 3) 
s. Nagy Márta ref. (2, 3)

Noszlopi Ibolya izr. (1, 2)
Paulinyi Edit ev. ftm. (1, 2)
Pécsváradi Erzsébet ref. (1, 1)
Pongor Lenke ev. ftm. (1, 2)
Rév Erzsébet ev. (1, 2)
Sárkány Éva ev. (1, 2)
Simon Margit ev. (2, 4)
Sturma Valéria ev. ftm. (1, 2)
Sulczer Gabriella r. k. (2, 2)
Szathmáry Erzsébet ref. (2, 2)
Szeder Gabriella ref. (1, 2)
Sziics Edit ev. (2, 3)
Uhrin Magda r. k. ftm. (1, 3)
Urai Izabella r. k. tkm. (1, 2)
Varsányi Adrien ev. (2, 4)
Wenninger Edit ev. tkm. (1, 2)

K im a r a d t :
Bessenyei Ágnes ev.
Pilinszky Erzsébet r. k.

Ö sszesen: 46.

VI a.

Osztályfő : Lovas Sarolta.

André Sarolta ev. tm. (1, 1)
Bállá Zsuzsa ev. (1, 3)
Bárdi Edit izr. (1, 2)
B ed e P ir o sk a  ref. tm . (1, 1)
Bocskay Jolán ev. (2, 3)
Cseszany Mária r. k. (2, 4)
Csomay Piroska ev. ftm. (2, 3) 
Deutsch Dolly ev. ftm. (1, 2)
Dienes Edit r. k. (1, 2)
Fekete Éva ev. (2, 3)
Györke Zsófia ref. ftm. (1, 2) 
Habinstroh Gabriella ev. (2, 3)
Hazay Judit ref. tkm. (1, 2)
Horváth Gabriella ev. (2, 3) 
K a lo c sa y  G ab rie lla  r. k . tkm . (1, 1) 
Knechtsberger Teodóra ev. (2, 4) 
Lupescu Éva ev. (2, 3)
Margalit Gabriella ref. (1, 2)

Mándi Mária ref. ftm. fi* 2)
Meyer Tessza ev. tm. (1, 2)
M iklós M arian n a  izr. tkm. (1, 1)
N agy  M argit ev . tm. (1, 1)
sz. Nagy Zsófia ref. (2, 3)
O dorfer M agda ev. (1, 1)
Őry Erzsébet ev. ism. (2, 3)
Rácz Zsuzsa izr. (2, 4)
Ruppert Katalin ev. ftm. (1, 2)
Sárpy Nóra ev. ftm. (1, 2)
Sipos Margit ref. (2, 2)
Szabó Hermin r. k. (2, 4)
Tóth Klára ev. (2, 3)
Zádor Karola ev. (2, 3)

K im a r a d t:
Ivanits Irén ev.

Ö sszesen: 33.

Vl/b.

Osztályfő: Vidovszky Kálmánná.

Andreics Etelka ev. (1, 4) 
Bánfai Margit ev. (1, 1) 
Berkes Zsuzsa izr. (2, 2) 
Boglyas Margit r. k. (1, 2) 
Dévai Sarolta ev. (1, 1) 
Domony Erzsébet ev. (2, 2) 
Fedor Eva ev. (2, 3)
Fehér Antónia ref. (2, 3) 
Genszky Éva r. k. (2, 3) 
Hajdú Márta izr. tkm. (2, 2) 
Horváth Márta ref. (1, 2)

Kacsó Judit ref. (1, 3)
Kaposi Edit ref. (1, 2)
Kelemen Kornélia ev. tm. (1, 1) 
Kü'ályfalvi Éva ev. tm. (1, 3) 
Koncz Mária ref. (2, 3)
Kun M arianna r. k. (1, 2) 
L ich tm an n  M ária izr. (1, 1) 
Magyar Jolán ev. (2, 4)
Nánai Katalin ev. ism. (2, 3) 
Oberländer Sarolta ev. (2, 2) 
Pataki Ilona ev. (1, 3)
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Peske Valéria ref. (2, 2)
Plank Magda nnit. (2, 3)
Ráth Viola ev. (1, 3)
S án d or J u d it  ev . (1, 1)
Sávoly V era ev. ism. (2, 3) 
Schanzer K lára ev. (2, 2)
Tóth Éva ref. ftm. (1, 1)
V ágó M árta  ev . (1, 1)
Várady Livia ref. (1, 2)
Vidosa Lenke ev. ism. (2, 3) 
Wagner Orsolya ev. ftm. (1, 2)

Zalántay Herta ev. tm. (1, 2)
Zoltán Mária ref. tkm. (2, 4)
Zsiray Lenke ev. (2, 3)

M a g á n ta n u ló :
Clementis Ilona r. k. (—)

K im a r a d t :
Eibenschütz Zsuzsa izr.

Összesen: 38.

VII.

Osztályfő : Filarszky Erzsébet.

Barna Ágnes izr. (2, 3)
B á n k ú ti J u d it  ev . tm . (1, 1)
Bányász Izabella ev. (1. 3) 
Csizmadia Sarolta ev. (1, 8)
Csorna Róza ev. tm. (1, 2)
Dévai Éva ev. (1, 2)
Fabók M ária ev. (1, 3)
Falussy K lára ref. tm. (2, 3)
Gröner Éva ev. (2, 3)
Hoepfner Margit ev. ftm. (2, 2) 
Iványi M ária ev. (1, 3)
Király Ilona ev. (2, 4)
K ozm a G iz e lla  ev. tm . (1, 1) 
Kozma M árta ev. (1, 3)
László Blanka ev. ftm. (1, 2) 
Lisznyai. Gertrud ev. tm. (1, 2) 
Lisszer Ágnes ref. tkm. (2, 4) 
Lőrinczy-Sztacho Aranka ev. (2, 4) 
Lőrinczi-Sztacho Gizella ev. (2, 4) 
Mandics Nadina g. kel. (1, 2) 
Michnay Jolán ev. tm. (1, 2)
Módly Kornélia ev. (1, 3)
Molnár V era ev. (2, 3)
Napier Bonita r. k. (2, 3)

Pelczer K lára izr. tkm. (1, 3)
Petri Gizejla ev. (2, 4)
Rákóczy Éva unit. tkm. (1, 3)
Sándorfi Amália ref. (1, 3)
Sárközy K atalin ref. (1,4)
S c h r e c k e r  É v a  ev. (1, 1)
Sebestyén Margit ev. tm. (1, 2)
Stéberl Ilona ev. (1, 3)
S za lay  K a ta lin  ev. (1, 1)
Szemes Nóra ev. (2, 3)
Tas Gabriella ev. (2, 2)
Vieszt Sarolta ev. tm. (1, 2)

M a g á n ta n u ló :
Almásy Judit ev. (—)
Bendes, Edit ev. (—)
Vályi Éva ev. (—)

K im a r a d t:
Albach H enrietta ev.
Hartig Hilda r. k. tkm.
Schwalm Hilda ev.

Ö sszesen: 42.

VIII.

Osztályfő: Dr. Zelenka Margit.

Bacsó-Szabó Lenke ev. (1, 2) 
Balogh Éva r. k. tkm. 2) 
Baross Irén ev. (1, 4)
B r etter  É v a  ev . tm . (1, 1) 
C se p c sé n y i J o lá n  ev. ftm . (1, 1) 
Csia Magda ref. tm. (1, 1)
Csiszár Ilona ref. ftm. (1, 2) 
Cziráky Julia ev. ftm. (1, 1)
Déri Hedvig ev. (1. 3)
Domony Katalin ev. (1, 3)
Falussy Ágnes ref. (1, 1)
F lep s  G e r ta  ev . tm. (1, 1)
Frisch Gabriella g. kel. (1, 3)
Gécs Irén ev. (1, 3)
Glatz K atalin ev. (1, 3)

d. Hadnagy Livia ref. (1, 3) 
Halászy Juliska ev. (1, 3) 
Horváth Mária ev. (2, 3) 
Jovánovics Éva g. kel. (1, 3) 
K álla i E r z sé b e t  ev. tin. (1, 1) 
Kempfner Vera izr. (1, 3) 
Kessler Gerda ev. (1, 3)
Kis Erzsébet ev. tm. (2, 3) 
Klein Ágnes izr. (1, 2)
Klein Éva izr. (1, 3)
Koch Olga ev. tm. (1, 2) 
Komáromi Ilona ev. tm. (1, 1) 
Konrád Lili ev. (1, 3)
Korbély Anna ev. (1, 3) 
K ovács O lga  ev . (1, 1)
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Kuti Ilona r. k. (1, 2)
Landgráf Gabriella r. k. tm. (1, 2) 
Lehótzky Ilona ev. (1, 3)
Matern Magda r. k. tkm. (1, 3) 
Moravcsik Erzsébet ev. (2, 3) 
M űnk M ária ref. (1, 1)
Pajor Márta ev. (1, 2)
Péterfi Mária ev. (1, 2) 
Rosstäuscher Hanna ev. (2, 4) 
Rózsás Eszter ev. (1, 4)
Serény Anna ev. (1, 4)
Sikli Ilona ev. (1, 3)
Szabó Ilona ref. (1, 3)
Szent-Imrey Márta ev. (1, 3) 
Székely Sára izr. (1, 3)

Szirniay Erika ref. tkm. (1, 3)
Tascher Ilona ev. (1, 3)
Tokár Éva ref. (1, 3)
Wack Mária ev. 1, 3)
W e iss  H ed v ig  ev . (1, 1)
W e iss  M elán ia  ev . (1, 1)
Z ulauf E te lk a  ev . tm. (1, 1)

Magántanuló:
Almer Katalin ev. (—, 3)

K im aradt:
Kondor Márta ref.

Összesen: 54.

3
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7. Ifjúsági egyesületek.
I. Önképzőkör.

V ezetője: V idovszky  K á lm á n n á  tanár.
A körnek a VI.—VIII. osztályok tanulói rendes, az V. oszt. 

növendékei rendkívüli tagjai, számuk 260. A tisztikar a következő 
volt: Ifjúsági elnök: Péterfi Mária Vili. o. Alelnök: Rákóczy Éva 
VII. o., jegyző : Kovács, Olga Vili, o., a ljegyző : Michnay Jolán VII. 
o., pénztáros: Lisszer Ágnes VII. o., főkönyvtárosok: Bánkúti Judit 
és Hoepfner Margit VII. o.

Az idén életbelépő miniszteri rendelet értelmében megalakult 
az  önképzőkör természettudományi, képzőm űvészeti és történelmi 
szakosztálya. A természettudományi szakosztály tanárelnöke, dr. 
S teiner Katalin hat gyűlést tartott. Az előadások a legidőszerűbb 
kérdésekkel foglalkoztak (pl. „A hazai gázok.“ „A mai repülés.“ 
„A hormonok“ stb.) — A képzőművészeti szakosztály vezető tanára 
dr. Győry Aranka. A tíz gyűlésen kívül, amelyeken a legkülönfé
lébb  tárgyú képzőművészeti dolgozatokat olvasták fel, a tagok kiál
lításokat, műtermet látogattak. A m unkakedv fokozására fénykép- 
és rajzpályázatot hirdettek. A fényképpályázat első diját Zulauf 
Etelka VIII. o. tanuló nyerte, a rajzpályázat diját nem osztották ki. 
A történelmi szakosztály munkáját dr. Kring Miklós irányította. A 
szakosztály célja, hogy a  tanítási órákon részletesebben nem tár
gyalható kérdéseket és a  legújabb kor történetét beszélje meg. Ez- 
idén 6 gyűlésen a  30-as évek eseményeivel, a cseh és szlovák, vala
mint a  román nemzetiségi viszonyokkal és a  nacionalizmus korá
nak  vezető eszméivel foglalkoztak. A szakosztály elhatározta, hogy 
a  nevezetesebb bel- és külpolitikai eseményekről a napilapokban 
megjelent képeket összegyűjti.

A tulajdonképpeni önképzőkör m unkája ezek szerint csak iro
dalm i és zenei térre korlátozódott. Havonként átlag 2 ülést tartva 
ez évben 11 alkalommal jöttek össze a tagok. Különböző irodalmi 
nagyságok m unkásságának jellemzése mellett egyéni élmények (nyári 
u tazás, külföldi tapasztalatok), valamint időszerű kérdések feldolgo
zá sa  (2 felvidéki gyűlés) is sorra került a  gyűléseken. A tagok 17 
dolgozattal, 20 szavalattal és 11 zeneszámmal működtek közre. Jegy
zőkönyvi dicséretben részesültek: Zulauf Etelka VIII. o., Cziráky 
Ju lianna VIII. o., Vieszt Sarolta VII. o., Michnay Jolán VII. o., szép 
dolgozatukért, Bretter Éva VIII. o., Lehoczky Ilona VIII. és Lisszer 
Á gnes VII. o. szavalatukért, Sándor Judit VIb. o. énekszámáért. 
Nyilvános ünnepélyeket rendeztünk október 6-án és március 15-én. 
A z ünnepi beszédet október 6-án Bacsó Lenke VIII. o. t., március 
15-én Bánkúti Judit VII. o. t. mondotta. Mindketten a beszédpá
lyázat nyertesei, buzgalmukat 10—10 P pályadíjjal jutalmaztuk. A 
novella- és verspályázat győztesei: Szalay Katalin VII. o. t. (novella) 
és Cziráky Julia VIII. o. t. (vers) 5—5 pengő jutalmat kaptak. Mik
lós Marian Via. o. t. költeményével és Cziráky Julia Vili. o. t. no
vellájával pedig jegyzőkönyvi dicséretben részesült.

Dr. Bánkúti Dezső igazgató 10 P-t ajánlott fel szavalóverseny 
céljaira. A díjat két versenyző közül Koncz Mária VIb. o. tanuló 
nyerte el.
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Az önképzőköri tagsági díjakból befolyt összeg 216.50 pengő. 
Ebből kiadtunk jutalmakra, színház- és hangversenyjegyekre, jóté
kony célra, folyóiratok előfizetésére, a könyvtár gyarapítására, köny
vek bekötésére 174.85 pengőt. A kör vagyona 214.20 pengő ta k a 
rékbetétben. Könyvtárunk állománya 886 kötet 1695'70 P értékben.

11. Szép Magyarsággal Beszélők Egyesülete.
(SZEMBE).

Vezetői: J eszen szk y  I lo n a  és ár. Z e len k a  M a rg it tanárok.

A Szembének, mint iskolai nyelvtisztító egyesületnek nagy 
múltjáról és eredményes munkásságáról a „Magyarosan“ 1938. évi 
nov.—dec.-i számában a következőképpen emlékezik meg: „A bu
dapesti IV. kér. evangélikus leánygimnázium nyelvvédő m unkássága 
mind múltjánál, mind sokoldalúságánál és elmélyedő alaposságá
nál fogva valósággal mintaszerűnek m ondható. Az iskola nyelv
védő köre immár 16 éve működik, mint önálló egyesület. Jelszava : 
„Magyarért, magyarul, m agyarán!“ A lapítója: Jeszenszky Ilona ta 
nár, ifjúsági tisztikarában van osztályonkint 2—2, (népesebb osztá
lyokban 3 —3) ű. n. Szembe-őr, akik a társaik beszédébe betola
kodó idegenszerűségeket, magyartalan szófűzéseket, helytelen hang- 
súlyozást irtják. A kör kéthetenkint gyűlésezik s ilyenkor a tagok 
jelentést tesznek munkájukról. Itt számolnak be tősgyökeres magyar 
kifejezések gyűjtéséről s itt dolgozták fel az osztályonkint gyűjtött 
30—30 helytelen kifejezést. A helytelenségeket (vastag, piros vonallal 
áthúzva) osztálytáblákra írják, melléjük a  helyes magyar kifejezé
seket. Képes táblákon találó rajzok vésték a növendékek em léke
zetébe a kerülendő idegen s a helyettük használandó jó magyar 
kifejezéseket. Minden osztálynak van közös Szembe-füzete, melybe 
a  hibásan használt kifejezések helyes alkalm azását írták. Gyűlé
seiken beszámoltak a külföldi nyelvtisztító törekvésekről is, az idén 
az olaszról, a múlt évben a németről. Az egyesületnek jó segítsé
gére van a „Magyarosan", mely minden osztálynak s egyénenkint 
sok növendéknek jár, és Pintér Jenő Nyelvvédő-könyve. A nyelv
védelmi pályázaton két növendék dicséretet nyert. A Szembe m un
kásságát az iskolai főhatóság is többször értékelte. Pintér Jenő fő
igazgató látogatásai alkalmával mindig megdicsérte; legutóbb a  
látogatást tevő főigazgatói megbízott is elismerését fejezte ki. Az 
egyesület sok évi tapasztalatait felajánlotta más iskolák szám ára is, 
s ennek eredményeképpen többen meglátogatták. Kívánjuk, hogy e 
kitűnő példát minél több intézet kövesse.“

Az egyesület ifjúsági elnöke: Cziráky Julia VIII., jegyző: W eiss 
Melánia Vili.

Szem be-őrök: I. a. Balázsy Mária, Papp Edit, Somogyi Gi
zella. I. b. Horváth Zsuzsana, Jakő Irén, Neményi Mária. II. a. 
Szentkatolnay Amália, Tusnádi Edit. II. b. Liptay Márta, Rácz 
Emilia. III. Bartha Erzsébet, Molnár Katalin, Stolmár Magda. IV. 
a. Pályi Irén, Zakariás Katalin. IV. b. Müller Lea, Ullrich Györgyi, 
Zsigmond Jolán. V. a. Illés Edit, Neményi Ilona, Vámossy Edit, 
V. b. Jármai Katalin, Joó Margit, Pécsváradi Erzsébet. VI. a. Mándi

3 ’
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Mária, Sipos Margit. VI. b. Bánfai Margit, Sándor Judit. VII. Lő- 
rinczy Gizella, Sebestyén Margit, Tass Gabriella. VIII. Koch Olga, 
Kuli Ilona.

A nyelvtisztító munka még több tapasztalat alapján, még jobban 
elmélyült. Kiterjed most már nyelvi finomságok megfigyelésére is, 
(különösen idegen szöveg fordításakor, rokonértelmű, vagy ilyennek 
vélt szavak jelentésének vizsgálatakor. „Régi és új“ a „Magyaro
s a n “ közleménye alapján, nyelvünk zenéjének megfigyeltetésével, 
az  egyetemi „ejtés-verseny“ eredményének ismertetésével. Népköl
tési és nyelvjárás-tanulmánnyal is foglalkoztunk, (Ortutay e lőadásá
nak  meghallgatása és ismertetése, palóc nyelvjárás bem utatása). 
Ugyancsak behatóan foglalkoztunk a magyaros ruha-mozgalom esz
méjével is. Beszámoltak a tagok a Baross-Szövetség magyaros ruha
bemutatóiról, palóc népviseletet mutattunk be gyűlésünkön.

Évi munkánk legnagyobb lelkesedését azonban a Felvidék 
visszacsatolása váltotta ki. Mint legelső iskoláslár.yok, a  Szembe 
tagjai jutottak el feledhetetlen útjukon : Losoncon, Rimaszombaton 
á t Rozsnyóra, Krasznahorkára és a „nagyságos fejedelem" legen
dás  városába: Kassára. A növendékek határtalan lelkesedését s a 
szülők megértő támogatását mutatja, hogy 1000 P készpénzado
m ányt, több száz szeretetcsomagot és két gyönyörű magyar zászlót 
vihettek a kirándulók felvidéki testvéreinknek e „Testvéri talál
kozóra“.

Az év további részében, minden gyűlésünkön foglalkoztunk 
felvidéki kérdésekkel. Érdekes előadások ismertették a Felvidék legér
tékesebb háziipari és iparművészeti értékeit, különös tekintettel a 
m a már világhírű csetneki csipkére. Több növendék foglalkozott a 
Felvidék földrajzi, történelmi, irodalmi ismertetésével. (Cziráky J.
VIII., Vámossy E. V. a., Kaposi E. VI. b., és Vieszt S. VII.) Több 
értékes beszámolóban ismertették a  boldog felvidéki kirándulók a 
visszatért ősi magyar földet, vetített képekben, előadásokban, sőt 
még önállóan írt jelenetben is. (Falussy A. VIII., W eiss M. VIII., 
Odorft r M. VI. a.)

Vendégeink is voltak ez évben. így tanulmányozta m unkán
kat dr. Juhász Jenő polg. isk. ig., egyet- magántanár, ki kapcsola
tot is teremtett az iskolájában kiadott „A mi kis lapunk“ több pél
dányának  megküldésével. Résztvett még gyűlésünkön dr. Szarvas 
Jenőné és Csongor A ranka polg. isk. tanár.

A polgári iskolai tanáregyesület szakosztály-gyűlésén képvisel
ték a tanárelnökök a Szembét. Az egyesület ismertetése nagy érdek
lődésre talált.

Felkeresték egyesületünket a pestszenterzsébeti leánygimnázium 
növendékei is azzal az indítvánnyal, hogy a két iskola nyelvtisz- 
tító-egyesületei kapcsolatot keresve, ismertessék egymás előtt mun
kájukat. A Szembe nagy örömmel fogadta e kezdeményezést s a 
levelezést folytatják. Ugyancsak kapcsolat maradt fönn a felvidéki, 
kassai és rozsnyói leányiskolákkal is.

Beszámolónkat azzal a magyar sóvárgással fejezzük be, bár 
a jövő évben más felszabadult országrészeinkből foglalkozhatnék a 
Szem be ilyen boldogan, mint most a  Felvidék áldott, ősi földjé
vel tehette 1
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III. Ifjúsági Gyámintézet.
Vezetője: R u zic sk a  L á sz ló  tanár.

Az evangélikus ifjúság vallásos életének elmélyítését, az evan
gélikus öntudat erősítését s a jótékonykodó felebaráti szeretet gya
korlását ez évben is kötelességének érezte az egyesület.

Tagja volt iskolánk minden evangélikus tanulója. Ifjúsági elnök : 
Zulauf Etelka Vili., főjegyző : W eiss Hedvig Vili., jegyző : Schrecker 
Éva VII., főpénztáros : W ack Mária VIII., ellenőr: Koch Olga VIII., 
könyvtáros : Fleps Gerda VIII., osztálypénztárosok: Taschner Ilona 
VIII., Vieszt Sári VII., Bállá Zsuzsa Via., Schanzer Klári VI b., 
Illés Edit Va., Pongor Lenke Vb., Bernhardt Mária IVa , Lehoczky 
Éva IVb., Szeder Rózsi III., Kékesy Andrea Ha., Lang Márta Ilb., 
Janky Judit la., Prépost Irén Ib.

Egyesületünk 11 ülést tartott: 8 rendes ülést az ifjúság szá
mára és 3 nyilvánosát a  szülők és érdeklődők bevonásával. Októ
ber 31-én rendezett nyilvános reformációi ünnepélyen dr. Kring 
Miklós tanár és Zulauf Etelka ifj. elnök beszélt. Április 22-én dísz
termünkben a fasori gim názium  gyámintézetével együttes estet ren
deztünk, ezen Endreffy János pozsonyi evang. lelkész beszélt „Fáj
dalmak em bere“ címen. A május 14-én rendezett nyilvános ülésen 
Kiss Judit Ilb. az édesanyákról, Bánkúti Judit VII. „Istent dicsőíti 
a természet“ címen adott elő. A rendes ülések során a tanárelnök 
németországi tanulmányútján szerzett tapasztalatairól számolt be 
vetített képekben, bemutatta a Luther-városokat, a gyámintézet tag
jai pedig időszerű építő előadásokkal, felolvasásokkal, ének- és 
zeneszámokkal tették vonzóvá az összejöveteleket.

Bár rendes üléseinket az ifjúságnak szántuk, nagy örömünkre 
a szülők is állandó érdeklődéssel kísérték munkánkat s sokan min
den összejövetelünket kitüntették megjelenésükkel. Ez üléseken el
hangzott 15 felolvasás, ill. előadás, bemutatásra került 4 vetítés, 21 
szavalat, 10 ének, 16 zeneszám. Az Ifjú Éveket 160 példányban já 
ratták tanulóink. Az ifjúság érdeklődést mutatott a munka iránt, 
összejöveteleinket szorgalmasan látogatta. Különösen a  VIII. o. tűnt 
ki közreműködésével; Dicséretet érdemelnek mindig készséges sze
replésükért: Bretter Éva VIII., Cziráky Julia VIII., Éleps Gerda VIII., 
Koch Olga VIII., Korbély Anna VIII., Kovács Olga VIII., Péterfi 
Mária VIII., W eiss Hedvig VIII., Sándor Judit VIb., W agner Orsolya 
VIb., Bállá Zsuzsa, Fekete Éva, Meyer Tesza Via., Pieke Edit IVa.

Bevételünk: offerlórium : 48.52 P, növendékeink filléreiből: 
361.07 P, ajándékokból: 138 P, kam at: 14.61 P, nyaraltatásból visz- 
sza : 35.20 P, márc. ünnepély bevétele : 46.92 P, összesen : 644.32 P.

Kiadásunk: Egyetemes Gyámintézetnek: 90 P, karácsonyi 
megvendégelés : 50 P, úrvacsorái korsó a rákoshegyi templomnak : 
69 P. Deák-téri templomnak oltár- és .szószékterítő: 100 P, Prot. 
árvaháznak 15 P, aszódi Petőfi-szoborra 30 P, hosszúfalui iskolának 
Kriszius-, Lutherképek : 16.20 P, somogyszobi templomépítésre : 5 P, 
szegény növendékeknek: 81.75 P, Bethelnek: 10 P, gyámint. ün
nepéllyel kapcsolatos kiadások : 43.60 P, filmkölcsönzés, fényképek, 
levelek, admin, kiadások 26.42 P. összesen : 536.97 P. M aradvány • 
107.3ó P. A maradványt a takarékpénztárban elhelyezett tőkénkhez 
csatoltuk. Az egyesület tőkevagyona : 950.15 P.
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IV. Bajtárs Segítőegyesület.
Vezetője: D r. Veress L á sz ló n é  tanár.

Segítőegyesületünk ez évben is igyekezett kitűzött célját elérni, 
bogy ott segítsen, ahol legnagyobb a  baj és akkor, amikor arra gyor
san van szükség. Intézetünk minden növendéke hozzájárult fillérei
vel ahhoz, hogy ismét megfelelő összeg álljon rendelkezésünkre. A 
segítség formája sokféle vo lt: 35 tanulónak nyújtott tandíjsegélyt, 50 
tanulónak ajándékozott ruhát, cipőt, kalapot, kabátot, fehérneműt, 
amire éppen szükség volt. Az év elején tankönyveket juttatott az 
arra rászorulóknak filléres használati d íjé rt; kirándulások költségei
hez járult hozzá, hogy azokon szegénysorsú tanulók is résztvehes- 
senek ; egy-egy tanulónak tízóraira tejet vásárolt, másoknak a kézi
munka tanulásához szükséges anyagokat fizette meg.

Az egyesület tisztikara a következő v o lt:
Elnök : Balogh Éva Vili., jegyző : Csia Magda VIII., főpénztá

ros : Domony Katalin VIII., osztálypénztárosok: la. Bitskei M., Mül
häusler K., lb. Kovács K., Marek V., Ha. Papp E., Szíjgyártó E., 
Ilb. Nagy P., Oppel M., III. Ferjencsik V., Marton M., IVa. Major 
Zs., Rosenberg J., Vb. Gáncs M., Rév E., Via. Kalocsay G., Miklós 
M., VIb. Ráth V., V árady L., VII. Hoepfner M., Michnay J., VIII. 
Szabó I., Pajor M.

Az egyesület havonkint tartott elszámoló ülést. December 5-én 
jólsikerült tombola-délutánt rendezett. A tombola-délután sikeréhez 
hozzájárult, hogy Liebner Ödön számos tombola-tárgyat ajándékozott 
egyesületünknek. — December 22-én a  Gyámintézettel együtt 200 
szegényt látott vendégül és ruházott fel új és használt ruhaneművel.

A z  egyesület évi jövedelm e: 3993.53 P. K iadása: 3258.28 P. 
M aradvány: 735'25 P. A bevétel főbb té te le i: maradvány a  múlt 
é v rő l: 920.61 P, a  fonyódi nyaraltatás jövedelm éből: 320 P, tag
díjakból: 1273.78 P, egyház adománya könyvekre 250 P, tankönyv
használati d íjak : 584.60 P, tombola jövedelme : 168 P, VII. o. gyűj
tése 41.39 P, Gyáminlézet adománya 50 P, Szeder József 50 P, Pesti 
Hazai 25 P, Margalit Ödön 20 P, dr. Baum ann János 20 P, dr. Bartha 
Miklósné 10 P, tavalyi VlIIb. 8 P.

A kiadás főbb té te le i: tandíjsegélyek 649 P, új tankönyvekre 
580.97 P, tanulók felruházására 729.22 P, karácsonyi megvendégelés 
211.17 P, kirándulási segélyek 131.60 P, évvégi jutalmakra 100 P, 
egy tanuló zenetanulására 63 P, szegény tanulók nyaralására 350 P, 
végül volt növendékeknek tanulmányi kölcsönként 400 P.

Reméljük, hogy növendékeink egyesületünk eredményes mun
káját a jövőben is hasonló buzgalommal és megértéssel támogatják.

V. Játékkor.
Vezetője: A g á r d y  I lo n a  tanár.

Játékkörünk ifjúsági elnöke Komáromy Ilona VIII. Tagjainak 
szám a : 63. Gyakorló óráinkat ismét két csoportban tartottuk : hét
főn 3-tól 4-ig az I—IV. osztály, V25 —Vaö-ig az V—VIII. osztályos 
növendékek részére. December 14-én tartottuk házi csapatversenyün
ket. Eredmények : I. korosztály (1—II. osztály) versenyszámai : zenés



szabadgyakorlat, zsámolyugrás és célbadobás kislabdával. Első helyen 
végzett a 11b. osztály csapata 31.2 ponttal (Rácz E., Morva I., Sza
bados A., Slauka M., Szontagh G., Kelemen A., Joó Zs., Kellner E., 
Liplay M., Németh É., Hadek V., Kisházy P. ; második lett a 11a. 
osztály csapata 30.7 ponttal (Kékesy A., Kékesy J., Mihalik M., Szent- 
katolnay A., Csipák Zs., Schuller A., Egri S., Síkos 1., Tusnádi E., 
Wendelin R., Patóh E., Kis-Tóth E.).

Második korosztály (III—IV. oszt.). V ersenyszám ok: magyaros 
szabadgyakorlat, magasugrás és talajtorna-gyakorlat. Első helyen vég
zett a  lVa. osztály csapata 35.9 ponttal, (Takács J., Kállai I., Lucich 
Zs., Csengeri M., Kálmán E., Csorna A., Tóth J., Kovács Á., Molnár 
1., Szőcs E., Somogyi 1.,, Ottó M.) Második a, IVb. osztály csapata 
32.4 ponttal (Lehoczky É., Detre S., Braun É., Tulok 1., Nagy M., 
Mosóczy K., Ullrich Gy., Oskó Zs., Gerstner E., Müller L., Gere É., 
Nagy É).

Harmadik korosztály (V—VI. osztály). Versenyszámok : zenés 
padgyakorlat, helyből távolugrás és talajgyakorlat. Első helyen vég
zett holtversenyben a Via. és Vlb. osztályok csapata 41.9 ponttal. 
(Via. csapata : Zádor K., Horváth G., Sipos M., Knechtsberger T., 
Kalocsay G.. Meyer T., Miklós M., Sárpy N;, Vlb. csapata: Horváth 
M., Berkes Zs., Dévai S., Bánfai M., Tóth E., Kelemen K., W ágner
0., Domony E.) Második lett az Vb. osztály csapata (Kovácsovics 
E., Csete E., Falussy M., Pécsváradi E., Barcza A., Sárkány E., 
Dövényi K., Szeder G.).

Negyedik korosztály (VII—VIII. oszt.) Versenyszám ok: zenés 
buzogánygyakorlat, kosárbadobás és plintugrás. Első helyen végzett 
a VIII. osztály csapata 38'6 ponttal. (Kuti í., Horváth M., Kállai E., 
Klein A., Fleps G., Falussy Á., Munk M., Komáromy I.) Második 
lett a VII. osztály csapata 37'9 ponttal (Schwalm H., László B., Lő- 
rinczy G., Lőrinczy A., Kozma G., Lisszer A., Napier B., Vieszt S.) 
A versenyen a bíráskodást dr. Kovács Ákosné és Bárdossy Mária 
testnevelőtanárok végezték.

Húsvét óta a  felső osztályosok gyakorlóóráit a  fasori gimnázium 
udvarán tartottuk. Ugyanitt rendeztük meg szokásos évvégi torna
ünnepélyünket is.

A tagsági díjakból befolyt összeget kéziszerlárunk karbantartá
sára és gyarapítására fordítottuk.

VI. Cserkészet.
90. sz. K ossuth  L ászlón é c se r k é sz le á n y c sa p a t.

Vezetője: Z so ln a i E telka  oki. középiskolai tanár, cserkészvezető.

1938. október 15-én indult meg a csapat munkája 9 jelölttel 
és 13 cserkésszel. A tanév folyamán kilépett 5 cserkész és 1 jelölt, 
az évvégi létszám tehát 16.

A heti összejövetelek alkalmával két családban végeztünk 
cserkészmunkát egy-egy családvezető irányítása mellett. A munkaév 
első felében Kostyál Éva családvezefő vezetésével a jelölt próba 
anyagát végezte el az „Ibolya-család“' és Bede Piroska családvezető 
irányításával a II. osztályú próba anyagának pontjaiból feleltek si
kerrel a „Búzavirág család“ tagjai. Két cserkészleány, Kostyál Éva 
és Szathmáry Erzsébet az I. osztályú próbát tette le.
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Minden munkánkban igyekeztünk lépést tartani a Cserkész
leány Szövetség rnunkatervével. Részt vettünk a Felvidék hazatéré
sének  megünneplésére rendezett díszszemlén november 20-án. Ugyan
akkor avatta országos elnökünk családvezetővé Kostyál Évát és 
Székely Irént. Belekapcsolódtunk a Szövetségnek abba a szociális 
tevékenykedésébe, amellyel felvidéki anyákon akart segíteni. A mi 
csapatunk is készített babakelengyét és a Szövetség közvetítésével 
juttatta el egy felvidéki magyar anyának a karácsonyi ünnepek 
előtt.

Az évi munkát egységbe foglaló vezetőgondolat a nyári első 
nagy cserkészleánytalálkozó volt. Az egyes próbapontok anyagának 
elvégzése után elméleti és gyakorlati tudásunkat abból a szempont
ból ismételtük, gyakoroltuk és bővítettük, hogy a táborba induló 9 
cserkészünk mindenképpen megállja helyét a nagy világtalálkozón. 
M agyar cserkészlányokhoz illő lélekkel és tudással akar hozzájá
rulni a  mi csapatunk is annak a bizalomnak a kielégítéséhez, ami
vel megtisztelte a cserkészlányok világszövetsége az első cserkész- 
íeányvilágtábor, Pax-Ting rendezése révén a Magyar Cserkészleány- 
szövetséget és rajta keresztül a magyar cserkészleányokat is.

Cserkészmunkánkat cserkészavató-ünnepélyünkkel fejeztük be, 
am ikor 8 jelöltet avattunk cserkésszé, 8 cserkészleány meg foga
dalm ának  megújításával kíván végezni továbbra is „Jó munkát 1“

8. Az Evangélikus Leánygimnázium 
Volt Növendékeinek Egyesülete.

Az egyesület 1911-ben alakult. 1915—1931-ig kénytelen volt 
szünetelni, de első érettségizett növendékeink buzgólkodása folytán 
újra fellendült. M egalakulásának célkitűzésében az a meggondolás 
vezette, hogy a tanárok és a növendékek közt kialakult vonzalom 
nem nyerhet befejezést az iskolánkban folytatott tanulmányok vé
geztével. Ezért továbbra is érdeklődéssel kisérik egymás sorsát, és 
szerény erőihez mérten az egyesület segíti bajbajutott tagjait. Az 
egyesület elnöke dr. Steinert Katalin tanár, ügyvezető alelnöke 
K endeh K. Márta, jegyző Oravecz Edit, titkár Takáts Paula, pénz
táros Habersack Gerda, pénztári ellenőr W alkó Katalin.

Az egyesület az iskolához való ragaszkodását kimutatta, ami
kor ez évben is 250 pengőt adott szegénysorsú tanulók érettségi 
díjára és jutalmazására, továbbá 50 pengőt adományozott az iskola 
felvidéki gyűjtésére.

Az összetartás érzésének ápolására az egyesület tagjai min
den hónap  első szerdáján barátságos beszélgetésre vagy műsoros 
estre jöttek össze.

Ez évben is nagy volt az érdeklődés hagyományos táncesténk 
iránt, amelyet a Gellért-szállóban tartottunk a megszokott szép 
erkölcsi és anyagi sikerrel.

Az egyesület rendes tagja lehet mindenki, aki a Deák-téri polgári, 
kollégium, vagy gimnázium, illetőleg a Veres Pálné ev. továbbképző 
növendéke volt. A tagdíj évi 3 pengő.
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A) Könyvtárak.
I. Tanári könyvtár.

Ő re: d r. K r in g  M ik ló s  tanár.

Könyvtárunk ebben az évben vásárlás és ajándékozás útján, 
ill. a könyvbarátok illetményekép 87 munkával gyarapodott, hozzá
vetőlegesen 365 P értékben. A házikönyveket és az idegen aucto- 
rokat több példányban is beszereztük. A könyvek megoszlása tár
gyak szerint: vallásos 3, pedagógia, lélektan és közoktatás 8, magyar 
7, latin 30, történelem 15, német 2, földrajz 3, statisztika 8, emlék
könyvek, almanachok 3, 1 — 1 kötet politika, közlekedéspolitika, 
egészségügy, légoltalom, film, sport, címtár.

II. Ifjúsági könyvtár.
Ő re: d r. B á n k i L á sz ló n é  tanár.

/—IV. osztály. Évi beszerzés 31 drb 42 P, régi állomány fel
frissítése, bekötése 59 P értékben.

V—VIII. osztály az Önképzőkör kezelésében : 886 kötet 1695 P 
70 f. értékben.

III. Kötelező olvasmányok könyvtára.
Ő re: V id o vszk y  K á lm á n n á  tanár.

A kötelező olvasmányok tára ez évben ismét gyarapodott 77 
művél, 77 kötetben. A használati díj, mint a múltban is, évenként 
és  fejenként 50 fillér. E tanévben 199 P 65 fillér folyt be. Ebből új 
könyvek beszerzésére 142 P 80 fillért, könyvkötésre 177 P-t for
dítottunk. Maradt készpénzben 22 P 65 {.Eszerint tehát a  kötelező 
olvasmányok jelenlegi száma 464 mű, 490 kötetben. 823 P 50 fillér 
értékben.

B) Szertárak.
I. Természettani szertár.
Ő re: F ila rszk y  E rzsébet tanár.

1. Alapfelszerelés gyarapodása:
Ajándék  a budapesti evang. fiúgimnáziumtól: 2 drb mérleg, 

2 súlysorozat, 1 kalorimeter, Agfa bordásfilm, 1 precíziós amp-volt- 
meter, összesen 6 drb 255 P értékben. Vétel útján: 1 mikrométer
csavar, 2 drb Holtz-féle szorító, 1 lemezeit U-alakú vasmag, 1 le
mezeit zárórész, 1 hosszú egyenes vasmag, 1 szorítókeret, 2 toló
ellenál ’ás, 9 tekercs, 1 fémolvasztó csatorna, 76 drb-ból álló szer
számkészlet, összesen 95 drb 498.79 P értékben.

2. Tanulók eszközeinek gyarapodása: 7 volamoméler shun- 
tökkel és előtétellenállásokkal, 10 May-féle rúgósmérleg, 8 hőmérő, 
16 pár mágnes, 8 fűtőellenállás, 8 beszegő, 6 könyv, 8 hajszálcső 
higanycseppel, 8 iránytű, 6 hangvilla, 3 aluminiumpohár, 15 fazék, 
5 játékvasútkocsi, 24 folyadéküveg, összesen 132 drb 990.78 P 
»értékben.

9.
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Szertár ezévi összes gyarapodása: 233 drb 1744.57 P értékben-
3. Eszközök pótlása, javítása : 86.56 P-t költöttünk.
4. A nyagfogyosztás értéke: 146.09 P.
Összes szertári költségek : 1722.22 P. A természettani gyakor

latok díjaiból befolyt: 600 P. Ebből a fenti költségekhez hozzájáru
lás : 488 P.

M aradvány: 111.99 P, a következő tanévi gyakorlatok előké
szítésére fenntartott összeg.

II. Term észetrajzi és vegytani szertár.
Ő r e : F ia lk a  M a rg it ta n á r .

1. Alapfelszerelés gyarapodása: négy különböző élettér (kert, 
mező, erdő, vizek) rovarvilágát szemléltető gyűjtemény (120 P). 
Magyarország jellegzetes békái, száraz készítmény (10 P). J e g e s : 
Természetrajzi (12 P), Jávorka: Növényhatározó (négy példány 
19.80 P). Légvédelmi képek (12 P). Összesen : 173.80 P.

2. Mikroszkopos gyakorlatokhoz szükséges felszerelés további 
gyarapítása 125.64 P értékben.

Vegytani gyakorlatok felszerelésének gyarapodása: 110.22 P 
értékű. Kémszerek, anyagfogyasztás értéke együtt: 244.84 P. Javí
tásokért : 28 P.

Összesen költöttünk a szertárra javításokkal és anyagfogyasz- 
sal együ tt: 682.50 P-t.

III. Művészettörténeti szertár.
Ő r e : d r . G yő r i A r a n k a  ta n á r .

Gyarapodás : Elischer Vilmos hagyatékából 3 album, művészi 
képek  másolataival és 11 drb különböző másolat 27 P értékben. 
Dr. Győry Aranka ajándéka : Raffael és Michangelo-képek m ásola
tai 20 P értékben.

IV. Irodalmi szertár.
Ő re  : L o va s  S a ro lta  ta n á r .

Új beszerzés: 7 drb német és angol irodalmi lemez, össze
sen 49 P értékben : .

G oethe: Der Zauberlehrling — U hland: Siegfrieds Schwert, 
Die Rache — G oethe: Der Sänger — Heine : Die Grenadiere — 
T ennyson  : Sweet and how, Crossing the Bar — Browning : Home 
Thoughts from Abroad, Rossetti: Uphill — Tennyson: The charge 
of the hight brigade — Leigh H un t: Abon Ben Adhem — Thomas 
H o o d : I remember — Oscar W ild e : Extract from „The happy 
P rince“ — D ickens: Extrakt írom „A christmas Carol“ — Extract from 
David Copperfield — Wordsworth : The Daffodils, — W estm inster 
Bridge.

V. Ének- és zeneszertár.
Ő re : K a p i-K r á l ik  Jen ő  ta n á r .

I. Zeneelm életi, z e n e tö r té n e ti  kön yvek , f o ly ó ir a to k , 'p a r titú rá k , k o ttá k ,  
h a n g sze re k . Űj beszerzések: Énekszó 4.50 P, Das gesungene Bibelwort 1. és
2. füzet 4.48 P, Molnár A n ta l: Hegedű-zongora szonatinák 3.60 P, Dem ény:
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Hangversenykalauz 4.80 P, Kodály: Szent László (partitúra) —.70 P, Tele
mann : Kis szvit (partitúra) 2.36 P, Goíferje: Blockílöte-iskola I. rész 4.34 P, 
kettő darab alt-Blockflöte 36 P.

II. H an glem ezek . Idei új beszerzés a német „Kantorei“ egyházzenei 
hanglemezei közül a következők (A zárójelben lévő mű a lemez másik olda
lát jelzi): Buxtehude: In dulci jubilo; Pachelbel: Pastoral, (Haendel: Orgona
koncert F-dur); Thomas Kurt: Erhalt uns, Herr, motetta, (Thomas Kurt .G ott 
wird abwischen,m otetta); Schütz: Ich werde nicht sterben, egyházi koncert 
(4 oldal); Buxtehude: Komm, heiliger Geist, korálelőjáték, (Pachelbel: Allein 
Gott in der Höhe, korálelőjáték); Bach J. Sebestyén: Ich ruf zu dir, korál
előjáték, (Bach: O Mensch, bewein dein Sünde, korálelőjáték); Telemann : 
Ária a János-passióból, (Telemann: b ria  a Máté-passióból); Schütz: Kyrie, 
Gott Vater, vegyeskar, (Schütz: Ich Áin ein rechter Weinstock, vegyeskar); 
Christum wir sollen loben schon, korái szólóra, Bach : orgona-korái, (Das 
alte Jahr vergangen ist, korái szólóra, B ach: orgonakorái); O Lamm, Gottes 
unschuldig, korái vegyeskarra, (O Welt, ich muss dich lassen, korái vegyes
karra) ; Ein feste Burg, korái szólóra, (Ein neues Lied wir heben a n ) ; Bach 
J. Sebestyén: Liebster Herr Jesu, (Bach: Komm, süsser Tod); Hasler H. Leo : 
Szivem szerint kívánom, korái szólóra, (Schop J . : O Traurigkeit). É rték e : 
121.26 P.

Egyéb lemezbeszerzések: Bach J. Sebestyén: Két korái a Máté-passió
ból. Max R eger: Erős vár a mi Istennüuk, orgonafantázia ; Beethoven: Cori- 
olán-nyitány ; Népi gyermekdalok (Pátria-lemezen); Loreley (Odeon-lemez.) 
É rtéke: 40 P.

III. K a r szó la m -g y ű jte m é n y . Új beszerzések: Hammerschmidt: Egyházi 
koncert, 100 drb. 10 P, Gumpelzhaimer: Isten dicsőítése, 50 drb. 2.80 P. 
Praetorius: Karácsonyi énekszó; 150 drb. 7.70 P, Telemann: Kis szvit zene
kari szólamai (kézirat), B ach: Schlage doch, kantáta hegedű szólamai és 
harangjáték-szólama 4 P. Gárdonyi Zoltán: A 116. zsoltár, 100 drb 4 P.

VI. Tornaszertár.
Ő re: d r. R cuss E n d ré n é  tanár.

G yarapodás: 8 drb öltözőszekrény 580, 28 drb törülköző 35, 
1 drb munkagázálarc 23, 1 drb stopper-óra 33, 2 drb magasugró- 
állvány és lécek 33.06, 3 drb hanglemez 10.60, 17 drb tánckarika 
18.60, 3 drb táncruha 16.50, összesen 749.76 P értékben.

*
A többi szertár állománya nem vállozott.

C) A könyvtárak és szertárak kimutatása.

A) K önyvtárak:
Régi 

állomány 
értéke (P)

Űj beszerzés 
0 ’)

Évvégi 
állomány 
értéke (P)

Tanári ............................................ 16.818.05 3 6 5 .- 17.183.05
Ifjúsági ............................................ 2.283.10 1 0 1 . - 2.384.10
Kötelező olvasm ányok................... 680.70 142.80 823.50

B) Szertárak:
T erm észe ttan .................................... 7.169.07 1.744 57 8.913.64
Természetrajz, vegy tan ................... 9.255.74 409.66 9.665.40
Földrajz ............................................ 3.715.— -- .--- 3.715.—
Művészettörténet ............................ 3 .038 .- 4 5 . - 3.083.—
Történelem .................................... 1 .661.- -- .-- - 1.661.—
Iro d a lo m ............................................ 1 .338.- 4 9 . - 1.387.—
R a j z .................................................... 422.54 --  --- 422.54
Z e n e .................................................... 2.307.22 250.54 2.557.76
Torna ............................................ 4.795.50 749.76 5.545.26

53.483.92 3.457.33 57.341.25
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10. Érettségi vizsgálatok.

A) Szeptemberben: írásbeli napjai 1—3. Tételek: Magyarból 
a) Nőalakok Vörösmarty költészetében, b) Mit köszönhet Magyaror
szág Szent Istvánnak ? Latinból: Cicero levele családjához a szám
űzetésből (Acsay : Szöveggyakorlatok 109. 1.) Németből: Gárdonyi: 
Az én falum (részlet)-fordítás magyarról.

írásbelit te tt: teljes vizsgát két, latinból kiegészítő vizsgát egy 
növendék.

Szóbeli vizsgálat szeptember 5-én volt Kemény Lajos buda
pesti főesperes elnöklete alatt, a kormányt dr. Hittrich József tanul
mányi felügyelő képviselte. Az írásbelit tetteken kívül teljes szóbelit 
egy növendék tett, ki betegsége miatt maradt el, tehát 3 teljes, ezen
kívül 4 javító vizsgálat volt.

Eredm ény: jól é re t t : Közel Zsuzsanna, é re tt: Egger Klára, 
Glück Ilona, továbbá a négy javítós. Kiegészítő vizsgálatát a latin
ból sikerrel tette le Szathmáry Magda.

B) Évvégi érettségi vizsgálat. Vizsgázott 48 nyilvános és 1 ma
gántanuló.

Az írásbeli vizsgálat május 15 — 17. napjain volt, továbbá a 
görögből 19-én a következő tételekkel:

M agyarból: a) Irodalmi tétel : Mennyiben lehet követendő, s 
mennyiben legyen elrettentő példánk Madách Évája? (kidolgozta : 42). 
Történelmi té tel: Erdély, mint önálló magyar állam. (Kidolgozta : 7).

Latinból: Tacitus Dialógus de oratoribus, c. 28—29. (fordítás 
latinról magyarra).

Németből: Szigethy Lajos: Luther lelke. Veres Pálné, Beniczky 
Hermin (fordítás magyarról németre).

Görögből vizsgázott 2 tanuló, írásbeli tételük: Xenophon: Me
morabilia II. 2. 7 —10.

A szóbeli vizsgálat június 5—10. napjain volt. A vizsgálaton a 
bányakerületi evangélikus püspök megbízásából Bakay Péter após- 
tagi ev. főesperes elnökölt, a kormányt dr. Kardeván Károly c. igaz
gató képviselte.

Kitüntetéssel é re tt: Bretter Éva, Kállai Erzsébet, Kovács Olga, 
Műnk Mária, W eiss Hedvig, Zulauf Etelka (6, 12.5%).

Jelesen érett: Csepcsényi Jolán, Csia Magda, Csiszár Ilona, 
Fleps Gerta, Komáromi Ilona, Weiss Melánia (6, 12.5%).

Jól érett: Bacsó-Szabó Lenke, Balogh Éva, Cziráky Júlia, 
Falussy Ágnes, Hadnagy Livia, Klein Ágnes, Koch Olga, Kuti Ilona, 
Landgráf Gabriella, Matern Magda, Péterfi Mária, Szent-Imrey Márta 
(12, 24%).
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Érett: Déri Hedvig, Domony Katalin, Frisch Gabriella, Gécs 
Irén, Glatz Katalin, Halászi Júlia, Horváth Mária, Jovánovics Éva, 
Kempfner Vera, Klein Éva, Konrád Lili, Lehótzky Ilona, Pajor Márta, 
Sikli Ilona, Szabó Ilona, Székely Sára, Szirmay Erika, Taschner Ilona, 
Tokár Éva, W ack Mária (20, 41%).

Egy tárgyból elégtelen: 2 (4%).
Több tárgyból elégtelen: 3 (6%).
Görögből kiegészítő érettségit tett Csepcsényi Jolán és Csiszár 

Ilona jeles eredménnyel.
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11. Tudnivalók az 1939/40. iskolai évre.

I. Iskolánk minden osztályban leánygimnázium.

Tantervében követi az állam intézkedéseit. Második modern 
nyelve az angol. Érettségi bizonyítványa továbbtanulásra minden 
fokon, így az egyetemen is képesít.

II. Tandíjfizetési szabályzat.

Beiratási díj 20 P. Ebben benne van 2.40 P KISOK-járuIék, 
1.60 P az Evangélikus Tanárok Neveltetési Alapja, 40 f. a Prot. Tan
ügyi Szemle, 1 P az Iskolaszanatórium javára, továbbá 1 P értesítő 
és 50 f. bélyegpénz : összesen 7.90 P. Üzemi díj 40 P ; tand íj: evan
gélikusoknak évi 60, reformátusoknak 110, katolikusoknak 150, izraeli
táknak  240 P. — A beiratási díjat és az üzemi díj első felét (ösz- 
szesen 40 P-t) beiratáskor kell fizetni, tekintet nélkül arra, hogy a 
tanuló tandíjkedvezményért folyamodik-e. E díj fizetése alól csak 
az  egyházi alkalmazottak gyermekei és a Protestáns Árvaház ingye
nes tanulói vannak felmentve.

Az üzemi díj második részlete november 3-án esedékes. A 
tandíj fizetésének határidői : I. részlet október 3-ig, II. december 
3-ig, III. február 3'ig, IV. április 3-ig. A tandíjrészletek fizetése posta
takarékpénztári befizetési lapokkal történik. A tanulók a tandíj le
fizetését postatakarékpénztári elismervénnyel igazolják.

H a a tanuló a  jelzett fizetési határidők valamelyikére nem 
fizeti meg a megfelelő részletet, akkor az igazgató hazaküldheti az 
iskolából. Ha további nyolc napon belül sem fizet, a nyilvános ta
nulók sorából törölhető.

Tandíjmentességért foiyamodhatik olyan szegénysorsú tanuló, 
aki a  megelőző félévben jeles vagy jó magaviseletét és előmenetelt 
tanúsított, ha szülője, vagy gyámja igazolni tudja, hogy a tandíj 
fizetése vagyoni, kereseti és családi viszonyainál fogva súlyos m eg
terhelést jelent. A folyamodványhoz csatolni kell : 1. szegénységi 
bizonyítványt, 2. a fölöttes hatóságtól, illetőleg kenyéradótól bizo
nyítványt a szülő fizetéséről és családi viszonyairól. Középiskolai 
tanárok és közoktatásügyi tisztviselők gyermekei, ha egyébként a 
feltételeknek megfelelnek, az 1. és 2. sz. bizonyítványok nélkül is 
részesíthetők kedvezményben.

Vegyesházasságbó! származó nem evangélikus tanuló is az 
evangélikus tanulók tandíját fizeti, ha a tanuló valamilyen keresz
tyén felekezethez tartozik, és ha az evangélikus szülő tagja a  pesti 
evangélikus egyházak valamelyikének. Olyan tanuló azonban, aki 
evangélikus szülője reverzálisa folytán lett nem evangélikus vallású, 
semmiféle kedvezményben nem részesülhet.

Nem evangélikus tanulók összes számuk 10%-ig részesíthetők 
tandíjkedvezményben.

A tandíjmentesség vagy kedvezmény megadása évről-évre tör
ténik és egy iskolai évre szó l; elveszti azonban a tanuló tandíjked
vezm ényét a második félévre, ha előmenetele vagy magaviseleté 
az I. félévben nem felelt meg a fenti feltételeknek. Ä megfelelő bi-
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zonyítványokkal felszerelt és a nt. képviselőtestülethez intézett kér
vényeket szeptember, illetőleg február 15-ig kell az igazgatóságnál 
benyújtani. Később érkező kérvények nem vehetők tekintetbe.

III. Az 1939/40. iskolai év  megnyitása.

Szeptember 8-án évnyitó istentisztelet 87* órakor a Deák-téri 
templomban, utána 9 órakor megnyitó ünnepély; a rendes tanítás 
szeptember 9-én kezdődik.

IV. Kötelező az előírt magyaros intézeti ruha.

Ezt nemcsak a tanítási órákon, hanem  minden iskolai alka
lom m al (tehát ünnepélyen, ifjúsági istentiszteleten, kiránduláson stb.) 
viselni kell. Téli ru h a : sötétkék szövet zubbony, fehér gallérral 
(kézelő nélkül), kilencsujtásos vitézkötéssel; nyári ruha: homok
színű zubbony, sötétkék sujtásdísz, rövid és felül legombolható u jja l; 
mindkettőhöz sötétkék szoknya. A felöltő, télikabát és sapka színe  
is csak sötétkék lehet. Tornaórákon csak tornaruhában és cipőben 
szabad megjelenni. A zubbonyra és sapkára az iskola jelvényét 
kell feltűzni: Luther-rózsa E.L.G. felírással. E szerint minden tanuló
nak két jelvényt kell vennie. — E rendelkezések m egszegése fe
gyelm i vétség.

A z  intézeti ruha és egyéb felszerelés bármely üzletben be
szerezhető.

*
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Jeles maga viseletű 24 20 17 19 18 25 27 21 24 17 19 23 48 302
'O) '(1) Jó 10 13 22 21 33 21 17 19 20 15 17 13 4 225
«  B Elégséges „ — 2 -- — 2

Kitűnő előmenetelő 3 2 2 7 2 4 1 2 — 5 3 4 9 44
Jeles „ 6 3 5 2 4 5 6 6 4 1 4 — 4 50
Jó „ 14 23 17 16 22 13 10 9 23 li 13 10 9 190

5b^ Elégséges „ 10 6 10 13 17 16 27 15 14 11 13 16 26 194CŐ 3
a ű Egy tárgyból elégtelen — — 4 1 3 6 — 5 1 2 2 5 3 32
" S34-» Több „ „ 1 — 1 1 3 2 — 5 2 2 1 i 1 20

Cfí Egész tandíjat fizet 32 28 28 24 43 31 35 33 29 19 30 22 40 394
Egész tandíjmentes 2 2 5 7 3 6 7 3 4 5 3 8 9 64

3 s Fél tandíjmentes — 1 4 6 2 3 1 5 5 5 1 2 3 38
e Tandíjkedvezményes — 2 2 oO 3 6 1 7 7 3 2 4 — 40

III. Könytárak és szertárak gyarapodása (kimutatást lásd 43. lapon)
IV. Osztályozott rendes tanulók

1. Tanulási eredmény tárgyanként
Vallástan 1: 24 29 30 28 36 30 21 26 30 20 23 26 43 356

2 11 4 8 11 13 12 23 16 11 10 13 9 9 150
3 — — 1 1 2 4 — — 3 2 — 1 — 14

Marvar nyelv 1 11 8 17 12 13 14 10 14 6 8 9 8 17 147
2 12 16 15 20 24 14 17 9 23 12 18 14 17 211
3 10 9 6 8 14 16 17 19 15 11 9 14 18 166
4 1 — 1 — — 2 — — — 1 — — — 5

Latin nyelv 1 — — — — 9 18 6 9 12 8 10 5 10 87
2 — — — — 22 10 17 8 20 7 8 6 14 112
3 — — — — 17 18 26 17 11 15 17 21 27 169
4 — — — — 3 — — 8 1 2 1 4 1 20

Német nyelv 1 11 14 11 13 18 11 15 15 4 9 9 11 17 158
2 14 14 17 21 17 14 13 12 18 9 12 9 18 188
3 8 5 10 4 11 17 16 11 19 11 12 15 17 156
4 1 — 1 2 5 4 — 4 3 3 3 1 — 27

Angol nyelv 1 — — — — — — — 12 17 13 15 13 20 90
2 12 20 7 7 9 12 67-- 3 15 5 11 14 13 19 77
4 — — — — _ 3 2 — — 1 — 6

Történelem 1 — — — — 16 13 11 16 19 13 10 11 21 130
2 — — — — 22 11 16 14 16 7 13 16 11 126
3 — — — — 12 21 17 12 9 12 13 9 18 123
4 — — — — 1 1 — — — — — — 2 4

Földrajz 1 9 11 14 13 8 18 73
2 13 17 13 13 23 20 99
3 11 5 11 13 18 — — — — — — — 14 72
4 1 — 1 1 2 5

Művészettörténelem 1 17 18 13 14 — — 62
2 14 19 13 16 — — 62
3 — — — — — — 11 6 6 6 — — 29

Természetrajz 1 13 12 17 18 11 — 10 13 11 12 15 12 — 144
2 14 20 16 10 15 — 9 12 20 10 14 20 — 160
3 7 1 6 11 17 — 25 16i 13 10 7 4 — 117

Egészségtan 1 20 — 20
2 16 — 16

4 —
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Természettan 1 16 7 15 38
2 — — — — 24 — — __ — — — 9 14 47
3 — — — __ 11 — — — — — — 18 22 51
4 2 1 3

Mennyiségtan 1 11 12 13 10 11 15 13 8 13 7 9 5 16 143
2 16 16 9 17 25 13 14 14 20 10 17 13 11 195
3 6 5 14 12 14 15 3 15 10 12 10 17 24 157
4 1 — 3 1 1 3 — 5 1 3 — 1 1 20

Bölcselet 1 — — 18 18
2 18 18
3 16 16
4 — —

Rajz 1 8 13 11 18 16 15 12 — 93
2 21 19 21 21 22 18 21 — — — — — — 143
3 5 1 4 1 13 13 11 — — — — — — 48
4 —

Kézimunka 1 24 Ki 17 19 17 17 19 — 129
2 6 9 14 13 22 12 12 88
3 4 5 8 5 4 3 2 — — — — — — 31
4 1

felmentve 3 8 2 8 14 í i 46
Szépírás 1 10 13 23

2 20 13 — 33
3 4 7 — 11

Gyorsírás 1 22 20 19 28 — — — — 89
2 — — — — __ 11 19 10 16 — — — — 5(3
3 — — — — — 13 5 13 31
4 —

Ének 1 10 11 14 13 23 16 13 14 15 15 18 13 8 183
(Kar- és egyházi ének) 1 18 19 22 19 24 26 22 13 26 11 11 15 16 241

2 9 14 7 9 21 11 13 6 5 7 9 9 16 136
3 7 — 10 12 6 12 9 3 4 — — 2 — 65

Testnevelés 1 17 19 8 15 19 12 11 15 7 9 11 9 14 166
2 10 11 20 8 17 9 15 6 20 10 10 15 12 163
3 4 1 4 11 14 10 9 17 7 6 4 1 12 100

felmentve 3 2 4 6 1 15 9 4 10 4 11 11 14 94
Rendszeretet 1 10 17 7 16 12 10 12 11 10 13 16 23 32 189

2 19 16 26 13 29 28 24 19 32 19 19 11 19 274
3 5 — 6 11 10 8 8 11 2 — 1 2 1 65
4

Az egyes osztályok általános 
előmenetele:

Jó 1.79 1.6 1.77 1.7b 1.62 1.97 2.0

1

2.02 1.8 1.99 1.8 1.8 1.9

1

középérdemjegy



Az iskola benépesülésének hivatalos kimutatása az 1927/28. tanévtől kezdve.

Év
Rendes tanulók M agántanulók R endes

és
m agán
tanulók
összesencö oá oá .o «3

>
■Q
> cö

>
*
>

X?

,
S3

>

S3

£ >
ö s s z e s _ > > > > > ö s s z e s

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 *0 *5 »9 »6 — — 24 295

1929—1930 »48 — »33 — »41 — *34 — »52 — 032 »33 »50 — — — 323 »1 — »1 *4 «11 »9 o3 — 29 352

1930—1931 »48 »49 »47 — »39 — »40 — »46 — »49 — »55 — «51 — 424 »2 «2 »2 »2 »7 »11 o7 o3 36 460

1931—1932 »45 »45 »50 »43 »51 — »37 — »40 — »35 — »44 — «53 — 433 «1 »1 «3 «2 »6 »6 06 o4 29 472

1932—1933 »34 o32 »39 »39 ,»49 "50 »53 — «35 — 032 — »31 — »43 — 437 — »1 — — »1 »2 — — 4 441

1933—1934 45 44 51 — 44 41 47 48 43 — »30 — «28 — «26 — 447 — 4 2 °2 — ol o5 14 461

1934—1935 50 48 4S 44 54 — 42 38 4l> 46 33' — »25 — »̂ 6 — 500 — 2 1 — 2 «1 u2 ol 9 509

1935—1936 39 41 48 48 44 45 59 58 — 45 46 32 — »26 — 531 1 1 2 2 Q
O — o2 11 541

1936—1937 35 32 40 40 52 53 43 43 51 — 61 — 56 38 27 — 551 2 2 3 4 2 — 13 564

1937—1938 41 42 47 — 44 44 52 53 46 34 47 — 55 — 34 33 562 — 1 1 2 1 1 — 2 8 570

1938—1939 34 33 39 40 51 46 44 42 44 32 36 36 52 529 2 1 1 2 1 1 8 537

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