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LÁNG E L L A
(1870-1931.)

A bimbófakasztó, madárdalos májusban a halál angyala 
hirtelen meglebbentette sötét szárnyait leánykollégiumunk felett 
és elragadta internátusának egyik legkiválóbb, legkedveltebb 
nevelőnőjét: Láng Ellát.

Bár hónapok óta gyöngélkedett és mi állandóan meg
megújuló remény és csüggedő félelem közt hányódtunk, mégis 
mikor a szomorú hír tudomásunkra jutott, nem akartuk elhinni. 
Mert a megboldogultban oly erős é'etakarat lakozott, hogy már 
évekkel ezelőtt egy sokkal súlyosabbnak látszó kórt legyőzött. 
Most is abban reménykedtünk, de fájdalom, a gondviselés 
ezúttal máskép határozott és elvitte őt körünkből — őt, aki úgy 
tudott az életnek örülni 1

Pedig a sors nem sok rózsával hintette be élete útját, 
ellenkezőleg töviskoszorú fonódott a homlokára. Gyönge, töré
keny testtel született, sokat betegeskedett gyermekkorában, úgy 
hogy minden iskolát magánúton kellett végeznie. De a testi 
fogyatkozásokért a természet számos lelki jóval: sokoldalú 
értelmi tehetséggel, vidám kedéllyel és erős akarattal kártala
nította.

Betegsége miatt csak nagy későn hagyta el a zombai 
meleg családi hajlékot, — hol mint a legfiatalabb gyermeket 
kényeztették — hogy oklevelet szerezzen.

Németországba ment és először Marienfeldban (Berlin 
mellett) kertésznői oklevelet szerzett, majd 3 évig Tannenfeld- 
ban (Türingiában) működött. De a  honvágy csakhamar haza
hozta. Közben kitört a háború, mikor is mintegy 3 évig önkén
tes ápolónő volt, utána 5 éven át a  putnoki m. kir. gazdasági 
felső leánynevelő intézetben működött, végre 1922-ben került 
a budapesti ev. leánykollégium (akkor még leányliceum) inter- 
nátusába. Itt aztán gyökeret eresztett, megmelegedett és szívvel-
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lélekkel dolgozott. Internátusi elfoglaltsága melle't magánórákat 
is adott, mert a  magyaron kívül jól beszélt németül és fran
ciául is. De igazi elemében akkor volt, ha a  leányliceumban 
hangversenyt vagy műsoros estét rendeztek. Láng Ella nem
csak művésztermészet volt, aki minden szépért lelkesedett, de 
volt költői vénája is. Ezt megmutatta akkor, mikor Tompa 
Virág regéit, vagy Jókai „Az istenhegyi székely leány“ című 
elbeszélését nagy ügyességgel dramatizálta, vagy amikor Goethe 
„Jery és Bátely“-je alapján pompás librettót készített, melyhez 
aztán Böhm igazgató zenét írt. De nemcsak hogy ő írta meg 
leggyakrabban az előadandó szöveget, hanem maga is gyako
rolta be a növendékeket és fáradozásával oly teljesítmé
nyekre képesítette őket, melyek méltán megérdemelték 
a  közönség osztatlan bámulatát. Éveken át — amíg fiata
labb erőkkel nem gazdagodott az intézet, ő egymaga 
volt az intézet házi poétája, dramaturgja és rendezője s a sok 
felejthetetlen irodalmi este fényes sikerében övé volt az oroszlán- 
rész. A gyermekek is akkor szerették meg mert igen jól tudott 
velük bánni. Értett ahhoz, hogyan kell a lomhákat serkenteni 
és az elbizakodottakat leinteni. Mivel pedig nagy hozzáértését 
mindenik kénytelen volt elismerni, készséggel alávetetté*.- : PP** 
kát, még a makrancosok is, az ő rendelkezésének. Ezért tudott 
annyi összevágó előadást produkálni. De nemcsak a szépért 
rajongott, még pedig egyaránt a természeti és művészi szépért, 
hanem az igazért is. Volt benne valami elnyomhatatlan tudás
vágy, mely arra késztette, hogy lelkét folyton igaz tartalommal 
is gazdagítsa. Nehány éve csak, hogy hozzáfogott az angol 
nyelv megtanulásának, pár héttel a halála előtt pedig meg
kezdte Taine „A jelenkori Franciaország alakulása“ c. híres 
művének eredetiben való olvasását!

íme, messziről tekintve Láng Ella élete csendes, szürke, 
eseménytelen élet volt, ellenben közelebbről nézve gazdag, 
harmonikus lelki élet volt 1

„Ella néni“ — ahogy a gyermekei nevezték február végén 
kezdett betegeskedni. Márciusban állapota annyira súlyosbodott, 
hogy kórházba kellett szállítani megfigyelés végett. Itt az első 
hetekben még megőrizte boldog optimizmusát és szinte kacagott 
a betegágyon. Pedig testi ereje állandóan fogyott, mindig gyön
gébb lett, mindig kevesebbet tudott olvasni . . . .  így lassanként 
az ő kedélyhangulata is beborult, lelke megrendült a nagy el
költözés gondolatára . . . Ekkor vethette papírra e sorokat:

„Kórházi ágyon lesem a tavaszt,
Lágy szellő' lebben, virágot fakaszt,
Kórházi ágyon van-e remény ? ..........“

És hiába volt az orvosi tudomány minden fáradozása, 
hiába a szerető, gondos családtagok önfeláldozó ápolása, az
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alattomos kór végre mégis győztes lett. Május 12-én temettük 
a  Kerepesi-úti temetőben. A tanulóifjúság egy része, az inter- 
nátus tagjai, a kollégium tanári kara, sok rokon, barát és isme
rős kísérte ki utolsó útjára. A ravatalnál Vidovszky Kálmán, 
kollégiumi vallástanár mondott szívhez szóló gyászbeszédet, a 
sírnál pedig Ruttkay-Miklian Gyula, fővárosi vallástanár, az 
iskola óraadója imádkozott.

Küzdelmekkel és szenvedésekkel teljes földi élete után 
most már a tiszta boldogság honában van, mi pedig, akik 
ismertük és szerettük, sírjára csak nehány hervatag virágot 
helyeztünk, de baráti szeretetünk örök virágai mindaddig virulni 
fognak hű szívünkben, amíg az Úr bennünket is el nem szólít 
oda, ahová ő előre m en t.........

Sz. Ö.
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1. Az iskola története.

A kollégium őse, a polgári leányiskola az elemi iskolából 
fejlődött és pedig 48 éve, 1883. szeptemberében nyiltmeg I, és II. 
osztálya Falvay Antal igazgatása alatt, s az 1887'88. évben, 
tehát 44 esztendő előtt lett teljes négy osztályúvá A növen
dékek száma állandóan növekedett, első évben 131 volt, 1898/99- 
ben érte el a legmagasabb számot, a 300-at. Már a kilencvenes 
években felmerült az a gondo'at, hogy a polgárit végzetteknek 
az iskolával kapcsolatban kellene továbbképzést nyújtani, sőt 
az 1903/4. iskolaév folyamán az iskolabizottság felsőbb leány
iskola felállítását határozza el, s az V. osztályt a gimnázium
nak fasori épületébe való kiköltözésével egyidejűleg akarja 
megnyitni. A gimnázium 1904 őszén kimegy, a  leányiskola a 
felszabadult tágasabb helyiségeket elfoglalja ugyan, de a szép 
tervből nem lesz semmi. 1908—12 ig Scholtz Lajos, 1912—26-ig 
Mikolik Kálmán igazgatja az iskolát.

1917 május 14-én az egyház az iskolának felsőbb leány
iskolává való átalakítását, illetve leánygimnáziummá való átszer
vezését mondja ki. Ez a terv sem valósul meg, történik azonban 
egy fontos lépés, amenyiben a polgári és elemi iskolák külön 
igazgatás alatt folytatják 1919-től munkájukat. A háború utáni 
viszonyok még inkább nehezítették a régi terv életrehívását. 
A  magyar egyház ugyan Dr. Raffay Sándor püspök kezdeménye
zésére fontos lépést tesz 1920-ban az evangélikus nőnevelés 
érdekében, amennyiben kezelésbe veszi 15 éves szerződéssel 
az Országos Nőképző Egyesület Veres Pálné-utcai épületét, s 
itt a tovább is fenntartott internátus mellé három évfolyamú 
továbbképző líceumot szervez olyan leányok számára, kik 
modern nyelveket kívánnak tanulni s az általános művelt
séget oklevélnél többre becsülik; de az államérvényes bizo
nyítványt kívánók részére nem áll fenn semmiféle evangélikus 
felsőbb leányiskola. A Veres Pálné-intézeti I. évfolyam igazgatója 
Dr. Szigethy Lajos ev. gimn. tanár volt, míg 1921-től a kol
légium mostani igazgatója, Dr. Bőhm  Dezső vezette a három
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évfolyamból és továbbképző tanfolyamokból álló és közel 
150 növendéket számláló iskolát, melybe a IV. polgári, illetve 
középiskolai osztály elvégzése után jöhettek a tanulnivágyó 
leányok. Kiegészítője a 60 növendéket befogadó internátus, 
melynek vezetője Szluika Ella, a modori ev. leánynevelőintézet 
volt igazgatója, s melyet vidéki s részben elcsatolt területi 
gyermekek töltenek meg, így egyházi és nemzeti szempontból 
egyaránt fontos kultúrhivatást végez. A  kultuszminiszter ezt 
méltányolta, mikor a sajátos tantervű iskolát 15302—1924.
V. ü. o. sz. rendeletével mint „nyilvános tan-és nevelőintézet“-et 
elismerte.

Itt a leányléleknek megfelelő tanítási anyag gerince az 
irodalom (magyar- és világirodalom) tanítása és a művészetek 
ismertetése (művészet- és zenetörténet) továbbá gyakorlása (rajz, 
kézimunka) volt. Ezt egészítette ki az egyetemes és magyar 
történelem, általános földrajz, természettudomány (növénytan, 
állattan, fizika és egészségtan), számtan, végül a filozófia. 
Ehhez járult főtanulmánynak a praktikus értékű csoportos 
nyelvtanulás (német, francia, angol nyelv mint rendes tárgy). 
Lehetett gyorsírást is tanulni, azonkívül fehérnemű- és felsőruha
varrást. Az egész tanítást igazi vallásos és hazafias szellem 
hatotta át, melynek ébrentartására alkalmi előadásokat és 
ünnepélyeket rendeztek, s ezekkel kiváló értékekre hívták fel 
a  növendékek és szüleik figyelmét A növendékek ügyesedése 
me lett anyagi előnyöket is hoztak ezek az esték; ebből sze
relték fel a szükségesekkel az iskolát, mely sem állami, sem 
egyházi támogatásban nem részesült.

Az 1926—27. iskolai évben a Deák-téri polgári iskola 
igazgatását is Dr. Bőhm Dezső vette át, ki igy két helyen 
készítette elő egységes iskola felállítását. Az 1926. évi XXIV. 
t. c. törvényerőre emelkedvén, egyházunk 1927. évi február 12-én 
elhatározta, hogy a polgári iskolából mint alsó, a líceumból 
mint felső tagozatból nyolc osztályú középfokú iskolát szervez, 
melynek érettségi bizonyítványa minden főiskolára s emellett 
hivatali pályákra képesít. Ennek típusa a leánykollégium, mely 
eddigi elveinknek leginkább felel meg, amennyiben körülbelül 
azt tanítja, amit líceumunk eddig, előnye azonban az állam
érvényes bizonyítvány.

Egyházunk vezetősége Dr. Raffay Sándor püspök elveinek 
megfelelően természetesen elfogadta az új törvényben meg
szervezett iskolatípust, mivel benne hét éve követett eljárásá
nak törvényerőre emelését látta. Az 1927—28. iskolai évben 
egyszerre két kollégiumi osztály nyílt meg, és pedig : az 1. a 
Deák-téren, az V. a Veres Pálné-liceumban, s ezzel régi, 
közel 30 éves óhaj s többször elhatározott lépés történt meg; 
a  további években két-két osztály megnyitásával 1930'31-ben 
lett az iskola teljessé s ekkor tartotta első érettségi vizsgálatát.
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a) Az év megnyitása. A pótló beiratásokat szeptember 
l én végeztük, ugyanekkor voltak a javító-, pótló- és magán- 
vizsgálatok is. A tanévnyitó ünnepet 4-én tartottuk a Deák-téri 
templomban hallgatott istentisztelettel és dísztermi ünnepéllyel. 
A kollégium negyedik tanéve kezdó'dött ekkor, mely a régi 
polgáriiskola alapításától a 48-ik, a Veres Pálné-intézet alapí
tása óta a 11-ik tanév.

b) Iskolaépületeink felfrissítve várták a nagyszámú tanulót. 
Sajnos, még mindig két helyen, a  Deák-téren és Veres Pálné- 
utcában tanítottunk- Különösen fontos volt a két első osztály 
elhelyezése. Ez évben az V. osztályt a Deák-téri épületben 
nyitottuk meg az eddigi fizikai teremben. A természettudományok 
számára a Veres Pálné-utcában létesítettünk előadótermet, s 
ugyanebben végeztük a vetítéseket is. Az előadóteremmel kap
csolatban a fizikai szertárat is áthelyeztük. Az új beosztással 
elértük azt, hogy a fizikai kísérleti órákat, melyek tavaly még 
délután voltak, most már szintén a délelőtti órarend keretében 
tarthattuk növendékeink előnyére. A Deák-téren felszabadult 
szertárhelyiséget viszont hozzácsatoltuk a tanári szobához, mely 
így elég tágas otthona lehetett az iskolánkban működő nagy
számú tanárnak. Természetesen így is érezhető volt a zsúfolt
ság különösen a Deák-téren, hol hat osztálynak kellett helyet 
találnia a rendelkezésre álló II. és III. emeleten. Egyházunk a  
nehéz gazdasági viszonyok ellenére is teljesen új, modern 
padokkal rendezte be a VIII. osztály helyiségét, új húzós kettős 
táblát tett a IV. osztályba is. Ezzel is megmutatta, hogy igyek
szik tanulóink kifogástalan elhelyezését minden eszközzel elő
mozdítani.

c) A tanári testület nagyjából a régi volt. A rendes taná
rokon kívül óraadóink tovább is lelkesedéssel végezték mun
kájukat ; különösen sok órát tanítottak Jablonowsky Piroska, 
ki ötödik és Filarszky Erzsébet, ki harmadik éve munkálkodik 
intézetünkben; sajnos azonban új tanári állások szervezése az 
állam elzárkózása miatt ez évben sem volt lehetséges, s így 
végleges alkalmazásuk késik. Nagyobb óraszámmal dolgozott 
Harmath Ilona, testnevelési tanár, kire egyik első osztályunk 
vezetését is bíztuk, s ki ilyen minőségben is szépen megfelelt. 
Örömmel említjük, hogy egyházunk a Deák-téri kántor-karnagyi 
állást évek hosszú sora után végre betöltötte, s így iskolánk is 
rendes énektanárt nyert Králik Jenő, oki. tanítóképzőintézeti 
énektanár, zeneszerző személyében, ki lelkesedéssel kapcsoló
dott bele nevelő munkánkba. Tanított ez évben Dr. Steinert 
Katalin, középiskolai tanár is, ki évek óta munkálkodik mint 
az internátusi igazgatónő titkára.

Sajnálattal kell ezzel szemben megemlítenünk, hogy ki
próbált régi munkatársaink közül Dr. Szigethy Lajos, ny. igaz-

2. Az 1930/31. iskolai év története.
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gató, családi okokból nem vállalt ez évben tanítást. Midőn tőle 
szeretettel búcsúztunk, ígéretét nyertük, hogy ezentúl is teljes 
szívvel fogja iskolánk érdekeit szolgálni. Sokszor keresett fel, 
amiből láttuk, hogy ő is olyan ragaszkodással van irántunk, 
mint amilyen hálával mi gondolunk reá S hogy képét mindig 
magunk előtt lássuk, a Veres Pálné-utcai irodában, hol ő sok
szor fordult meg, arcképét is elhelyeztük. Erre ő következő 
szavakat írta emlékezésül (október havában):

„Boldog tanárságom utolsó tíz éve rózsás alkonyattal olvadt 
a nagy éjbe — ezért az áldott kollégiumra, igazgatójára, taná
raira, tanulóira gondolok szeretettel. Legtisztább öröm a hálás 
emlékezet.“

Egészségi okokból nem tanít Scháádt Gyuláné, továbbá 
karácsony óta Vidovszky {Kálmánná; ők mindketten családi 
kapcsolat révén is közel maradnak az intézethez, melyben 
olyan szép munkát végeztek. Vidovszkyné óráit az igazgató 
(II. magyar), Bünker Jozefin (VI—VII. francia) és Télessy Dalma 
(V. francia) vették át,, s különösen nagy áldozatot hozott Télessy 
Dalma, ki így heti 21 órában munkálkodott Karácsony táján 
betegeskedett már Dr. Szelényi Ödön, kinek IV. történelemóráit 
ezért a II. félévben Jeszenszky Ilona vállalta. Husvétig nagy 
önfeláldozással tanított Szelényi, ekkor azonban kénytelen volt 
a  munkáról lemondani s a VIII. filozófiáját vitte csak a vizs
gáig, a VII. németjét Dr. Zelenka Margit, VI. történelmét Jablo- 
nowsky Piroska vették át elismerésreméltó áldozatkészséggel, 
ami igazolja azt a jó szellemet, mely tanári testületünket áthatja.

A Középiskolai Rendtartás szellemében kidolgozták az 
iskola szaktanárai tárgyuknak a többi tárgyakkal való kapcso
latát, s ezt könyvalakban is kinyomatták a kollégium építési 
alapja javára. A könyvet a szakkörök elismerése fogadta, 
azonban annak a felhívásnak, mellyel a szülőkhöz fordultunk 
a nemes cél érdekében való támogatásra, úgyszólván teljesen 
eredménytelen volt. A könyv cikkeit Vidovszky Kálmán (vallás
tanár), Dr. Zelenka Margit (magyar), Dr. Bőhm Dezső (modern 
nyelvek), Dr. Szigethy Lajos (történelem), Dr. Láng Margit (művé
szettörténet), Dr. Bőhm Dezső (zenetörténet), Jeszenszky Ilona 
(földrajz), Fialka Margit (természetrajz), Filarszky Erzsébet 
(mennyiségtan és természettan), Dr. Szelényi Ödön (filozófia), 
Dr. Bexheft Ármin (egészségtan) írták, végül függelékben közöl
tük Szelényinek filozófiatanításról írott húsz év előtti úttörő 
cikkét. — Ezenkívül nyilvános tanítási órákkal is igyekeztünk 
egymás módszerét megismerni és egymáshoz közelebb hozni, 
s ezáltal tanulni Ez évben a magyar, tehát az igen fontos 
nemzeti tárgy tanítását figyeltük meg, ebből tartottak órát, melyen 
az egész tanári kar jelen volt, Dr. Bőhm Dezső az I/A, Jablo- 
nowsky Piroska az V. és Dr. Zelenka Margit a Vili. osztály
ban ; ezenkívül Dr. Bexheft Ármin mutatta be egészségtan- 
tanítását a VII. osztályban.



Egymás óráinak látogatásából is sok tanulságot merítettek 
a  tanárok.

d) Iskolánk gyásza. Súlyos csapás érte intézetünket Rátz 
László, ev. gimn. tb. igazgató elhunytéval. Kezdettől fogva tagja 
volt igazgatótanácsunknak, s bölcs tanácsaival nemcsak mint 
tanácstag, hanem mint az igazgató atyai, támogatója is mindig 
készségesen szolgálta iskolánk ügyét. Útbaigazításait, egy új 
épület érdekében végzett munkálatait hálával említjük, s remél
jük, hogy ezekből áldás fog intézetünk alakulására szállni. Mély 
részvétünk koszorúját helyeztük ravatalára, s ilyen érzéssel 
vettünk részt temetésén.

Még közelebbről érintette iskolánkat Láng Ella, interná- 
tusi nevelőnő váratlan elhúnyta. Meleg szívével magához csa
tolta növendékeit az intézetben, azonban iskolánk munkájában 
is pótolhatatlan űrt hagy költői lélektől áthatott darabjaival s 
dicsőségünkre vált ünnepélyek rendezésével. (L. részletesen a 
róla szóló külön megemlékezést.) Emléke élni fog a hű szívek
ben, melyek sohasem felejtenek!

e) Felügyelet, látogatás. Május 16-18-án iskolánk látoga
tásával kezdte meg Dr. Raffay Sándor püspök tavaszi iskola- 
látogatásait. Dr. Hittrich Ödön, c. főigazgató, bányakerületi tan- 
felügyelő kíséretében minden tanár és osztály óráját megfigyelte. 
Örömmel jegyezhetjük fel, hogy a tanárok egyöntetű munkáját, 
egységes módszerét állapította meg, ami fentvázolt törekvésünk 
eredménye. Igen hálásak vagyunk iskolánk alapítójának elénk 
tárt s eddig is megszívlelt elveiért. Dr. Németh Ödön iskolafel
ügyelő is két napon csatlakozott főpásztorunkhoz.

Dr. Haberern J. Pál, közös felügyelő, tizennyolc al
kalommal látogatta meg iskolánkat. Főleg a VII. osztály 
egészségtanórái érdekelték, hol megelégedéssel tapasztalta a 
tanító tanár úttörő munkáját, melyről értesítőnkben közölt váz
lata is tájékoztatást nyújt; más órákon is megjelent azonban, 
és hálásak vagyunk azért az elismerésért, melyben munkánkat 
részesítette. Többször volt körünkben Dr. Zimmermann Ágoston 
iskolafelügyelő is, kiben szintén nemcsak felettesünket tiszteltük, 
hanem atyai jóbarátunkat is szerettük.

A kultuszminiszter által kiküldött Dr. Pintér Jenő, tanker, 
főigazgató nevében Dr. Sallay Géza, c. igazgató vizsgálta meg 
május 23 , 24. napjain az ügykezelést, szertárakat és dolgoza
tokat.

f) Szülői értekezletre egyszer, november 13-án hívtuk 
összes növendékeink szüleit. Ezen az igazgató adott elő Iskola 
és élet címen, s hangsúlyozta, hogy a modern tanárnak nem
csak a tudomány haladásával kell lépést tartania, hanem tájéko
zottnak kell lennie a mindennapi élet eseményeiről is, hogy 
így a tanulók sokirányú érdeklődését kielégíthesse és helyes 
úton tarthassa. Dr. Bexheft Ármin Növendékeink egészségének 
védelme címen beszélt, és különösen arra mutatott rá, hogy a
8



betegségnek idején való bejelentésével mennyi bajnak vehető 
eleje. Jelen volt püspökünk, továbbá igazgatótanácsunk peda
gógus tagjainak, Schneller professzornak és Zimmermann 
iskolafelügyelőnek értékes hozzászólásai tették gyümölcsözővé 
az összejövetelt, melyen száznál jóval több szülő vett részt.

g) Növendékeink szám a ez évben is lényegesen emel
kedett, s a tanulók osztályok szerinti elosztása is egyenleles 
lett, amennyiben negyvenes számú volt valamennyi. Különösen 
örvendetes volt az első osztályba jelentkezettek nagy száma, 
kik számára három osztályt is kellett volna nyitni: a helyzet
nek megfelelően két osztályt nyitottunk, melyek létszáma a 
férőhelyeknek megfelelő volt. Ezzel kapcsolatban össze kellett 
vonnunk két hatodik osztályunkat, így bizony jó ötvenes osztály 
lett a hetedikből. Összes osztályaink ko'légiumiak voltak, s ezzel 
megszűnt a régi polgáriiskola. A teljes létszám 445, ebből 243 
evangélikus (55°/o), 327 protestáns (73‘6°/o). Különösen sok hit- 
sorsosunk hozta ide gyermekét az I. osztályba, melynek vallási 
statisztikájával talán méltán büszkélkedhetünk: az 1/A-ban 49 
tanulóból 34 ev., 7 ref. (tehát 41 prot.), 4 k á t, 4 izr.; az 1/B-ben 
51 beírtból 33 ev., 7 ref. (tehát szintén 40 prot.), 6 kát. és 5 
izr.; vagyis a növendékek 68‘3° o-a evangélikus, 82°/o-a protes
táns, ami iskolánk evangélikus jellegét élénken igazolja, s így 
létjogosultságának is erős érve. Az összes szám 445, a tavalyi
hoz képest 85 emelkedést mutat, aminek oka a kettős első 
osztályon kívül az összes osztályok létszámának emelkedése.

h) Tanítás és nevelés. Ifjúságunk lelki gondozására havon
ként egy ifjúsági istentiszteletet tartottunk, melyeken Vidovszky 
Kálmán vallástanár beszélt, és ez évben a Miatyánk volt beszé
deinek tárgya, melyekkel mély hatást tudott növendékeinkre 
gyakorolni. Itt említjük meg, hogy ezeken az istentiszteleteken 
összes protestáns tanulóink megjelentek, bár a reformátusokat 
külön oktatta újra Morandi Ilona vallástanár. Ezenkívül a fel
nőttek istentiszteleteit is látogatták tanulóink. A Gyámintézet 
keretében, továbbá bibliaórákon épültek ezeken kívül; a fel
sőbb osztályok tanulói élénken résztvettek az Ifjú Évek, egyet
len evangélikus ifjúsági lapunk, február 1-én és 2-án iskolánk 
helyiségeiben rendezett összejövetelén, továbbá a budapesti 
vallástanárok által március 24-én tartott hiterősitő előadásokon, 
melyek előadói közt ott szerepelt vallástanárunk is. Végül egész 
ifjúságunkkal deprekációs napot tartottunk május 19-én, mikor 
tanárok és tanulók együttesen járultak az Ur asztalához.

A kultuszminiszter 540—05/541—1931. számú rendeleté
vel összes osztályainknak megadta véglegesen a nyilvánossági 
jogot, egyúttal megadta a jelen tanév végére az érettségi vizs
gálat tartásának jogát. Ezzel kollégiumunk kiépítése megtör
tént ; de a magyar leánynevelés történetében is fontos lépést 
jelent ez érettségi, mely első az új szabályzat szerint tartott
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érettségiek között. Az írásbeli vizsgálat tárgyai a  magyar, német 
és angol, a szóbelié pedig a magyar, német, történelem, mennyi
ségtan és természettan.

A  tanítás az egész iskolában a kultuszminiszter 1927. évi 
(1889. ein. sz. alatt kiadott) tanterve alapján folyt, melyhez a 
tantervi utasítások is megjelentek. Az eddigi évek tapasztala
tai alapján igazgatótanácsunk a kultuszminisztertől egyes tár
gyak tanításában változtatásra kért engedélyt, melyet a miniszter 
540—05/57—1930. számú rendeletével meg is adott tekintettel 
arra, hogy iskolánk az egyetlen leánykollégium, mely így sike
rült kísérlet a törvényben előírt nevelési célok felé. Ennek 
al pján a magyar nyelv óraszámát a II., III. és V. osztályban 
egy-egy órával felemeltük annak a tudatában, hogy a nemzeti 
nyelv tanítása elsőrangú fontosságú, s az V.-ben a szükséges 
világirodalmi tudás is elsajátítható anélkül, hogy ezzel a nem
zeti tárgy szenvedne. Újra közelebb jutottunk a régi tovább
képző tantervéhez, melynek rendes tárgya volt a világiroda
lom. A francia nyelvet az V.-ben mint kötelező tárgyat taní
tottuk heti 3 órában, így abban mindenki résztvett s az ered
mény is megfelelőbb lehetett. Végül a háztartástant az V. osz
tályban elhagytuk, s ennek óráit fordíthattuk a magyar és fran
cia óraszámának kiegészítésére, a kézimunkát pedig az V. és
VI. osztályban mint rendkívüli tárgyat tanulták azok, kik 
lelkesedéssel erre önként vállalkoztak.

A z V. osztályba a kultuszminiszter 1928. évi 7171. V. 
sz. rendeletében előírt különbözeti vizsgálat alapján történt a 
felvétel Ennek megkönnyítésére ez évben is megszerveztük a  
három hónapos angol tanfolyamot, melyet Papp Gyuláné és 
Kell Klára tanárok lelkesedése vezetett eredményre, s mely 
december 15-én tartott sikeres összefoglaló vizsgálattal végző
dött. A többi osztályokba is az előírt különbözeti vizsga lete
vésével vettük fel a más iskolákból jelentkezett új növendékeket.

A modern nyelvek tanítására tovább is nagy gondot for
dítottunk. Az I. A) és B) osztályok tanulóit a  német órákon 
tudásuknak megfelelő három csoportba osztottuk, de más osz
tályokban is két (kezdő és haladó) csoportban tanítottunk, így 
a II., IV. és V.-ben. Minden eszkö?t meg kívánunk ragadni 
arra, hogy minél inkább megkönnyítsük és minél eredménye
sebbé tegyük gyermekeink nye'vtanuló munkáját, Éppen ezért 
készséggel álltunk szolgálatára Dr. Hittrich Ödön, ny. főigazga
tónak kísérlet céljára, mikor az Ifjú Években már hónapok 
óta közölt módszerének, a der, die, das könnyebb megtanulá
sára szolgáló tréfás ábrázoló módszernek kísérleti céljára I. osz
tályunk kezdő csoportját is átengedtük. Reméljük, hogy taní
tásunkban eredménnyel alkalmazzuk majd a jövőben e mód
szert. Sajnos, az angolból anyagi okokból nem tudtunk több 
osztályban párhuzamos órákat tartani, csupán az V.-ben, ahol
10



erre feltétlen szükség volt a különbözeti vizsga anyagának el
végzése végett.

A szemléltetés eszközeit kiegészítettük. Főleg gazdagodott 
a fizika-szertár, melyet a Vili. osztály anyagának megfelelő 
szerekkel bővítettünk. A vetítőgépeket az eddigi mértékben 
több száz alkalommal használtuk rendes órákon, sőt az Epi
diaszkópok mellett filmgépet is alkalmaztunk a természettudo
mányok, irodalom tanításánál. Részlvettünk emellett a  Magyar- 
Holland kultúrgazdasági rt. oktatófilm-előadásain, melyek be
mutatásain tanáraink közül Dr. Bexheft Ármin, Filarszky Erzsé
bet, Harmath Ilona, Jeszenszky Ilona (2), Dr. Láng Margit (ki a 
saját maga összeállította magyar művészeti filmet magyarázta), 
Dr. Steinert Katalin, Dr. Bőhm Dezső tartottak előadást. — Ép 
így sűrűn alkalmaztuk a zenetörténettanítás és énektanítás 
kiegészítésére a grammofónokat.

i) Tanfolyamokat rendeztünk önként vállalkozóknak. így 
alkalmat adtunk felső osztályos növendékeinknek arra, hogy 
Oppel Imre, ev. gimn. tanár, festőművész vezetésével művészi 
rajzban gyakorolják magukat; ebben 11 -en vettek részt. Két 
csoportban összesen 26 tanuló tanult gyorsírást Ruttkay-Miklian 
Gyula, főv. vallástanár vezetésével a  III—Vili. osztályosok 
közül. Végül két csoportban 10 alsó osztályos gyermek tanult 
Baján Hedvig oktatásában francia nyelvet.

Itt említjük meg, hogy önként vállalkozókból újra meg
szerveztük énekkarunkat, melyet Králik Jenő tanár vett át, s 
mely már a reformáció ünnepén is sikerrel szerepelt. Nagy 
örömmel jegyezzük meg, hogy nem kellett senkit erre kény
szeríteni, így is 130 tagja volt a karnak, mely lelkes munkát 
tudott végezni. A haladást kétségkívül meg lehetett állapítani 
abból a hangversenyből, melyet az énekkar munkájának be
mutatására május 2-án rendezett. A céltudatos és buzgó tanári 
munka még sok szép sikerre fog vezetni.

k) Tanulmányi kirándulások. Fontosságukat nem győz
zük eléggé hangsúlyozni, s hogy milyen sűrűn alkalmazzuk a 
nevelés és tanítás e fontos eszközét, alábbi kimutatás legélén
kebben igazolja. Ebből csupán az év eleji ismerkedő kirándu
lást , emelem ki a Kamaraerdő-be, továbbá a májusi hajóki
rándulást Zebegénybe, melyekben az egész ifjúság, sőt a 
szülők is szíves örömmel vettek ré sz t; ez az együttlét 
szorosabb kapcsolatot teremtett nevelők és neveltek között. 
Megemlítem, hogy egyes szaktárgyak tanárainak szakszerű ki
rándulásai mellett a testedzésre is sok alkalom szolgált, így 
pótoltuk némileg azt a hiányt, hogy iskolánknak nincs udvara, 
melyen játékórákat lehetett volna tartani. — Május 20—23. nap
jain 12 felsőbb osztályos tanulónk Mohácsig hajón, onnan 
Siklós várán, Harkány-fürdőn át autóbuszon Pécsre ment, ennek 
nevezetességei és a Mecsek szépségeinek élvezése után új
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dombóváron át Siófok, Tihany és Balatonfüred érintésével jött 
haza. Sajnos, kevesen méltányolták hívó szavunkat, de aki ott 
volt, soha el nem múló emlékeket hozott magával. S itt mon
dunk hálás köszönetét Pályi Bélának, a Máv. (Pesti Hírlap) 
menetjegyiroda főtisztviselőjének, ki nemcsak megrendezte, 
hanem személyesen vezette is a kirándulást, a múlt évekhez 
hasonló gondossággal.

Kirándulások az 1930/31. évben 
(46 alkalom):

Nap Oszt. JŐ
>o
2 R

és
zt

v.

Kirándulás helye Célja Vezetője

IX. 9. I. a. Van 33 Hűvösvölgy ismerkedés Dr. Bőhm, 
Fialka, dr. Stei- 
nert, Harmath

IX. 12. I-V1I1. 1 n 400 Kamaraerdő ismerkedés tanári kar, 
szülők

IX. 10. IV. 3 ó 36 Lakberendezési kiállítás hóztartástani Horch, d ock
IX. 11. VIII. Van 38 Aquincum műv. tört. Dr. Láng, dr. 

Zelenka, Fial
ka, Jeszenszky

IX. 14 Játék
kor

1 n 13 Dömös—Körtvélyes p .— 
Hoffmann g —Mexikó — 
Vörös-út — Csév

turisztika Dr. Bőhm, Fial
ka, Filarszky, 
Harmath

X. 17. VI. Van 34 Kecskehegy—Látóhegy — 
Árpádpihenő

séta Dr. Bőhm, Fial
ka, Harmath

IX. 18 111. 3 ó 36 Madártani intézet ismeret térj. Télessy, Fialka
IX. 18 Vili. Van 24 Zsámbék (autóbusz) műv. tört. Dr, Bőhm, dr. 

Láng, dr. Sze- 
lényi, dr. Ze
lenka, Fialka, 
Horch,
Jablonowszky
Jeszenszky

IX Játék- lVa 19 Dömös—Dobogókő— Két turisztika Filarszky,
20-21. kör n bükkfanyereg—Vaskapu 

—Esztergom
Harmath

IX. 23 IV. Van J36 Apuincum történelmi Jeszenszky
IX. 23. V. Van 26 Pálvölgyi barlang geol. földr. Dr. Bőhm, 

Jablonowszky
IX. 25. II. 4 ó 47 Margitsziget ismeret térj. Vidovszky,

Harmath
IX. 25 VI. Van 16 Kertészeti főiskola hóztartástani Filarszky,

Fialka
X. 1 I. a. Van 17 Kecskehegy—Lótóhegy— 

Árpádpihenő
séta Fialka,

Harmath
X. 10. Ia.,b. Van 83 Néprajzi Múzeum

. 1
ismeret térj. Kozma. Kell, 

dr. Steinert, 
Harmath

12



Nap Oszt.

Id
ő
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N
OH

•ftj Kirándulás helye Célja Vezetője

X. 10 II. '/2n 44 Nemzeti Múzeum ismeret térj. Vidovszkyné
X. 10. 1 1 1 . Van 35 Nemzeti Múzeum, 

régiségtár
tört., Írod. Télessy

X. 10. IV. '/an 33 Magy. Tud. 
Akadémia

term.-rajzi, 
irod.-tört.

Jeszenszky

X. 10 V. Van 30 Nemzeti Múzeum, 
régiséglár

tört. Jablonowszky

X. 10. VI. Van 40 Meister szappangyár háztartáslani Fiaiké, Horch, 
dr. Bexheft

X. 10. VII. Vsn 44 Vár megtekintése műv.-tört. Dr. Láng, 
Filarszky

X. 10 VIII. J/ 2  n 43 Petőfi-héz,
Fővárosi Múzeum

Írod -tört. Dr. Zelenka

X. 18. I a . V2n 22 Lipótmező —  Hárshegy— 
Szép Juhészné—Szarvas

séta Harmath

X. 20. la., b. '/an 23 Hűvösvölgyi nagyrét játék Dr. Böhm, 
Kozma

XI. 11. I. a. 2 ó 46 Protestáns női 
kézimunka kiállítás

ismeret térj. Glock,
Harmath

XI. 7. i. b. 2 ó 44 „ n Glock
XI. 8 ii. 2 ó 40

- -
Glock,

Harmath
XI. 11 in . 2 ó 34 „ Glock
XI. 7. IV. 2 ó 35 „ „ Glock
XI. 20. IV. '/an 40 Orsz. magy. tejszövelke- 

zeli központ
háztart. Horch, Fialka

Xíi.27. 
—I. 6.

Játék
kor

lün 5 Bánkúti sítanfolyam síelés
meglan.

Harmath

II. 8. Játék
kor

Van 11 Farkasrét — Normafa — 
Anna-kápolna—Zugiigei

téli séta, téli 
sportélet 

megtekintése

Filarszky.
Harmath

III. 30. Játék
kor

1 n 8 Zebegény—Nagymaros isk. kiránd. 
előkészítése

Filarszky, Kell

IV. 8. Játék
kor

1 n 10 Hűvösvölgy-Hérmas- 
halárh.-Csúcsh -Kál- 
vériah.-Hűvösvölgy.

turisztika Filarszky,
Harmath

IV. 9. V. 2 ó 14 Szépművészeti múzeum műv.-tört. Jeszenszky
IV. 11. V. 2 ó 16 „ H Jeszenszky
IV. 18 V. 2 ó 12 Jeszenszky
IV. 28. HI. 2 ó 32 Tud. Akad. Növénytár növénytan Télessy, Fialka. 

Gyapayné
IV. 30. la., II. '/an 31 Zugliget—Anna-kápolna 

Normafa—Zugliget
tavaszi séta Harmath

V. 2. Játék
kor

1 n 19 Pomáz-Margitliget-Szur-
dok-P.-szántó-P.-szent-
kereszt-Klotildliget

turisztika Filarszky, Fi
alka, Jablo
nowszky, 
Harmath

V. 6. la., 11. 1 n 83 Képolnásnyék—Velence 
—Gárdonyfürdő

Írod. Dr. Böhm, 
Fialka 
Harmath
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Kirándulás helye Célja Vezetője

V. 17. 111. 1 n 18 Nagykáta kiránd. Glock, Filar- 
szky, Kell

V. 20- 
23.

1I1-V111 4 n 14 Mohács—Siklós—Har
kány fürdő—Pécs—Sió
fok—Tihany—Balaton- 
füred

tanulmányi-
kirándulás

Fialka. 
dr. Zelenka

V. 21. 111-1V. 3 ó 65 Kerepesi temelő Írod. tört. Jeszenszky.
Télessy

V. 28. 1-V111. 1 n 428 Zebegény hajókiránd. Tanári kar, 
szülők

VI. 4 VII. 3 ó 42 Társadalomegészségügyi
Múzeum

egészségtan Dr. Bexheft

l) Tanulmányi célból vittük tanítványainkat érettségüknek 
megfelelő színdarabok és hangversenyek hallgatására. Ezeket 
bevezető előadások készítették elő, melyeket Jablonowsky 
Piroska tanár két előadásán kívül az igazgató tartott összesen 
12 alkalommal. Látogatták tanítványaink rendszeresen a Székes- 
főváros által rendezett ifjúsági előadásokat, melyekből sok tanul
ságot merítettek ; voltak ezenkívül az Operaház és Városi Szín
ház opera-előadásain, mikor bevezető előadás keretében zon
gora és grammofón segélyével ismerték meg a  műveket. Végül 
egész iskolánk megnézte az Új Színházban február 12-én 
Pongrátz Elemér, fővárosi tanár A  hajnal fiai című hazafias 
darabját, mely méltón egészítette ki Földes két előző évben 
megismert irredenta művét, s mely igazán mély és maradandó 
hatást váltott ki tanulóinkból. — Házi hangversenyeket is ren
dezett az igazgató az internátus tanulóinak Schubert és Verdi 
műveiből, s a Deák-téri osztályok összes tanulóinak Kacsóh 
János Vitézéből, melyben résztvett a tanulósereg is jókedvű 
dalolásával. Igen komoly céllal, a magyar dal fontosságának 
kiemelésére és a tiszta magyar dalnak ismertetésére rendezett 
Králik Jenő tanár március 19-én az összes növendékek szá
mára magyar nóta-délelőttöt. Gondos bevezető előadásban 
ismertette a tárgyat, s tanítványaival magán és együttes ének
ben mutatta be a magyar dal jellegzetes példáit.

m) A tanulók önművelésére szolgáltak lelkesen dolgozó 
ifjúsági egyesületeink, melyek külön jelentésben számolnak be. 
De önművelés volt az a szép vállalkozás is, mely a VIII. osz
tály részéről iskolánknak értékes emléket, saját magának 
szép nevet hagyott hátra. Dr. Vajthó László, állami gimnáziumi 
tanár kezdeményezésére és az igazgató buzdítására kiadták 
Károlyi Gáspár, a legnagyobb magyar bibliafordító Két könyv 
című iratát, melynek egyetlen meglévő példányát a Nemzeti 
Múzeum szívességéből maguk a növendékek másolták le szor-
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galmasan, s a felülvizsgálás munkáját Jablonowsky Piroska 
tanár végezte. Kétségtelen, hogy irodalmi szempontból neve
zetes cselekedet ez, mely elismerésre méltó, de méltó ahhoz 
az osztályhoz is, melynek sok kiváló növendéke szerzi meg 
az első kollégiumi érettségi bizonyítványt. A kiadáshoz szük
séges összeget részben lanulóink szülei adták össze, kiknek e 
helyen nyugtázzuk hálás köszönettel következő adományaikat: 
Herramhof Amália 25, Farkas Edit 20, Lörenthey Katalin és 
Márta 15, Füstér Sarolta, Knuth Jolán, Pap Edit, Plósz Erzsé
bet, Siegler Alice és Nóra 10, Adler Edit, Gera Rózsa, Gráf 
Magda, Kachelmann Márta, Klaniczay Magda, Liedemann Éva, 
Lonkay Julia, Pap Irén, Rapaics Katalin, Schelken Pálma 5, 
Csegezy Emma, Heintz Erzsébet, Kendeh Sára, Melichár Edit, 
Szulner Zsuzsa 3, összesen: 175 P. eddig, de további befize
tések folyamatban.

Önművelés volt az a levelezés, melyet tanítványaink kül
földi leányokkal folytattak. A múlt évben levelezést folytattak 
Dr. Láng Margit Vili. osztály tanítványai, kik angol leányokkal 
érintkeztek. Ennek volt eredménye az a kedves tény, hogy 
egyik levelező, félévet töltött Magyarországon, felke'este isko
lánkat is, sőt kedves előadást is tartott, az önképzőkörben. 
Bizonyos, hogy megszerette a magyarokat és szószólójuk lesz 
a maga még oly szűk körében. — De leveleztek kisebb tanít
ványaink is, s itten Télessg Dalma 111. osztályos tanulóinak 
buzgalma különösen kiemelendő. Erről a  vezető tanár számol 
be alábbiakban:

Mikor a rokonnépekről emlékeztünk meg iskolánkban, a 
III. oszt. növendékei közösen írott levélben üdvözletüket küld
ték Kuopioba (Finnország), ismeretlen leánytársaiknak. Aztán 
várva-várták a választ. Karácsony előtt utolsó tanítási napon 
megjött északi testvéreik nagyon szíves köszöneté, az ottani 
iskola fényképe, az osztályok csoportképei s egyéb felvételek. 
A nagy öröm okozta felbuzdulásban ki-ki választott egy nevet, 
megindult a levelezés, mely igen kedves, meleg barátsági kap
csolatokat teremtett. Egész sereg leányka kérdez, válaszol, az 
itteni, ottani viszonyokat ecseteli. Húsvétkor népszokásokról 
folyt eszmecsere, költemények, dalok is jöttek, mentek, de igen 
szépen megindult a kölcsönös nyelvtanítás. Majd minden levél
ben van néhány finn szó, melyet a mieink magyarral viszo
noznak. Igen kedves az a mohó érdeklődés, melyet északi 
testvéreink tanúsítanak hazánk iránt. Növendékeink viszont 
szívből örülnek, hogy az irredentát ezúton is szolgálhatják.

Megindult a levelezés több magyar leánykával is, aki 
cseh vagy román megszállt területen él. Megható, azok milyen 
fájó örömmel ragadták meg az alkalmat, hogy a csonka hazá
ból hírt kapjanak. Növendékeink pedig tapintatosan igyekez
nek őket bátorítani, buzdítani, tájékoztatni mindenről, ami őket 
érdekelheti. Hisszük, hogy ezzel jó szolgálatot tesznek.
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Növendékeink minden alkalmat megragadtak a hazafias 
jótékonyságra. Egy újsághír felszólítására szíves készséggel 
adtak össze nagyobb mennyiségű iskolai könyvet s azt el
küldték Calaisba az ott élő magyar családok gyermekeinek^ 
Legutóbb pedig egy megszállt területen újból létesített magyar 
könyvtár számára hoztak sok értékes kötetet. Mindkét ado
mány nyomán hálás magyarok áldották növendékeink áldozat- 
készségét.

n) Az önművelés szolgálatában állottak megemlékezéseink 
is, melyek rendezésébe tanulóinkat nagy számban vontuk b e :

1. Szeptember 20-án, az ágostai hitvallás 400-as évfor
dulóját ültük meg ; itt emlékbeszédet Vidovszky Kálmán tanár 
mondott, Gera Rózsa Vili. pedig értekezést olvasott fel.

2. Október 6-án, az aradi vértanuk emlékére tartott ünne
pélyen Pap Edit Vili. mondotta el beszédpályázaton legjobb
nak ítélt művét.

3. Október 18-án rokonainkról, a finn és észt népekről 
emlékeztünk meg. Dr. Steinert Katalin tanár ismertette a kér
dést az alsó osztályok előtt a díszteremben, a felsők előtt órái
kon emlékeztünk meg a nap fontosságáról.

4. A magyar hétről és Pósa Lajos szobrának leleplezése
kor a gyermekek kedves költőjéről az osztályok az illetékes 
szaktanárok szavából hallottak.

5. A reformáció emlékünnepén Dr. Zelenka Margit tanár 
beszélt és Liedemann Éva Vili. olvasott fel.

6. November 29. és 30., napjain Kisfaludy Károly halálá
nak százados évfordulójára vígjátékestet rendeztünk, melyen 
a Szeget-szeggel, Vígjáték és Három egyszerre című egyfelvo- 
násosok kerültek színre, kettős szereposztásban. Ennek az est
nek jövedelme 1423 P volt, mellyel építési alapunkat terem
tettük meg. Munkájában a felső osztályok tanulói vettek részt.

7. December 20. és 21., napjain gyermekelőadást rendez
tünk alsó osztályos növendékeink részvételével az előzőkhöz 
méltó sikerrel, amennyiben ekkor is zsúfolt terem igazolta az 
ilyen előadások szükséges voltát. Tiszta jövedelme az előzők 
helyárának felével 700 P volt építési alapunk javára.

7. Január 13-án farsangi délután szórakoztatta a meg
jelenteket. Ennek rendezését teljesen az önképzőkör ügyes tagjai 
látták el.

8. Március 15-én Melichár Edit VIII. beszélt hatásos kísérő 
műsor keretében.

9. Március 20-án, Kossuth Lajos halálának évfordulóján 
küldöttségileg vett részt ifjúságunk az istentiszteleten.

10. Május 2-án, az énekkar rendezett Králik Jenő tanár 
vezetésével hangversenyt.

11. Május 30-án, pedig a Veres Pálné-utcai udvaron torna
ünnepélyen ügyeskedtek tanulóink Harmath Ilona tanár irányí
tásával.
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o) Adományok, jótékonyság. Sajnálattal kell megemlíte
nünk, hogy kevés ajándék érkezik iskolánk fejlesztésére. Annál 
nagyobb hálával emlékezünk meg a kiválasztottakról, kik gon
doltak arra, hogy egyházunknak iskolája továbbfejlesztésében 
segítőkre is van szüksége. A Székesfőváros régi 400 P-ős ado
mányát a legbuzgóbb kérvényezésiéi sem sikerült felemeltetni. 
Magánosok adományai közül meg kell említenem első helyen 
Dr. Renk Ernő iskolagondnokot, ki újra 20 K-ás aranyat adott 
jutalomazásra, továbbá Húsz Jenő szállítót, tanítványunk atyját, 
ki 200, Rózsa Irén tanítónőt, ki 100 pengőt adott az építési alap
ra, melynek összege junius 1-én 2 474 P 14 f Liebner Ödön, 
tanítványunk atyja több alkalommal igen nagyszámú értékes 
játékot juttatott tanítványainknak. Szodoray L, 20 1. tintát adott.

A növendékek legnagyobb támogatója maga a fenntartó 
egyház volt, amennyiben 103 tanulónak engedte el egészben, 
vagy részben a tandíjat 7.749 P összegben. Azt is meg kell 
mondanunk, hogy sokan nem méltányolják ezt, hanem úgy
szólván követelik, hogy az egyház nagy anyagi áldozato
kat hozva ingyen nyújtsa a középiskolai tanítást egyháztagjai
nak ; még olyanok is megkísérlik a kérvényezést, kiknek erre 
nincs szükségük s így szegényebbek elől vennék el a kedvez
ményt, ha nem igyekeznénk a legnagyobb méltányosságra.

Lörenthey Márta Vili. o. t. tovább is élvezte a közal
kalmazottak gyermekei részére létesített 400 P-ős állami ösz
töndíjat.

A  Bajtárs Alapból tandíjsegélyt kaptak: az 1/a-ból Faludi 
Vera és Közel Zsuzsa 30-30, az Pb-ből Hajnal Margit 15, 
Perczián Klára 30, 11-ból Sárkány Erzsébet 15, 111 ból Faltay 
Ilona 60, Kelemen Mária 20, Mindum Klára 30, Kriska Irén 
10 P, lV-ből Idakéri Katalin árvaházi tartásdíja 90, Németh 
Sára tandíjra 30, V-ből Hunyadi Mária 30, Idakéri Sára 30, 
Nagy Irma 30, Pámer Karolin 20, Vl-ból Fekete Margit tanul
mányi kirándulásra 27, Katona Magda tandíjra 40, Szalánczy 
Irma 30, VlII-ból Chovan Adrien 30, Heintz Erzsébet 30, Ken- 
deh Sára és Kováts Katalin érettségi díjra 34-34, rendkívüli 
gyorssegélyként Faltay Ilona III. 20, Mindum Klára III. 10 P-t. 
Összesen tehát az év folyamán 725 P-t. Ezenkívül színház
jegyekre 21 és a zebegényi kirándulásra 100 P-t adott. Igen 
tekintélyes az az összeg is, mely értéket karácsonykor s más 
alkalomkor szétosztott ruha és egyéb ajándékok képvisellek.

A z Önképzőkörök számos esetben vettek szegénysorsú 
tanulóknak színházjegyet, adtak támogatást a hajókirándulásra, 
Bagossy Katalin VII.-nek 26, Ináncsy Irén Vl.-nak 40, Werner 
Sarolta Vl.-nak 29 P-t a pécsi nagy kirándulás költségeire.

Év végén a jó tanulást és szorgalmat, továbbá példás 
magaviseletét ismertük el a következő ajándékokkal:
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Pénzjutalmat kaptak: A Reinl Mária-alapítványnak, egyet
len iskolai alapunknak, 30 P-re kiegészített évi kamatát újra 
Kendeh Sára VIII. o. t. kapta, mint vallásos, példás magavise
letű tanulónk.

Dr. Renk Ernő 20 koronás aranyát az angol nyelvben 
való haladásért Hunyadi Mária V.

A Bajtárs 100, a  Gyámintézet 50 P-s adományából, to
vábbá a fennmaradt 30 P-ből kaptak 10—10 P-t: Csomay 
Ibolya, Szekér Margit la), Gyapay Magda, Kendeh Márta, 
Nagy Ilona 11., Budai Jolán, Teschler Ilona (kitartó szorgal
máért) IV., Hunyadi Mária V., Besse Irén VI., Trautmann 
Emilia Vili.; 20—20 P-t; Landgráf Ilona VI., Dobronay Vilma, 
Mátray Piroska Vll., Kisari Mária Vili.

Könyvjutalomban részesültek: Spirka Etelka, Spirka Iza
bella, Takáts Paula la).

Heier Erzsébet (a magyar nyelvben való haladásért), Ma
lik Teréz és Vértesy Marietta 1b).

Faludy Pálma, Ostffy Anna 11.
Alth Melitta, Major Zsuzsanna, Szelényi Éva, Vetsey 

Julia 111.
Altmann Lucia, Dörfler Éva, Floderer Annamária, Vetsey 

Klára IV.
Bolyós Erzsébet, Bózsing Edina, Gottesmann Ágnes, Hor- 

vay Gizella, Rudi Ilona V.
Árpád Erzsébet, Imre Erzsébet, Polgár Margit, Römer 

Zsófia Vll.
Ádler Edit, mint az Önképzőkör elnöke, Gera Rózsa, 

Kachelmann Márta, Knuth Jolán, Krempe Éva, mint a Bajtárs 
elnöke, Pap Edit Vili.

p) Egészségi állapot. Iskolánk növendékeinek egészségi 
állapota a lefolyt tanévben kedvező volt. Súlyosabb és hosszas 
lefolyású betegségi esetek csak kis számmal fordúltak elő. A 
fertőző betegségek száma is csekély volt. Ragályos beíegség 
miatt 9 növendékünk volt hatóságilag kitiltva az iskolából, és 
pedig: skarlát miatt 6, diftéria miatt 2, járványos fültőmirigy- 
lob miatt 1. A családban előfordult fertőző betegség miatt is 
mindössze 4 növendékünk volt kitiltva. Amelyik osztályban 
fertőző betegségi eset mutatkozott, az osztálytermet fertőtlení
tettük. Az iskolaorvos osztálylátogatásai alkalmával kioktatta 
a fenyegetett osztály tanulóit az egyéni védekezés helyes 
módjára. Egyéb intézkedésre vagy éppen osztályzárásra nem 
volt szükség. De nem hallgathatjuk el, mennyire megnehezíti 
a járvány elleni védekezést az iskolában, ha nem szerzünk 
idejében tudomást az első fertőző betegségi esetekről. Éppen 
erre való tekintettel osztja ki az iskola a tanulók közt díjtalanul 
azokat a rózsaszínű bejelentőlapokat, melyeket a szülő hala-
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déktalanul kitölteni és azonnal beküldeni tartozik, ha gyer
meke egy napnál tovább mulasztja az iskolát. Az iskolamu
lasztás utólagos igazolására ezeket a lapokat felhasználni nem 
szab ad ! Sajnos, a t. szülők jó része még mindig nem küldi be 
időre ezeket a jelentéseket, ezzel pedig gyermeke tanulótár
sainak egészségi érdekei ellen súlyosan vét. Trachoma vagy 
más ragadós szembetegség az idén sem fordult elő Törvény
szabta oltási kötelezettségének valamennyi 12 éves korát elért 
tanítványunk eleget tett. Több önként jelentkezett tanulót az is
kolaorvos oltott be az iskolában. A torna, rajz, kézimunka, 
valamint az éneklés alól ez idén is több tanuló volt egész
ségi okokból valamely betegség, vagy testi fogyatkozás miatt 
teljesen, vagy részlegesen (szertornázás, ugrás, futás, stb. alól) 
átmenetileg rövidebb időre, vagy az egész iskolaév tartamára 
felmentve. A felmentést mindig az iskolaorvos vizsgálata és 
véleménye alapján adtuk meg. — Az iskola helyiségeinek tisz
tántartásáról, szellőztetéséről, fűtéséről és világításáról állan
dóan gondoskodtunk; épp így a mellékhelyiségek szagtala
nításáról is (Brixol kockákkal). A Deák-téri épület tornatermé
nek átalakítása, szellőztetésének, természetes és mesterséges 
világításának megjavítása fedezet híján az idén is elmaradt. 
Az újonnan megnyitott Vili osztály termét az iskolaorvos által 
is célszerűnek s megfelelőnek ítélt új, változtatható distanciás 
padokkal szereltük fel.

r) Az év bezárása istentisztelet és ünnepély keretében 
június 18-án volt. 19-, 20-án irtunk be az új iskolai évre, s 
ugyané napokon vizsgáztattuk magántanulóinkat.

3. Az intézet fenntartó hatósága.

Leánykollégiumunk a bányai ág. hitv. evangélikus egy
házkerülethez tartozik és Dr. Raffay Sándor püspök egyházi 
főhatósága alatt áll, ki egyúttal a Veres Pálné-intézet létre
hozója is volt.

Az iskola fenntartója a  pesti magyar és német evangélikus 
gyülekezet, „Deák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak.“ Isko
lánk ügyeit a testvéregyházak által választott képviselőtestület 
és annak keretén belül álló kollégiumi és iskolabizottság intézi. 
A képviselőtestület elnökei Dr. Raffay Sándor püspök és Dr. 
Haberern J. Pál közös egyházi felügyelő. A kollégiumi bizott
ság élén ..maga püspökünk áll, az iskolabizottság elnöke Dr. 
Németh Ödön, iskolafelügyelő, iskolánk ügyeit elsősorban Dr. 
Zimmermann Ágoston iskolafelügyelő gondozza.

Az állami felügyelet gyakorlására az elmúlt évre a Vallás- 
és Közoktatásügyi Miniszter Dr. Pintér Jenő, budapesti tan
kerületi főigazgatót küldte ki miniszteri megbízottul.
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4. Tantestület és tantárgyfelosztás.
(II. félévi állapot.)

A) Rendes tárgyak.

N co
O(SÍ N É V Alkalmazás

minősége
Tanított tárgyak

~ <C
Megjegyzés

1

2

D r. B ő h m  
D e z ső

igazgató Magyar la.. 11 
Zenetört. VI. 10 Az irodalmi 

szeriár őre.

B a u e r
L á sz ó n é

óraadó lanár Zenetörl. V.. 
Háztarl. IV., VI. 6 —

ú Dr. B e x h e ft 
Á rm in

r. egészség
tantanár Egészségtan VII 3

R. iskolaorvos. 
Az ev, gimn. és 

elemi orvosa.

4 B u n k e r  Jo z e f in óraadó tanár Német I„ IV., V 
Francia VI Vili. 15 Int. nevelőnő.

5 F ia lk a  M arg it r. tanár Term.-rajz II-VI 
Számtanla.,lV. VI 17

A VI. o főnöke. 
A term -rajzi 
szertár őre.

6 F ila rsz k y
E rz sé b e t

óraadó tanai
bzámlan III., V., 

VII-VIII, Term.-tan 
V1I-VIII. Német I.

18
A VII o. iőnöke 
Tandíjkezelő. A 
fizikaiszertárőre.

7 C lo c k  K lá ra r. tanár Rajz 1-IV. Kézi
munka lb., III-VI. 18 A rajzszertár és 

ifj. könyvtár őre.

8 D r. G y a p a y  
J ó z s e fn é óraadó tanár Angol 111- IV. 

Német 11. 9 —

9 H a rm a th  I lo n a óraadó tanár
Torna la,, IV., VI 
VIII. Kézimunka 

la.. II.
16 Az la. o. főnöke

10 J a b lo n o w s k y
P iro sk a

óraadó tanár
Magyar V., VII. 

Történet V., 
VII, Vili.

16
Az V. o, főnöke, 
ig. titkára, érle- 
kezleli jegyző.

11 J e s z e n s z k y
I lo n a

r. tanár
Földrajz II., III , 

VII , Vili. Magyar 
IV. Tört. IV. 
Műv-lört. V.
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A IV. o. főnöke 
Az alsó tag. ön
képző vezetője, 
földrajzszerlár, 

lan. könyviérőre

12 K ell K lá ra óraadó tanár Angol V., VI. 6
A Veres Pálné- 

ulcai tan. 
könwlór őre.

13 K o z m a
G a b rie lla

r. tanár
Számtan Ib., II. 
Torna Ib., II., 

III., V.
17

Az Ib. o. főnöke. 
Bajtárs és biblia

órák vezője. 
Tandijkezelö.

14 K rá lik  J e n ő r. énektanér Ének I-IV. 
Karének I-Vili.

11
V*

A Deák-téri 
templom 

karnagya.
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N É V Alkalmazás
minősége

Tanított tárgyak
— CD 
1* Megjegyzés

15 Dr. Láng 
Margit óraadó tanéi Műv.-lört VI Vili 

Angol VÍI1. 9
Az ig helyettese, 
a műv.-tört. szer

tár őre

16 Dr. Papp 
Gyuláné óraadó tanár Angol V-V1I. 6 —

17 Dr. Steinert 
Katalin óraadó tanár Földrajz la., b. 8 Az int. igazg. 

titkára

18 Dr. Szelényi 
Ödön óraadó tanár Tört VI. Német 

VII. Filoz. Vili. 9 Egyel, és jógák, 
m. tanár.

19 Télessy
Dalma r. tanár

Magyar lb., III. 
Német 1I-IV. 
Francia V

21 A III. o főnöke

20 Vidovszky
Kálmán

beosztott r. 
vallástanár Hittan I VI1I. 19

A 11. o főnöke, 
a Gyámintézet 

vezetője.

21 Dr. Zelenka 
Margit r. tanár

Magyar VI., Vili. 
Német I,. V.,

VI . Vili
18

A Vili. o. főnöke, 
a felső tag. önk. 

kér. vezetője.

B) Rendkívüli tárgyak:

1 Baján Hedvig óraadó tanár Alsó oszt. 
francia tanf, 4 —

2 Oppel Imre óraadó tanár Műv.-rajz V-Vlll. 2
Az ev. gimn. 
tanára, festő

művész.

3 Ruttkay-Miklian
Gyula óraadó tanár Gyorsírás III Vili 5 Ev. vallástanár.

A ief. tanulókat a rendes órákon Morandi Ilona vallástanár, a róm. 
katolikusokat Dr. Hauser Ignác, belvárosi segédlelkész, az izraelitákat 
Stern Erzsébet vallástanár tanitotta.

A ltisztek: Deák-téren Jakubecz Ferenc r. iskolaszolga, Bsranyay
János kapus, Baranyay Jánosné és Jakubecz Ferencné takarítónők; Veres 
Pálné-ulcéban Hajas Simon kapus és Sebestyén Antal iskolaszolga.

5. A tanárok irodalmi és társadalmi működése.
Dr. Bőhm Dezső, az Evang. Egyet. Tanügyi Bizottság 

előadója, az Orsz. Evang. Tanáregyesüle.t főjegyzője, a Luthe- 
ránia-Dalegyesület üv. elnöke, az Ifjú Evek főszerkesztője, a 
Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztő-bizottságának és számos 
egyházi és tanári egyesület választmányának tagja. Szerkesz-
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tette a kollégiumi tanárok által írt „A középiskolai tárgyak egy
másra vonatkoztatása a gyakorlatban“ című könyvet, melybe két 
cikket is írt. Cikkeket írt nevezett lapokba, továbbá az Ösvénybe, 
Kendeh-Kirchknopf-emlékkönyvbe, Luther Naptárba, Magyar 
Cserkészbe zenei és pedagógiai kérdésekről. Előadásokat tar
tott Sopronban a teológiai fakultás által rendezett teológiai kon
ferencián, „A nevelés mint világprobléma“ címen, Szarvason 
az Ifjú Évek érdekében az ifjúság jövendőjéről; a Deák-téri 
leányegyletben tíz alkalommal, a Luther-Otthonban, Kispesten 
és Békéscsabán zenei, Rákosszentmihályon nőnevelési kérdé
sekről, végül képviselte a kultuszkormányt a békéscsabai reál- 
gimnázium érettségi vizsgálatán.

Dr. Bexheft Ármin, Budapest székesfőváros iskoláihoz az 
egészségtanítás megfigyelésére, irányítására a Vall. és Közokt. 
Miniszter által kinevezett szakfelügyelő ; a  budapesti Pázmány 
Péter tud. egyetemen fennálló Népiskolai Iskolaorvosi Tanfolya
mon az „Iskolahygiéné“ tanára s a vizsgáló bizottság tag ja ; 
az Egyetem Bölcsészeti Karóval kapcsolatos Középiskolai Tanár
képzőintézeten az „Iskolaegészségtan“ előadó tanára; a Tiszti- 
orvosi Tanfolyamon az „Iskolai Egészségtan“ tanára; az Orvosi 
Továbbképzés Bizottsága által rendezett „ Szociólhygiéniai Tovább- 
képző Tanfolyamon“ az „Iskolai Egészségügy“ előadója. Az 
Országos Orvosszövetség Iskolaorvosi Szakosztályának ügy
vezető elnöke; a  Sportorvosi Szakosztály és az Orsz. Köz
egészségi Egyesület választmányi tag ja ; az Iskolaorvosi és 
Egészségtantanári Szakbizottság alelnöke; az Orsz. Világítás- 
technikai Bizottságnak a Népjóléti Miniszter által delegált tagja ; 
az Erzsébet Népakadémia igazgatósági, a  Szabad Lyceum 
választmányi tag ja ; a  Nemzeti Gyermekhét nagybizottságának 
tagja s a Gyermekegészségügyi Szakosztály főtitkára; a II. kerü
leti Testnevelési Bizottság s a Kerületi Választmány tagja. Ezen
kívül számos orvosi, természettudományi, egészségügyi és tár
sadalmi egyesület rendes, ill. választmányi tagja; a Csalogány
utcai Állami Elemiiskolai Tanítónőképző Intézet egészségtan
tanára és intézeti orvosa Székesfővárosi kerületi orvos. — Több 
tudományos és népszerű előadást tartott az Orsz. Közegész
ségi Egyesületben, a Teleiában s a Szabad Lyceumban. Meg
jelent munkái: „Egészségtan a polgári leányiskolák számára.“
III. kiadás (Athenaeum). „Az iskolaorvosok és egészségtantaná
rok kiképzése.“ (Egészségvédelem). „A hanyag gyermek.“ (Egész
ségvédelem). „Mit tanítunk az egészségtanban és mit nem taní
tunk ?“ (Egészség). „Az iskolaorvos szerepe az ifjúság sexuális 
nevelésében.“ (Teleia). Az Orsz. Közegészs. Egyesület és az 
Orvosszövetség Iskolaorvosi Szakosztályának megbízásából 
„Emlékiratot“ dolgozott ki az iskolaorvosok alkalmazása és 
helyzetük javítása tárgyában.

Glock Klára vezette az Ifjú Évek kézimunka-rovatát, cik
keket írt.
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Jeszenszky Ilona az Országos Középisk. Tanáregyesület 
választmányi tagja; a Magy. Földr. Társaság Didaktikai Szak
osztályának választmányi tagja, itt előadást tartott a földrajz 
helyzetéről a leányközépiskolában. Sorozatos előadást tartott 
művészettörténetből és földrajzból a Deák-téri ev. leányegylet 
iskolánkívüli népművelési óráin. A magyar leánycserkész egye
sület szervező bizottságának tagja

Kozma Gabriella, a  Fébé Ev. Diakonissza Nőegylet tagja, 
az Orsz. Ev. Tanáregyesület jegyzője, 8 év óta ír a bibliából 
részeket Braille-írással a vakok részére, s hét éve leírja szá
mukra a Fénysugár c. hitmélyítő folyóiratot, bibliamagyarázó 
jegyzeteket terjeszt gépírással. Vezette a Fébé Üllői-úti evangé- 
lizáló óráin orgonával a közéneket.

Králik Jenő, zeneműv. főiskolát végzett zeneszerző, a 
Deák-téri templom orgonista-karnagya, a Lutheránia vegyeskar 
karnagya. Vezényelte ennek hangversenyét és szerepléseit, 
szerzett több egyházi zenedarabot, melyeket részben a Luthe
ránia, részben a kollégium énekkara adott elő. Orgonajátéká
val szerepelt több budapesti és vidéki templomi hangversenyen. 
Előadást tartott „Az igazi magyar zene“ címen a kollégium 
egész ifjúságának.

Dr. Láng Margit, a Régészeti Társulat és Orsz. Ev. Tanár- 
egyesület választmányának tagja. Cikkeket írt különböző régé
szeti tárgyakról több folyóiratba, megírta Horváth Henrikkel 
a  művészettörténet középiskolai tankönyvét, mely nyomdakész.

özv. Dr. Papp Gyuláné, az „Amerikai—Magyar Külügyi 
Társaság“ hölgybizottságának főtitkára gr. Bethlen Istvánné 
elnöklése mellett.

Ruttkay-Miklian Gyula, székesfővárosi vallástanár, az Ifjú 
Évek felelős szerkesztője, az Országos Luther-Szövetség alel- 
nöke. Cikkeket írt fenti lapba, előadásokat tartott Kecskeméten, 
Békéscsabán, Szarvason egyháztársadalmi kérdésekről, továbbá 
10 előadást a Deák-téri ev. leányegylet iskolán kívüli népműve
lési óráin nagy evangélikus magyar nőalakokról.

Dr. Szelényi Ödön a debreceni egyetem és a miskolci 
jogakadémia magántanára, a  Magyar Pedagógiai Társaság 
választott, a Magyar Protestáns Sajtószövetség, a Protestáns 
Irodalmi Társaság választmányi, tudományos szakosztályá
nak választott rendes tagja, az Orsz. Evang. Tanáregyesület 
titkára. Az I. félévben előadást tartott a  debreceni egyetemen 
e címen : „Magyar neveléstörténet a XVII. századtól kezdve, 
folytonos tekintettel a külföldre.“ Nagyobb cikkei: 1. A Sze- 
pesség a  magyar irodalomban (Szepesi Híradó 1930. aug. 2. és 
9-i szám). 2. A német idealizmus pedagógiája. (Ev. Népiskola 
1930. nov.—dec.) 3. Két cikk a filozófia középiskolai tanításá
ról : „A középiskolai tárgyak egymásra vonatkoztatása a gya
korlatban“ című könyvben Budapest, 1930. Szerk. Bőhm D.
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4. A filozófiai pedagógia magyar úttörői (Ev. Népiskola febr.—• 
április). Kisebb cikkeket és könyvismerleléseket közölt a Prot. 
Szemlében. Magyar Pedagógiában, Luther Naptárban és a Prot. 
Tanügyi Szemlében, melynek felelős szerkesztője. A Magyar 
Pedagógiai Lexikon munkatársa.

Vidovszky Kálmán evang. vallástanár, a Luther Otthon 
igazgatója, az Egyet. Ifjúsági Belmissziói Bizottság elnöke, a 
Magyar Cserkészszövetség társelnöke, a Magyar Cserkész szer
kesztője, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület magyar Nemzeti Bizott
ságának tagja, a Bethlen Gábor Szövetség választmányi tagja, 
a budapesti Luther Szövetség választmányi tagja, az Egyetemi 
Luther Szövetség igazgatója, a Körös vidék r.-t igazgatója. Több 
lapba írt kisebb-nagyohb cikket. Előadásokat (részben egyházi 
beszéd) tartott Budapesten és vidéken több helyen (Békéscsaba, 
Nyíregyháza, Gödöllő, Bonyhád, Debrecen, Nagykőrös). Állandó 
előadója a cserkész-tisztképző tanfolyamoknak és táboroknak. 
Az egyetemes egyház megbízásából meglátogatta a bonyhádi 
evang. reálgimnáziumot, hogy ott a vallástanítást, az ifjúsági 
belmissziói munkát, a cserkészetet, az internátus életét s a test
nevelést megfigyelje.

Vidovszkyné Szarvasi Olga cikkeket és fordításokat írt 
az Ifjú Évek és a Magyar Cserkész számára.

Dr. Zelenka Margit az Ifjú Évek szerkesztőbizottságának, 
több egyháztársadalmi egyesület választmányának tagja. Cikke
ket írt az Ifjú Évekbe. 1Ö magyar irodalmi előadást tartott a  
Deák-téri ev. leányegylet iskolánkívüli népművelési óráin. A 
magyar leánycserkész-egyesület szervező-bizottságának tagja.

6. Az intézet növendékeinek névsora.
Jelek : tm. tandíjmenles, ftm. =  féltandíjmenles, tkm. =  tandíjkedvezményes,

int. =  intemálusi.

I/a.
Osztályfő : Harmath Ilona.

Albrecht Lujza ev , Álló Rózsa ev. tkm , Barna Lujza ev. 
int., Bogyó Ágnes ref., Bontus Hermin ev. tm. int., Cservenyák 
Margit ev. tm., Csomay Ibolya ev., Debrődy Klára r. k. tkm., 
Dobossy Ilona ev., Faludi Vera izr., Fekete Edit ev., Gassel 
Edit ref. int., Godál Irén ev., Gulyás Edit ref., gróf Haller Mar
git ev. tm., Húsz Margit izr., Jász Vera ev. ftm. int., Jékely 
Márta ref, Kauffmann Éva ev. ftm., Kaunz Hanna ev., Koller 
Mária r. k.. Koronafi Matild ev. ism.. Közel Zsuzsanna ev., 
Lichner Matild ev., Mersits Magda r. k., Miodragovics Angela 
ev , Molnár Margit ev., Nagy Judit ev., Német Judit izr., Ottó 
Hilda ev. int., Philipp Katalin ev., Popper Zsuzsa ref., Spirka 
Etelka ev., Spirka Izabella ev., Szabó Izabella ref., Stéberl
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Zsuzsa ev. int., Szaletmann Viktória ev., Szántó Márta ev. tm., 
Szekér Margit ev. tm., Sztraka Ida ev. in t, Szupper Dóra ev. 
int., Takáts Paula ev., Tóth Sarolta ev. tm., Varga Edit r. k., 
Varsányi Mária ev., Vétek Anna ev. int., Vitéz Ágnes izr., 
Zwada Blanka ev.

Magántanuló: Hagymássy Ilona ref. Összesen : 49.

I/b.
Osztályfő: Kozma Gabriella.

Almer Katalin ev. int . Altheim Melitta r. k. tdk., Ács 
Lidia ev., Barát Vera izr., Berkó Karmen r. k , Birtás Elvira 
ev., Bolyky Éva ev. in t, Breitner Katalin ev., Dévai Edit ref., 
Egger Klára ev. ftm , Elek Klára izr., Fejér Judit ev., Fekete 
Margit ev. ism., Glück Ilona ev., Göntér Edit ev., Gub Jolán 
ref., Habersack Gertrud ev., Hajnal Margit ev. ftm., Heier Er
zsébet r. k , Hirsch Mária ev., Homm Margit ev. tm., Jakubecz 
Sára ev. tm., Juhász Ilona ev , Kertész Klára izr., Kiss Edit ev. 
tm., Kondor Márta ref. tm , Kraszna Ilona ev., Kundiák Ilona 
ev. ftm., Lemle Katalin ev., Lengyel Gabriella ev. ftm , Linhart 
Ida r. k., Malik Teréz ev. tm.. Maron Hedvig ev., Mladoniczky 
Anna ev., Mohai Klára ref., Mógor Irén ev., Molnár Zsuzsa ev., 
Nagy Erzsébet ev., Oláh Margit ref., Perczián Klára ev. tm., 
Reiszky Bianka e v , Sturm Vilma ref. tkm., Tauszik Magda izr., 
Tímár Ilona r. k., Tóth Zsófia ref., Vértesy Marietta ev., Zá- 
molyi Erzsébet ev. ftm.

Magántanuló: Katona Edit r. k., Zeman Katalin ev. — 
Kimaradt: Elbogen Adél izr., Wahlberg Antónia ev.

Összesen: 51.

II.
Osztályfő : Vidovszky Kálmán.

Áfra Aranka ev , Alvinczy Alisz ev. in t, Bállá Zsuzsa r. k., 
Bayer Margit ev., Dubois Anna ev. int., Ebinger Liselotte ev., 
Faludy Pálma ref., Fischer Gabriella e v , Fischer Katalin ev., 
Frisch Lidia izr , Gécs Elvira ev., Grausz Anna ref. tkm., Guthy 
Edit ev. Gündisch Margit ev., öyapay Magda ev. tm., Hazs- 
linszky Karola ev., Hirschmann Mária izr., Hofmann Anna izr., 
Hrabovszky Edit ev. in t, Kendeh Márta ev. tm., Lehoczky 
Erzsébet ev. tm., Lehr Éva ev., Liebner Ágota izr., Meer Dorrit 
ref, Millner Hermin ref, Morzál Vilma ev, Nagy Ilona ev. ftm., 
Oberländer Mária e v , Ostffy Anna ev. in t, Papp Mária ev., 
Pongrácz Mária e v , Ragán Irén r. k., Reimann Antónia ev., 
Révész Klára re f, Rochel Gertrud ref., Sándor Gizella ev. int. 
tm., Sárkány Erzsébet ev. tm., Schermann Emilia ev., Soós 
Vilma ev., Spitz Éva izr., Steer Rózsa r k., Schwaiger Margit ref., 
Szabados Lenke izr. int., Szalvendy Ibolya izr., Szemere Katalin 
ev , Szepes Vera izr., Szodoray Nóra ref. Összesen: 47.
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111.

Osztályfő: Télessy Dalma.

Alth Melitta ev. ftm., Babarczi Julia ref., Biedermann Erna 
ev. ftm., Bujdos Róza ev., Doctor Melinda ref., Faltay Ilona ev. 
tm., Kelemen Lry.ke ev. ism., Kelemen Mária ev. tm., Kiss 
Erzsébet ev. ftn.., Kriska Jolán ev., Kroó Gizella r. k„ Laky 
Zsuzsa ev. int., Ledényi Margit ev., Major Zsuzsa ev. tm., 
Mihály Edit ev. int., Mindum Klára ev. tm., Mund Kornélia 
ev., Németh Ibolya ev., Ostffy Éva ev. in t, Pajor Zsuzsanna 
izr., Pétermann Irma ev. int., Pichler Edit r k , Polgár Éva izr., 
Rökk Edit ev., Sági Klára ev. ftm., Sánta Magda ev ftm., 
Sebestyén Irén r. k. tm., Soós Magda ev., Szelényi Éva ev. 
int., Szepes Julia izr., Tuszkau Mária r. k., Udvarhelyi Edit 
ev., Vetsey Julia ev.

Magántanuló: Kriek Eleonóra ev. Kimaradt: Németh
Judit ref., Olasz Mária ref., Széli Mária ref. int., Szilágyi Ilma 
ev. int., Török Erzsébet ev. Összesen : 40.

IV.
Osztályfő : Jeszenszky Ilona.

Altmann Lucia ref., Becker Margit ev. int., Böhm Zsuzsa 
izr., Budai Jolán ev. tm., Cornides Edit ev., Czikó Klára ref., 
Dömötör Katalin ev., Dörfler Éva r k , Dubois Klára ev. int., 
Fenyves Zsuzsa izr., Floderer Annamária ev., Freytag Mária 
ev. ftm. int., Gajári Boriska izr., Grosz Margit ev. ftm., Györk 
Erzsébet ev. int., Henszelman Edit rk. tkm., Hölle Szilvia rk., 
Idakéri Katalin ev. tm., Jaczkó Alisz ev., Kállai Gabriella izr., 
Kacskovics Éva rk., Kisari Teréz ref. int. tkm., Klein Edit izr 
tkm., Kovács Lidia ref., Legéndi Márta rk., Merczel Zsuzsa ev . 
Miodragovics Magda e v , Németh Sarolta ref. lm , Nötel Irma 
ev., Pálinkás Irén ev, ftm., Polgár Erzsébet izr., Reich Gertrud 
izr., Rimár Ibolya ev. tm., Schön Eleonóra ev., Soltész Judit 
ev. tm., Stefánovics Ilona ev., Szemes Irma tm., Teschler Ilona 
ev., Vetsey Klára ev.

Magántanuló: Böhm Évaev., Gabriel Anna rk. Kimaradt: 
Farkass Livia ref int. Összesen: 42.

V.
Osztályfő : Jablonowsky Piroska.

Almer Klára ev., Benkó Sarolta ev., Bolyós Erzsébet rk., 
Bózsing Edina ref. int , Bruncsics Karola ev. int., Csutor Ilona 
ev., Fábián Irma ref., Fenyő Zsuzsa izr., Fischer Ina ev., Fleischer 
Eleonóra ev., Frank Hedvig rk., Gál Irén ev. tkm., Gessler 
Magda rk., Gottesmann Ágnes izr., Gömöry Aranka ev. ftm., 
Gráf Eszter ref., Grósz Magda izr., Hofmann Mária ref. int., 
Horvay Gizella rk tkm., Hunyadi Mária ref. ftm , Idakéri Sarolta
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ev. tm., Jausz Cecilia ev., K;ss Adrien ref. int. tkm., Konráth 
Mária ev., Kusinszky Matild ev., Lakatos Julia ref., Landgráf 
Mária rk., Ligeti Irén ev., Meng Mária ev. int., Molnár Zsuzsa 
rk , Nagy Irma ref. tm., Orphanides Olimpia g n. e. tm., Pamer 
Karolina ev.. Pete Erzsébet ref. int., Pétery Márta ev., Rudi 
Ilona ev. int., Sági Katalin ev. ftm., Schmidt Edit ref. tkm., 
Szaszler Katalin ev., Tér Dalma e v , Tóth Paula ev., Ullmann 
Stefánia rk , Viczián Julia ev. ftm.

Magántanuló: Csengfry Kornélia ref., Endre Sarolta ref., 
Hensch Irén ref., Tajthy Éva rk Kimaradt: Bella Mária ev., 
Csiha Lenke ev. int., Hegedűs Flóra rk. Összesen: 50.

VI.
Osztályfő : Fialka Margit.

Batár Mária ref. ftm., Bányay Erzsébet ref., Becker Ilona 
ev., Bencze Mária ev. ftm., Benkó Ilona ev., Bereczky Margit 
ref., Besse Irén ref. tm., Bessenyey Edit ref. int., Béres Gizella 
ev., Bognár Margit e v , Bükösi Ilona ref.. Fekete Margit ev. 
tm., Fleps Márta ev , Földessy Mária ev., Gál Jolán ev. tkm., 
Grape Mária tkm., Hábori Margit rk-, Ináncsy Irén ref. ftm., 
Katona Magda ev., Kólók Gabriella rk., Kriszti Rózsa rk., 
Landgráf Ilona rk. tm , Lonkay Éva rk., Marcsek Sára ev. tm. 
in t , Nikelszky Katalin ev.. Oláh Erzsébet ev. int., Oppel Edit 
ev. tm , Polonyi Ilona ev. tm., Pöchtigán Márta ev. ftm., Rácz 
Melinda ev. tm., Rákos Éva rk., Réthy Margit rk., Rimár Irma 
ev. tm., Scherer Paula ev. Sebestyén Jolán rk. tm., Seibriger 
Erzsébet ref., Spreitzer Ilona ref., Stein Marianna izr., Szabó 
Ilona ref. ftm., Szalánczy Irma ref. ftm., Szűcs Magda ev., 
Varga Edit ev., Varga Teréz ev., Vécsei Lujza izr., Werner 
Sarolta ev.

Magántanuló: Bertalan Karola rk., MagasSy Margit rk. 
Kimaradt: Györgyfalvay Margit rk. int., Józsa Etelka ref. int, 
Kózol Edit rk., Petz Lidia ref. Összesen: 51.

VII.
Osztályfő: Filarszky Erzsébet.

Árpád Erzsébet rk., Bagossy Katalin ev. int. tm., Csepely 
Ágnes ref. ftm., Cziegler Jutta ev., Dobronay Vilma ev., Drasr 
kóczy Zsófia ev., Egger Zsuzsa ev.. Fekete Jolán ev., Géczy 
Margit ev., Gráf Karolina ref., Hechst Jolán rk., Hegedűs Valéria 
rk., Hetényi Magda rk., Izsák Márta rk. ftm., Imre Erzsébet 
ref., Kiltz Erzsébet ev., Kisari Erzsébet ref. int., Kneppó Edit 
ref., Kolosy Mária ref., Kovács Erzsébet ref. ftm , Kovácsy 
Margit ev., Kozma Edit ev., Krekó Piroska ref, Kriska Irén 
ev., Kunosy Ilona rk., Mátray Piroska ev. ftm., Mészáros Rózsa 
ev., Németh Ilona ev., Orphanides Anna g. n. e. tm., Papp
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Irén ev. lm . Polgár Margit ref., Rákosy Lenke rk., Révay Judit 
rk. tkm., Richter Katalin rk , Rothermel Ilona ev. tm., Römer 
Zsófia izr., Schindler Lujza ev. ftm., Schippert, Margit rk. ftm., 
Spitzer Julia izr., Steiner Klára izr., Strasser Éva izr, Strausz 
Alisz izr., Theisz Margit rk., Török Erzsébet rk., Udvarhelyi 
Ilona ev., Vajda Klára izr , Varga Rózsa ev., Vas Ilona unit. 
ftm., Vida Ida ref., W ahrmann Anna rk., Weinberger Klára izr.

Magántanuló: Boronkay Ilona rk , Boronkay Margit rk.,
Gerlóczy Erzsébet ref., Parragh Melánia ref., Szekér Vilma ev. 
tm. Kimaradt: Beleznay Irén rk., Csilléry Hedvjg ev., Dávid 
Rózsa ev. Összesen : 59.

Vili.
Osztályfő; Dr. Zelenka Margit.

Ádler Edit ev., Baky Jolán ev., Bastir Mária ref., Chován 
Adrien ev. ftm., Csegezy Emma ref., Csepely Zsófia ref. tm., 
Ecker Laura izr., Farkas Edit e v , Fecske Sára ev. int. tm., 
Fodor Katalin re f, Folberth Marianna ev., Füstér Sára ref., 
Gábos Magda rk., Gera Rózsa ev. tm., Gráf Magda izr., Grape 
Emilia rk. tkm., Heintz Erzsébet rk tm., Herramhof Amália 
rk., Kachelmann Márta ev. tm., Kail Irén ev , Kálmán Erzsé
bet izr., Kálmán Mária izr , Kendeh Sára ev. tm , Kisari Mária 
ref. int. tm., Klaniczay Magda ev. tm., Klein Ibolya izr., Knuth 
Jolán ev., Kormos Magda izr., Kováts Katalin ev. tm., Krempe 
Éva ev., Kristek Beatrix rk., Kurcz Ella izr. Liedemann Éva 
ev. tm., Lonkai Gabriella rk., Lörenthey Katalin ref., Lörenthey 
Márta ref., Melichár Edit ev., Medvés-Medico Judit rk.. Pap 
Edit ref., Pap Irén rk., Plósz Erzsébet rk , Rapaics Katalin ev., 
Reiszky Lívia ev., Schelken Pálma ev., Siegler Alisz ev., Siegler 
Nóra ev., Sziklai Magda izr., S?ulner Zsuzsa izr., Toman 
Katalin ref., Trautmann Anna ev., Trautmann Emilia ev.

Magántanuló: Bánrévy Magda rk., Fuchs ..Erzsébet rk.. 
Láng Éva ev., Lányi Margit ev. Összesen: 55

7. Érettségi vizsgálat.
Ez évben tartotta iskolánk első érettségi vizsgálatát, mely 

az új leányközépiskolai szabályzat szerint tartott érettségiek 
Főzött első volt. 51 rendes és 4 magántanuló tette le május 
11., 12, 13 napjain a Vili. osztály vizsgáját és jelentkezett 
érettségire.

Az írásbeli vizsgálat május 15, 16. és 18-án folyt le a 
Veres Pálné-utcai osztályokban és pedig magyar, német és 
angol nyelvből, s a két utóbbiból fordítást kellett a tanulóknak a 
szabályzat értelmében végezniük magyarból, ami a középiskolai 
modern nyelvtanítás szellemével ellenkezvén, nem kis feladatot 
rótt rájuk. Püspökünk a következő tételeket tűzte k i:
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A) Magyarból: a) Melyik magyar irodalmi hős világnéze
tét vallom a magaménak ?

b) Egyik kiváló történelmi alakunk szerepe 
irodalmi műveinkben.

B) Németből: Herczeg Ferenc emlékbeszéde Jókairól.
(Részletek)

C) Angolból: Shakespeare (Egyet. Írod. Tört. III. része
nyomán.)

A szóbeli vizsgálat június 8—13. napjain volt a Deák
téri díszteremben, D. Dr. Raffay Sándor püspök, a kollégium 
alapítójának betegsége miatt Kemény Lajos, igazgató-lelkész 
elnökölt, míg a kormányt Dr. Mágocsy-Dietz Sándor, ny. egye
temi tanár képviselte. A vizsgálat eredménye szerint:

kitüntetéssel érettek (azaz az érettségi tárgyakból és a kollégium többi 
tárgyaiból, egyaránt „jeles“ osztályzatot nyertek): Gráf Magdolna, Knúth Jolán, 
Krempe Éva. Liedemann Éva ;

jelesen érettek : Ádler Edit, Csepely Zsófia, Fuchs Erzsébet, Gera Rózsi, 
Heintz Erzsébet, Kachelmann Márta, Kálmán .Erzsébet, Kálmán Mária. 
Kendeh-K. Sarolta. Klaniczay Magdolna, Láng Éva, Lonkai Julianna, Plósz 
Erzsébet. Rapaics Katalin. Sziklai Magdolna, Szulner Zsuzsanna ;

jól érettek : Bánrévy Mária, Ecker Laura. Farkas Edit, Fecske Sarolta, 
Herramhof Amália, Kisari Mária, Klein Ibolya, Kováts Katalin, K'isztek Bea
trix, Kurz Gabriella, Lőrenlhey Mértha, Medvés-Medico Judit, Pap Edit, 
Siegler Alisz, Trautmann Emilia;

érettek: Baky Jolán, Bastír Mária, Chovan Adrienne. Csegezy Emma, 
Fodor Katalin, Folberlh Marianna, Füstér Sarolta. Gábos Magdolna, Grape 
Emi'ia, Kail Irén, Kormos Magdolna, Lőrenlhey Katalin. Melichar Edit, Pap 
Irén, Si'gler Nóra, Trautmann Anna.

Egy tárgyból elégtelen: Lányi Margit, Reiszky Lívia és Schelken Pálma.
Egy év  múlva újra érettségizhet: Toman Katalin.

8. Ifjúsági egyesületek.
I. ÖNKÉPZŐKÖR.

a) Alsó tagozata.
(Vezetője : Jeszenszky Ilona.)

A fokozatosan kiépülő, s most már nyolcosztályos kollé
giumunk évenkint mindjobban érezte, hogy szükséges az ön
képzőkör keltéválasztása és evvel a 111— IV. osztály növendékek 
belekapcsolása az egyesületi munkákba.

A 70 tagú „kis“ önképzőkör szavazással választotta meg 
tisztikarát: ifjúsági elnökének: Floderer Annamária IV., jegyző
nek: Dörfler Éva IV., pénztárosnak: Pálinkás Irén IV., könyv
tárosnak: Alth M., Vetsey J. Ili o n Györk E. Vetsey K. ÍV. 
o. n , bírálónak: Mund K., Rökk E. 111. o n., Altmann L. 
Nötel I., IV. o. n.

Elsősorban a tisztikar, de valamennyi tag szorgalmas, lel
kes munkát végzett ez évben is, melyről a z'rógyűlésen, május 
17-én felolvasott jelentésekben beszámoltak.
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Összesen 44 szavalat, 21 önálló dolgozat (elbeszélés, út
leírás, könyvismertetés, elmélkedés stb.) 25 zongoraszám és 
4 énekszám szerepelt a műsorokra. Ezek közül 1 szóbeli, 34 
jegyzőkönyvi és 2 emlékkönyvi dicséretet érdemejt.

Két szavalóverseny is volt, győztese Dörfler Éva és Vetsey 
Klára IV. o növ.

Igen sikerült szám volt Kisfaludy: Mátyás diákjának, 
Arany: Toldi IX. énekének szerepfelosztásban történt előadása 
és Petőfi emlékének szánt márciusi összejövetel.

A 12 rendes gyűlésen kívül a felső tagozattal együtt ren
dezte a hazafias ünnepségeket: Október 6 , Márc. 15. és a 
farsangi mulatságot.

December 20—21-én nyilvános előadást rendezett, ahol 
szépszámú közönségnek mutatta be előadó készségét. Ennek 
jövedelmét teljes egészében az iskola építés-alapnak adta.

Az önképzőkörnek 12 tagú énekkara is volt, amely Nötel I. 
vezetésében kétszer szerepelt 2—3 énekkel.

A tagok kívánságára megalakult a 12 tagból álló, fény- 
képbiráló bizottság, mely két fényképverseny döntője volt. 
Aránylag ügyes fényképekkel pályáztak a tagok, melyek közül 
Floderer A. és Kállai képei voltak a legjobbak.

Szintén a tagok indítványára rendezett az önképzőkör 
kézügyességi versenyt, 4 rajz és 1 kézimunka érkezett be. A 
jutalmat, a Magyar Lányok ifj. lap ajándékát: előrajzolt kézi
munkát Németh Sári IV. o. n. nyerte meg.

Az ízléses festett-rajzóit műsorok közül Henszelman 
Edité tűnt ki.

Az önképzőkör értékes könyvtárát az idén 36 új könyv
vel és 5 folyóirattal gazdagítottuk. A könyvtárosok jelentése 
szerint a III. o.-ban 617, a IV. o.-ban 655 db. könyvet olvastak ez 
isk. évben. A könyvtárnak ajándékozott Dr. Szelényi Ödön 6 db., 
Kovács L., Gajári B. IV. o. n. 3—3 db., Mindum 1 db. könyvet. 
Itt is külön megemlítem Imaoka Dzsuicsiro tanár ajándékát és 
érte köszönetét mondok. Japánról szóló képgyűjteménye gaz
dagon gyarapította szertárunkat.

Mint minden esztendőben, úgy ez évben is évvégén 
jutalomkönyvet ad emlékül a jó tanulóknak.

Hatszor fizette meg a Városi Színház ifjúsági előadására 
2—2 szegénysorsú tagjának a belépőjegyét.

Iskolai kirándulások költségeinek, fedezésére is juttatott 
összeget.

Az idén bevétele csak a farsangi előadásból volt 100 P 
és a rendes tagsági díjakból. Múlt évről maradt 486 85 P, ösz- 
szes bevétele: 783 85 P. Kiadás: (számlák és pénztári napló 
szerint) 293 06 P. A megmaradt öss’eg a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztárban van.
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b) Felső tagozata.
(Vezetője : Dr. Zelenka Margit tanár.)

Tisztikar: ifj. elnök: Ádler Edit Vili.; pénztárosok: Heintz 
Erzsébet Vili., Vas Ilona VII . Szűcs Magda V I, Gömöry 
Aranka V.; jegyzők: Kováts Kató Vili. és Kovács Erzsébet VII.; 
könyvtárosok: Herramhof Amália és Kristek Bea VIII., Árpád 
Erzsébet és Draskóczy Zsófia VII., Besse Irén és Bereczky Margit 
VI., Idakéri Sári és Pétery Márta V.; bírálók: Kendeh K. Sári, 
Kachelmann Márta, Rapaics Kató és Pap Edit Vili., MátráV 
Piroska és Schippert Margit VII., Landgráf Ilona és Marcsek 
Sári VI., Orphanides Olimpia és Sági Kató V.; „Szembe"-őrök: 
Kisari Mária, Krempe Éva Vili., Bagossy Katinka, Orphanides 
Anna VII., Ináncsi Irén, Polónyi Ilona VÍ., Fischer Ina, Gessler 
Magda V.-es növendékek.

Tagjai az V—-Vili. osztályos növendékek, számszerint 
196-an.

Önművelő munkánk célja, mint eddig is, egyrészt tartalmi: 
az iskolai tanulmányok kiegészítése, kapcsolása, alkalmazása, 
másrészt alaki: a beszélő, előadókészségfejlesztése, nyilvános 
szereplés gyakorlása.

E cél szolgálatában ez évben 9 rendes, 3 rendkívüli, 
ünnepi és egy-egy alakuló- és záró-gyűlést tartottunk.

Tanulmányi célból a magyar költői- és irodalmi művek 
állandó tanulmányozása mellett világirodalmi jelentőségű írók, 
költők, tudósok művei voltak műsoron. (22 dolgozat, 24 szava
lat, 7 szabad előadás ) így tartottunk pl. Kepler- és Vergilius- 
előadást, volt kimondottan angol tárgyú műsor, nem is szólva 
a  majd minden alkalommal sorra kerülő német számokról.

Az egyes tárgyak s önképzőköri munkánk kapcsolata 
érvényesült a földrajzi, művészettörténeti és lélektani vonatko
zású dolgozatok, illetve vetítések során. Utóbbiak egyúttal 
növendékeink élete és az önképzőkör munkája közt is szoro
sabb kapcsolatot teremtettekt amennyiben vetítéseikben több
nyire utazásaikiól számoltak be Így Kendeh S. londoni tartóz
kodásról, Kurcz E. Genf és környékéről, Lonkai G. a karácsonyi 
sí-k:rándulásról, Csegezy E. Svájcról és Plósz E. Svédországról 
vetített az iskola vetítőgépeivel.

Angol műsorú gyűlésünkön jelen volt Rapaics K. angol 
vendége, kivel éppen iskolai kezdeményezésű angol levelezés 
révén ismerkedett meg növendékünk. Ez évben is tovább folyt 
finn diáktársaikkal növendékeink levelezése s e kapcsolat 
melegségét bizonyította az év folyamán felolvasott finnországi 
levelek kedves, közvetlen hangja.

Növendéke'nk önállósága, egyéni kezdeményezése is 
örvendetesen fejlődött tovább. Itt először is az ifjúsági elnök, 
Ádler E kezdeményező erejét kell kiemelnünk, ki eredeti ötle
teivel nem egy sikerűit számot és műsort sugalt a szereplőknek.
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Énnek legsikerültebb bizonyítéka volt utolsó gyűlésünk műsora, 
melynek gerincét a Vlll.-osokat most legközelebbről érdeklő 
kérdés, a pályaválasztás nehéz gondolata adta.

Ehhez szóltak hozzá alaposan előkészülve Kisari M. 
(a kenyérkereső nőről), Kálmán M. (a nő szellemi munkaere
jéről), Fodor K. (a családanya áldásos szerepéről), Heintz E. 
(a nőről, mint orvosról) és Gráf M. (a nő és művészet viszo
nyáról). A megfontolt s mégis lelkes hozzászólások (Liedemann 
E fejtegetése a családi kötelességnek és hivatásszeretetnek 
egyaránt élni akaró nő nehéz helyzetéről) valóban tanúskodtak 
növendékeink mélyen vallásos, lelkesen hazafias és nemesen 
erkölcsös világnézetéről.

Önálló alkotóerő nyilvánult az év folyamán felolvasott ere
deti stílusgyakorlatokban (Kálmán M., Csegezy), szabadon elmon
dott elbeszélésekben (Kisary), elmélkedésben (Orphanides A.).

Az október 6-i és március 15-i hazafias ünnepeinkre be
érkezett beszédpályázatok is íróik alkotókedvét mutatták. 
(Győztesek Pap E. és Melichár E.) A versenyzőkedvet 3 szavaló
versenyünkkel is fokozni kívántuk. (Végvári: Én még szabad 
vagyok, Sajó; A Veréb, Petőfi: Nemzeti dal. Győztesek: Fodor K. 
és Werner S. két ízben. A műsorpályázaí győztese Kusinszky M. 
V.-es. A versenyek győztesei emlékül könyvjutalomban része
sültek. Műsorainkat állandóan ének- és zeneszámok tették 
változatossá. (Zongora: 9, hegedű: 3, ének: 4, melodráma 1.) 
E téren leginkább kitűnt: Herramhof A., Kendeh S., Török E., 
Trautmann E , W ahrmann A. Legszorgalmasabb szereplők 
voltak: Heintz E 5, Kálmán M. 4, Fodor K. 4, Werner S. 4 
Orphanides Anna és Olimpia 4—4, Landgráf 1. és Marcsek S. 
3—3 szerepléssel.

Szereplésüket érdemkönyvben örökítette m eg: Csegezy 
E., Kendeh S, Adler E., Miss Livett, Kisary M., Kovács E., 
Wahrmann A. és Kurcz E. (Utóbbi legsikerültebb fényképfel
vételeit helyezte bele.) Érdemkönyvünket művészi rajzokkal 
díszítette: Gráf M, Krempe É, Rapaics K., Trautmann A.

Növendékeink érdeklődését zenei- és irodalmi délutánok 
felkeresésével is fejleszteni akartuk. Ezekről az ott megjelentek 
esetről-esetre beszámoltak. Irodalomszeretetének szép bizonyí
tékát adta Rimár Irma, kinek közvetítésével Fülöp Áron özvegye 
juttatta el körünknek Fülöp A mély értékű tetralógiáját: „Attila 
fiai“-t. Itt köszönjük meg a Lörenthey testvérek ajándékát is : 
Pálffyné Gulácsy 1.: „Ragyogó“-ját, Plósz Erzsébet ajándékát: 
„Mikszátk K.-né megemlékezései“-t, valamint a Berzsenyi-reál
gimnázium ajándékát: „Tariménes utazásá“-t, Fekete Margitnak 
a  farsangi délutánunkra felajánlott műsorokat, valamint az 
ugyanez alkalommal frissítőket ajándékozó növendékeinknek 
szíves adakozását.

Körünkön belül ez évben is szorgalmasan működött a 
„Szembe", a Szép Magyarsággal Beszélők Egyesülete, s az
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állandóan kevesebb hibás szóról rossz magyarságról beszámoló 
jelentések e munka eredményességét hirdették.

Anyagi ügyeinkről annyit, hogy könyvtárunkat kb. 200 P 
értékű könyvvel gyarapítottuk, kiváló tanulóink évvégi jutal
mazására 50 P-t ajánlottunk fel. Az egész év folyamán támo
gattuk szegénysorsú, arra érdemes növendékeinket színház- 
látogatásban és tanulmányi kirándulásban 150 P értékben. 
Takarékbetétünk 357 65 P.

II. „SZEMBE“-EGYESÜLET.
Szép magyarsággal beszélők egyesülete havonkint tartott 

összejövetelen számolt be a haladásról. Osztályonként 2—2 
választott „Szembe“-őr vigyázott a magyaros beszédre, tapasz
talataikat írásban adták be. A hibás szókat vagy mondatfűzé
seket tízszer helyes alakjában leíratták és összegyűjtötték. Évi 
jelentésük, különösen a II. osztályról feltűnő javulást mutatott.

III. IFJÚSÁGI GYÁM1NTÉZET.
(Vezetője : Vidovszky Kálmán  tanár.)

Ifjúsági Gyámintézetünk az elmúlt iskolai évben is áldá
sosán működött. Az adományok összegyűjtésén és egyházi, 
vallásosságot mélyítő célra való elosztásán kívül, különös gond
dal szolgálta a tagok vallásos nevelését.

Az Ifjúsági Gyámintézet vezetője mellett, lelkes segítő 
gárda működött, akiket az ifjúság szeretete és bizalma emelt 
vezető helyre.

Ifjúsági elnök volt Gera Rózsi Vili. o. t. Főjegyző: Liede- 
mann Eva Vili. o. t., jegyző: Schindler Lujza VlI. o. t., fő
pénztáros: Kendek Sári Vili. o. t., ellenőr: Trautmann Emmi 
Vili. o. t. A felsoroltakon kívül minden osztály választott egy 
pénztárost, akik a havi díjak összegyűjtésében szorgoskodtak.

Az egyesület összesen 11 ülést tartott az elmúlt iskolai 
évben. Ezek közül volt egy alakuló ülés, egy záró ülés, két 
nyilvános ülés, hét rendes ülés, amelyek közül az egyik vita- 
ülés volt. Az üléseket mindig bibliaköri összejövetel előzte 
meg. Minden ülésnek gazdag műsora volt. Felolvasások, elő
adások, szavalatok, ének és zeneszámok, mindmegannyi egy 
cél szolgálatában állottak: mélyíteni akarták a tagok vallásos
ságát, erősíteni evangélikus öntudatát. Ugyanennek a célnak 
szolgálatában állottak a viták, amelyek néha nagyon érdeke
sek voltak.

Ezeken az összejöveteleken, amelyek mindig énekkel és 
imádsággal kezdődtek s fejeződtek be, elhangzott: 15 felolva
sás, egy bibliamagyarázat, 2 előadás, 13 szavalat, 3 szóló 
énekszám, 5 zongoraszóm. Ezenkívül minden alkalommal szó
lott az ifjúsághoz a vezető tanár. A legszorgalmasabb szerep
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lök voltak: Gera Rózsi, Liedemann Éva, Trautmann Emmi, 
Schindler Lujza és Marcsek Sári.

Az üléseket szorgalmasan látogatták a  növendékek s lát
hatóan élvezték mindig a  műsort, de eljöttek összejöveteleinkre 
gyakran a tanári kar tagjai is, sőt más iskolák leánynövendé
keit is láttuk vendégeink sorában.

Az Ifjúsági Gyámintézet rendezte azokat a vallásos jel
legű iskolai ünnepélyeket is, amelyekről más helyen emlékszik 
meg értesítőnk.

Az Ifjúsági Gyámintézet tagjai az elmúlt évben 264 P 
50 fill.-t gyűjtöttek össze, ebből az Egyetemes Gyámintézetnek 
beszolgáltattunk 90 P-t, szegény evang. gyermekek karácso
nyára adtunk 50 P-t, a  csornai ev. templomra 20 P-t, Sántha 
Károly síremlékére 5 P-t, a magyar ev. Külmissziói Szövetség
nek 5 P-t, vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv emlékét meg
örökítő füzetből 10 drbot vettünk, derék tagok jutalmazására, 
ösztöndíjazásra 50 P-t. A fennmaradt összeget tőkésítettük úgy, 
hogy az egyesület takarékpénztárban elhelyezett vagyona 
298 P 25 fill.

Az Istennek bennünket eddig is megtartó, gyámolító 
kegyelme és áldása legyen továbbra is egyesületünk munkáján 1

IV. BAJTÁRS-SEGÍTŐ EGYESÜLET.
(Vezetője: Kozma Gabriella tanár.)

Ez a jótékonycélú egyesület még egyik évben sem bizo
nyult olyan nélkülözhetetlennek, mint az idén. Ha nem lett 
volna Bajtárs-Segítő Egyesület, több növendékünknek abba 
kellett volna hagynia a tanulást iskolánkban. Az idén többet 
költött, mint amennyi a bevétele volt; ezt csak úgy tehette, 
hogy előző évekről tartaléktőkéje volt. Havi összejövetelein 
beszélte meg a sürgősen támogatásra szoruló ügyeket, amikor 
a két-két gyűjtő osztályonkint elszámolt a  havi 30—30 fillér 
tagsági díjakról is.

Élén az ifjúság választása útián Krempe Éva Vili. állott, 
mint ifjúsági elnök, Gera Rózsa Vili., mint pénztáros, Kachel
mann Márta VIII, mint jegyző, akik. nagyon szívükön hordoz
ták e jótékonycélú egyesületet. Szorgalmas munkájukban a 
gyűjtők támogatták őke t: Álló Rozália, Godál Irén I. a ) ; Homm 
Margit, Kraszna Ilona I. b ); Kende-K. Márta, Lehoczky Erzsé
bet II.; Kroó Gizella, Vetsey Júlia 111.; Gross Margit, Klein 
Edit IV.; Nagy Irma, Orphanides Olimpia V .; Fekete Margit, 
Werner Sára VI.; Draskóczy Zsófia, Rothermel Ilona Vll ; 
Kendeh-K. Sára és Rapaics Kató Vili. tanulók.

Összes jövedelme 3.435 41 P, összes kiadása 2.392'30 P. 
A megmaradt 1.043 21 P takarékpénztárban van elhelyezve. A 
jövedelemből múlt évi maradvány 1.170'27 P; tagsági díjból, 
— ami legfőbb jövedelmi forrása, — befolyt 1.220'28 P; a
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novemberi tombolajáték jövedelme volt 17978 P; az egyház 
adománya könyvekre 300 P; az Ifj. Gyámint. adománya kará
csonyra 50'— P; növendékek adománya 3103 P; könyvhasz
nálati díjakból 420 P ; füzetekből 6445 P.

E bevételekből fedezte 10 növendék tandíját részben, 
vagy egészben: 273 P ; 11 növendék üzemi díját: 305 P ; egy 
tanuló árvaházi tartásdíját három hónapon á t : 90 P ; egy tanuló 
villanyosjegyét: 19*28 P ; 3 növendék kézimunka anyagát: 
949 P; 15 tanuló színházjegyét: 21 P; 25 tanulónak karácsony
kor ruhasegélyt adott: 264 94 P ; 2 növendéknek gyorssegélyt 
adott 30 P ; a mohács—pécsi tanulmányi kirándulásra egy 
tanuló útiköltségének felét fizette k i: 27 P ; a zebegényi hajó
kiránduláshoz 100 P-vel járult hozzá; kisebb tanulmányi kirán
dulásra 10 P-t adott; a  Gyámolító Szakosztály gyermeknyaral- 
tatására 100 P-t, a Vili. oszt. könyvének kiadásához 2Ó0 P-t 
adott kölcsön ; évvégi jutalmakra 100 P-t adott. 202 darab új 
könyvet vett 732'82 P-ért, 76 régi könyvet beköttetett 62 02 P-ért; 
apró kiadásokra (karácsonyfa szállítás, karácsonyfa díszek, 
borravalók, villanyos, stb.) 4805 P-t költött. Szegénysorsú 
tanulóknak könyvet adott kölcsön, még pedig 146 tanulónak 
610 darab könyvet, melyből 22 tanuló 130 könyvet teljesen 
ingyen használt, a többi csekély használati díjat fizetett.

A szeretet ünnepén, karácsonykor, a mi 25 növendékün
kön kívül még 18 családot vendégelt és ajándékozott meg e 
jótékonycélú egyesület abból a nagymennyiségű ruhaféléből, 
melyet örömmel és szeretetből hoztak a tehetősebb növendé
kek. Ugyanakkor 25 szegénysorsú növendékünk új ruhafélét 
kapott: 11 egész intézeti ruhát, egy kabátot, 8 zubbonyt, 5 pár 
cipőt, 10 pár harisnyát, 5 intézeti sapkát, 6 pár keztyűt, 4 meleg 
alsót.

E számoknál jóval nagyobb a jótékony munka nevelő 
•értéke: a mások bajában résztvevő, társakkal együttérző, sze
retettel teljes jellem nevelése.

V. JÁTÉKKÖR.
Játékkörünk 1931 szept. havában ismét megkezdte műkö

dését. Ifjúsági elnöke és pénztárosa Pap E. Vili. A játékszak
osztály vezetője Kachelmann M. VIII.; a turisztika szakosztály 
vezetője Trautmann E. Vili. Kapitányok: Németh I. III., Dörf
ler É. IV., Hofmann M. V., Ináncsy I VI., Géczy M. VII. és 
Melichar E. VIII. Tagjainak száma kilencven. Hétfőn délután 
voltak játékóráink: az I.—II. osztály számára a második fél
évben 3—4-ig Kozma Gabriella tanárnő vezetésével s a III.—
VIII. osztályok számára 4 —7-ig, az egész évben Játékóráink 
célja az egyéni foglalkoztatás: a gyengébb tanulók erősítése 
és ügyesítése, az ügyesebbek továbbképzése; az órák anyaga: 
szabad-, szertorna- és atlétikai-gyakorlatok és küzdő játékok.
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Jan. 19-én zárt házi versenyt rendeztünk csapat és egyéni szá
mokkal. A ritmikus gyakorlat és talajtorna összetett csapatver
senyében első lett a VII. oszt., második a IV. oszt., harmadik 
a Vili oszt. csapata. Kapitány labdában első lett a Vili. osz
tály a), második a Vll. oszt., és harmadik a Vili. oszt. b) csa
pata. Magasugrás egyéni versenyében első lett Pap E. Vili , 
második Miodragovits M. IV. és harmadik Fecske S. Vili. 
Kötélmászásban első lett Klein I. Vili., második Krempe É. Vili., 
harmadik Csegezy E. Vili. Máj. 30-án a Veres Pálné-utcai 
tornaterem udvarán tornaünnepélyt rendeztünk, melyen mind a  
nyolc osztály szerepelt szabad-, buzogány-, szer-, talajtorna- és 
ritmikus-gyakorlatokkal, különböző játékokkal, magyar tánccal. 
Játékkörünk négy tagja XII. 27-én I. 6-ig, Bánkuton a Bükk- 
hegységben si-tanfolyamon vett részt; helyszűke miatt sajnos, 
csak négy taggal. Kirándulásaink voltak: IX. 14-én Dömös— 
Körtvélyes p.—Hoffmann gunyhó—Mexiko—Csév. IX. 20—21-én 
Dömös—Dobogókő (meghálés) —Kétbükk fanyereg—Vaskapu— 
Esztergom. II. 8-án téli kirándulásunk: Farkasrét—Normafa— 
Anna kápolna—Zugliget. 111. 30 án : Zebegény—Nagymaros. 
IV. 8-án: Hűvösvölgy—Hármashatár hegy—Csúcs hegy—Vihar 
hegy—Kálvária hegy—Hűvösvölgy. V. 2 án: Pomáz —Csobánka— 
Szt. kút—Szurdok—P. szántó—P. szent kereszt—Klotildliget.

VI. CSERKÉSZCSAPAT.
(Vezetője: Lengváry Julia.)

Három csapatának neve: 1. 504-,. gr. Teleky-Róth Johanna 
nagyleány-csapat 22 taggal, 2. 90/L. Kossuth Lászlóné-csapat 
12 taggal, 3. 9l-es Tündérke kisleánycsapat 18 taggal.

Nyáron ismét Zagyvapálfalván táborozott 15 tagú csapata, 
hová szeretettel várták vissza lányainkat. Nagyobb kirándulá
son voltak a Narancson és Gallya tetőn, mely utóbbi alkalom
kor dicséretet kaptak turistáktól, kitartó gyaloglásukért. U. i, 
1 nap alatt 35 km. utat tettek meg. Nagybátony—Gallya-tető; 
Gallya-tető—Ágasvár—Nagybátony.

Az őszi munka kibővülve kezdődött, amennyiben a régi 
terv szerint megalakult a  középkorú serdü'ő csapat és a tün
dérke kislány csapat is. A serdülő csapat 12—16 éves korú 
leánykákból áll, tagjai legnagyobbrészt a leánykollégiumból 
kerültek ki, vezetőjük: Ádám Vilma, segédvezető: Katona 
Magda. A tündérkék 6—12 év közötti kislányokból verődött 
össze, az elemi iskola mellett a kollég. alsóbb osztályaiból; 
vezetőjük: Hegyi Erzsébet, segédvezető: Schindler Lujza. — 
Céltudatos munkát végzett mindhárom csapat. A tábori beszá
moló dec. 7-én történt előadás keretében, melyben bemutatták 
az „egy nap a táborban“ című képet. — Karácsony előtt reszt
vettek a vásár rendezésében ; a Cserkészleány-szövetség ünne
pélyére elkészítették az 50-esek immár a 11-ik vándorkosarat,.
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melyet Anna főhercegnő szegényakciója részére két buzgó 
cserkészünk: Balzsenka Ella és Katona Magda vitt el. Dec- 
21-én, bensőséges csapat szeretetünnep volt az otthonban, ami
kor egymást ajándékozták meg a leányok.

Február 14-én, Anna fenséges védőasszony és férje vitéz 
dr. József Ferenc főherceg és a Szövetség elnöke Lindenmayer 
Antónia látogatta meg a csapat szép munka-délutánját. A Szer
vező testület tagjai, dr. Bőhm Dezső koll. igazgató elnökkel és 
öt koll. tanártagjaival szép számban jelentek meg. Utána a 
csapat Nagyasszonya, Dr Raffay Sándorné látta vendégül a 
Fenséges párt és a megjelent Szervező testületi tagokat, s ven
dégeket.

Március 28-án, a csapat fogadalomtételi ünnepet ült. Az 
50-es csapat az első nagyleány-csapatjelvényt kapta a ,.tüz“-et, 
a 90-es serdülők a sárga liliomot, és a 91-es tündérkék Ígéret 
tételük után, az ezüst liliomot kapták szívük fölé kitűzve, A 
fogadalmat, maga a Szövetség elnöke Lindenmayer Antónia 
vette ki tőlük. Ez ünnepély fényét emelte a Fenségek megjele
nése. Ez alkalommal ünnepelte az 50 L. csapat fennállásának 
5 éves évfordulóját is.

Elsősegély nyújtási tanfolyamon 3 nyert jó eredménnyel 
bizonyítványt.

A szegénygondozásban is tevékeny részt vesz a csapat. 
Egy nyomorék kisleányt édesanyjával együtt ellát élelemmel, 
tüzelővel.

Kirándulni voltak Solymár—Üröm határán, kétszer Csille
bércen, Jánoshegyen, hajóval Tahiban

Idei táborozást a 3 csapat együtt végzi, valószínűleg a 
Balaton mellé eljutni.

9. Szertárak.
1. IRODALMI SZERTÁR.

Gyarapodott 5 gramofónlemezzel.
őre : Dr. Bőhm Dezső igazgató.

2. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI SZERTÁR.
Gyarapodás 8 drb magyar műv. tört. szemléltető kép s 

több fénykép, melyet növendékek kirándulásokon készítettek.
Őre : Dr. Láng Margit tanár.

3. TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZI SZERTÁR.
1 drb Magyarország az Árpádok korában térkép. 1 drb 

Magyarország II. Józseftől a szabadságharc végéig térkép. 
1 drb Magyarország politikai fali térképe. 1 drb Magyarország
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gazdaságföldrajzi térképe. 1 drb Észak-Amerika térképe. 1 drb 
Budapest nevezetességeinek és emlékeinek térképe. 80 drb 
Európa ismétlő térképe.

Őre : Jeszenszky Ilona tanár.

4. TERMÉSZETRAJZ! és 5. VEGYTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS 
FÖLDTANI SZERTÁR.

Egy akváriummal és egy terrénummal gyarapodott; mind
kettő állandó és ideiglenes lakói életének közvetlen megfigye
lése és gondozása útján, nagy mértékben szolgálja a tanítás 
eredményességét. Ezenkívül Kusinszky Matild V. oszt. növendék 
egy szépen kitömött mocsári szalonkát és Rimár Irma VI. oszt. 
növendék húsz darab ásványt ajándékozott intézetünk termé
szetrajzi gyűjteményének.

Őre : Fialka Margit lanár..

6. TERMÉSZETTANI SZERTÁR.

Új beszerzések: kriophor, Ingenhouse készülék, Tyndall 
henger, Radiometer, repesztő gömb, gőzgép átmetszeti min'ája, 
léghőmérő kis minta, Gay Lussac törvények igazolására készü
lék Nagy József szerint, hőmérő, Wimshurst géphez forgókerék, 
egyetemes állvány, villámhárító, elektromos motor, papírbokréta, 
Sűritős elektroszkop, Coulomb törvény igazolására készülék 
Nagy J. szerint, Wheatstone híd Hahn-féle, Morse telegraf óra
művel, Mikrofon indukciós tekerccsel, Ritchie elektonTótor, 
Ampére készülék Nagy József szerint, ellenállás tekercsek 
1 ohm. és 10 ohm., Nife akkumulátor 10 amp. 2 volt, Ernemann 
kinogéphez filmtekercselő, Holtz talpas szorító 2 drb, asztalhoz 
erősíthető kampó, V* és 1 kg kampós súlyok, főzőpohár, főző
palack, vezető drótok, 1 könyv: Masszi Fe,renc: Fizikai Gya
korlatok. Régi eszközök javítása: 139'25 P. Új beszerzések árar 
732'30 P. Összesen: 87L55 P. 29 új drb, 1 könyv.

nem gyarapodott.

7. RAJZSZERTÁR

8. TORNASZERTÁR

40 pár buzogánnyal és 2 könnyű labdával növekedett.
Őre : Harmath Ilona tanár.
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9. EGÉSZSÉGTANI SZERTÁR.

A mentőszekrény kiegészítésére szükségelt kötőszerektől 
eltekintve, a következő könyvvel gyarapodott: „Der Mensch, 
herausgegeben vom Deutschen Hygiene Museum." (J. Ambro
sius Barth, Leipzig.)

Ure: Dr. Bexheft Armin  iskolaorvos.

10. KÖNYVTÁRAK.

A) Tanári könyvtár.
a) A  Deák-téri rész: Sorozatos kiadásokról: Gárdonyi 

6 kötet, Herczeg 10 kötet, Jókai 10 kötet, Bródy 10 kötet. — 
Egyes könyvek szakok szerint: Magyar irodalom 7 kötet, Tör
ténelem 4 kötet. Földrajz 12 kötet, Természettudomány 4 kötet, 
Vegyes tárgyú 7 kötet. Összesen: 73 drb.

őre : Jeszenszky Ilona tanár.

b) Veres Pálné-utcai rész: Új szerzemények: Nyelvészet 
1 drb, Magyar irodalom 4 drb, Idegen irodalom 11 drb, Tört. 
Földrajz 19 drb. Természettudomány 1 drb, Filozófia-Pedagógia 
10 drb, összesen 46 drb. — Gyarapodásához hozzájárultak: 
Neugebauer Vilmos 26 művel (kb. 100 kötet), főleg német 
szépirodalom, Szelényi Ödön és Berzsenyi gimn. 1 művel.

őre: Kell Klára tanár.

B) Irodalmi kézikönyvtár.
Magyar irodalmi kézikönyvtár: 36 mű. (Arany, Bajza, 

Petőfi, Berzsenyi, Czuczor, Csokonai összes művei.) — Német 
irodalom 41 mű. (Goethe, Schiller, s tb ) — Idegen irodalom 
20 mű. (Shakespeare, Dickens, s tb )

Őre : Kell Klára tanár.

C) Kötelező olvasmányok.
13 m ű: Irene, Csalódások, Ludas Matyi, Csongor és Tünde, 

János vitéz, Abafi, Mikes, stb.
őre : Kell Klára tanár.

D) Ifjúsági könyvtár.
Ifjúsági regények, elbeszélések 6 kötet, „Magyar lányok" 

1930. évi, Százszorszép könyvek.
Őre : Glock Klára tanár.
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10. A tanulók kimutatása.
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Rendes növendékek:
a) Születési helye: Budapest 247, Csonkamagyarország 97, cseh 22, oláh 29, szeib 3, egyéb külföldi 8.
b) Anyanyelve: magyar 393, német 11, francia 1, szerb 1.
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alkalmazott 44, pap, tanár, tanító 11, munkás, altiszt 26, katona 17, özvegy 15, nyugdíjas 11, egyéb 20.
e) Vidékről jár be 46.



11. Tankönyvjegyzék 193132-re.

I. osztály.
Bereczky : Ószövetségi élet- és jellemképek.
Kovács Géza : Magyar olvasókönyv 1. o.
Trócsányi: Magyar nyelvtan I.
Gyulai—Hanvai: Deutsches Sprach u. Lesebuch I.
Lakós—Németh : Földrajz 1. o.
Kogutovicz : Földrajzi iskolai atlasz.
Mérei—Gimes : Mennyiségtan. 1 leányközépisk.
Harmat—Karvaly : Magyar leányok nótéskönyve.

II. osztály.
Bereczky : Jézus élete és tanítása.
Kovács : Magyar olvasó II.
Trócsányi: Magyar nyelvtan II. (leányközépisk. számárai)
Gyulai—Hanvai: Deutsches Sprach u. Lesebuch I.
Lakos—Németh : Földrajz II.
Kogutovicz : Földrajzi iskolai atlasz.
Greguss—Horváth : Természetrajz 1. r.
Mérey—Gimes : Mennyiségtan, II—III. o.
Geszler; Énekiskola I.

III. osztály.
Bereczky : Rövid egyháztörténet.
Kovács G. Magyar olvasókönyv III.
Trócsányi: Magyar nyelvtan III.
Hanvai: Deutsches Sprach- u. Lesebuch II.
Hanvai: Deutsche Grammatik.
Yolland—Kundt: |Angol nyelvkönyv, leánykoll. III. és 

reálgimn V, o II. jav. kiadás.
Hézser: Földrajz 111. o.
Kogutovicz : Földrajzi iskolai atlasz.
Szilády : Növénytan, középisk. felső o. sz.
Mérei—Gimes : Mennyiségtan II—III.
■Geszler: Énekiskola II. r.

IV. osztály.
Bereczky : Hit- és erkölcstan.
Zlinczky—Pintér: Stilisztika.
Miklós—Ulreich : Német nyelv és olv, könyv II r.
Yolland—Kundt: Angol nyelvkönyv, gimn. V—VI. o. sz. 
Domanovszky: Magyarország története, a középisk. 111 o. sz. 
Barlhos—Kurucz : Történelmi atlasz.
Szilády: Állattan, középisk. felsőbb o. sz.
Mérei—Gimes : Mennyiségtan leányközépisk. IV.
Angyalné Lőrinczy Erzsébet—Horváth Etelka : Háztartási és név. ism. 
Geszler: Énekiskola II. r.

V. osztály.
Gaudy : Kereszlyénség megalapításénak tört.
Riedl—Pintér: Retorika.
Hanvai: Deutsches Sprach u. Lesebuch HI.
Hanvai: Deutsche Grammatik.
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Yolland—Kumdt: Angol nyelvk. gimn. V—VI. o.
Farkas—Komáromi: Vilógtört. I. r.
Barthos—Kurucz : Történelmi atlasz.
Bossányi—Kenyeresné : Francia nyelv. I. r. leányközépisk. III. 
Koch—Koch: Kémia és ásványtan, (gimn. és reálg, IV.) 
Mérei: Mennyiségtan leányközépisk IV.
Böhm—Kühn: Zeneismeret és a zene fejlődésének története.

VI. osztály.
Bereczky: Keresztyén egyháztörténet.
Riedl—Pintér: Poétika.
Hanvai: Deutsches Sprach u. Lesebuch III.
Hanvai: Deutsche Grammatik.
Goethe—Weber : Hermann u. Dorothea.
Schiller: Wilhelm Tell.
Yolland—Kundt : Angol nyelvk gimn. V—VI.
Theisz: Francia nyelvisk. II. r. leányközépisk, V—VI. o. 
Domanovszky: Történelem II.
Böhm : Kis zenetörténet.
Mérei: Mennyiségtan, leányközépisk. IV. o.

VII. osztály.
Bereczky : Magyar egyháztörténet VII. o,
Pintér : Magyar nemzeti Írod. lörf. I r.
Hanvai: Bilder aus der deutschen Literatur. IV. rész. 
Yolland—Kundt : Angol nyelvkönyv VII. o.
Takáts György: Magyarország történelme.
Barthos—Kurucz : Magyarország tört. földr. atlasz.
Hézser : Földrajz VII. o.
Kogutovicz: Földrajzi kézi atlasz.
Fodor—Gerlóczy : Egészségtan.
Mérei: Mennyiségtan V. o.
Szíjártó: Fizika Vili. o.

■a
Vili. osztály.

Szelényi: Az ev. kereszlyénség világnézete III. kiad.
Pintér: Magyar nemzeti irod tört. II. r.
Miklós—Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv Vili. o. 
Yolland—Kundt: Angol nyelvkönyv VIII. o.
Theisz—Megyeri: Francia nyelvkönyv leányközépisk. Vili. 
Takáts: Magyar nemzet történelme,
Barthos—Kurucz: Magyarország tört. földr. atlasz.
Hézser: Földrajz Vili. d.
Kogutovicz : Földrajzi atlasz.
Böhm—T&nkó : Lélektan és logika.
Szíjártó: Fizika VIII. o.

12. Tudnivalók az 193132. iskolai évre.
A leánykollégium az 1926. évi XXIV. t. c.-ben körvona

lazott nyolcosztályú középiskola, melynek érettségije minden 
főiskolára képesít, így a  polgári-, rajz-, testnevelési-, zenetanár
képző, kertészeti, ipar-, képző-, zeneművészeti főiskolákra, keres
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kedelmi szaktanfolyamra, különbözetivel a tanítónőképző V. 
évfolyamára való felvételre, továbbá köztisztviselői pályákra. 
Tananyaga irodalmi és művészeti irányú általános műveltség 
mellett a  modern nyelvek, és pedig német, angol é3 francia 
tanítására helyez súlyt.

1. Felvétel a Deák-téren megnyíló I.—V. osztályba, továbbá 
a Veres Pálné-utca 36. sz. alatt megnyíló VI.—VIII. osztályba 
június 19., 20., 30., július 1. napjain lesz a Deák-téri díszterem
ben d. e. 8—12-ig. Fizetendő egységesen 12 P behatási és 
30 P üzemi díj a felvételkor. A z  évi tandíj az 1.—IV. osztály
ban evang. részére 60, ref. 100, r. k. 140, izr. 240, az V.—Vili. 
osztályban evang. 80, ref 120 r. k 160, izr. 320 P. A tandíj 
két részletben fizetendő, és pedig szeptember 1-től október 2-ig, 
továbbá február 1-től március 2-ig. A polgári iskola IV. osztá
lyából a  kollégium V. osztályába fellépők algebrai alapműve
letekből, angolból és természetrajzból, a gimnáziám IV. osztá
lyából fellépők angolból és háztartástanból különbözeti vizsgát 
tartoznak tenni; a többi osztályokba is a kultuszminiszter által 
előírt különbözeti vizsgálat alapján vehetők fel új növendékek. 
Ennek a vizsgálatnak letételére karácsonyig adunk haladékot.

A z  intézettel kapcsolatos, Veres Pálné-utcai bennlakásba 
az összes osztályok növendékei felvehetők A felvétel feltételei 
az internátusi értesítő részében olvashatók. Beiratási díj 10, 
havi ellátási díj evang. részére 100, ref. 120, r k 150 P.

2. Tandíjkedvezményért csak a legritkább esetben lehet 
folyamodni szegénységi bizonyítvány és legalább jó előmene- 
telű bizonyítvány alapján.

3. Az iskolai év ünnepélyes megnyitása szeptember 9-én 
lesz a  Deák-téri épületben, hol a tanulók 8T9 órakor gyüle
keznek.

4 Okvetlenül megkívánjuk) hogy a tanulók előírt és ér
tesítőnkhöz mellékelt minta szerint bárhol vehető intézeti ruhát 
és kalapot is hordjanak, továbbá a tornaórákon csak tornaci
pőben és előírt tornaruhában jelenjenek meg. Sötétkék felső 
kabátot kívánunk, továbbá minden ruhadarabra és kalapra a  
Schick-cégnél beszerezhető „EK“ intézeti jelvényt.
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Bennlakás. (Internátus.)
Közli: Szluika Ella igazgató.

Valamely leánynevelő intézet csak akkor felelhet meg 
igazán céljának, ha nemcsak a nagyváros leánykáinak nyitja 
meg kapuit, hanem módot és alkalmat nyújt a vidéken lakó 
szülők gyermekeinek is, hogy a távollevő iskola áldásaiban 
részesülhessenek. Teszi ezt pedig olyképpen, hogy a komoly 
tanulás hónapjaiban jó ellátást, biztos felügyeletet, barátságos 
meleg otthont nyújt a családi kört elhagyni kényszerült tanulni 
vágyó leánykáknak.

E célt szolgálja a leánykollégium internátusa is. Falai közé 
sereglett növendékeinek testi jólétéről gondoskodik, emellett 
azonban feladatának tekinti azoknak az evangélium szellemé
ben való nevelését is, szívük, lelkűk művelését, minden jó, 
szép és igaz iránti fogékonyságuk fejlesztését, a helyes modor, 
sok jó szokás elsajátítását.

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

Az internátusi munkában részt vesznek még az intézet 
nevelő testületének tagjai:

dr. Steinert Katalin oki. középiskolai tanár, a kollégium 
óraadó tanára, segít az irodai munkában és általános felügye
letben is.

Arz Lujza okleveles tanítónő, intézeti nevelőnő vezette a 
II., III . és IV. csoport német társalgását.

Bünker Jozefin oki. nyelvmesternő, kollégiumi óraadó tanár, 
intézeti nevelőnő, vezette az I. csoport német és a II., III. cso
port francia társalgását.

Klimó Irma oki elemi iskolai tanítónő', internátusi nevelőnő.
Láng Ella nevelőnő vezette az Fa, Eb és IV. csoport fran

cia társalgását március hó elejéig, mikor is súlyos és később 
végzetessé vált betegsége miatt félbe kellett hagynia munkáját.

E helyen is őszinte gyászunknak, igaz fájdalmunknak 
adunk kifejezést a  kedves, finomlelkű kartárs elvesztése miatt, 
ki az intézetnek 8 éven át volt buzgón fáradozó, lelkiismeretesen 
munkálkodó, készségesen segítő tagja.

Láng Ellát nevelőnői munkájában márc. hó közepétől 
Ritter Gizella oki. középiskolai tanár helyettesítette.
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Öllős Iza oki. polg. isk. tan., intézeti nevelőnő főként a 
magyar tantárgyakban korrepetált a növendékekkel. Munka
körét február 1-én Bartholy Klára oki. tanítónő vette át, aki 
március közepétől az 1/a, Eb és IV. csoport francia társalgását 
is vezette.

Házvezetőnő: özv. Stuhlreiter Frigyeséé, ruhatárosnő és 
betegápoló : Ladányi Kamilla, felügyelőnő: Merschiczné—Fekete 
Julia.

Az internátus növendékei a bennlakó igazgatónő és neve
lőnők állandó felügyelete alatt vannak. Iskolán kívüli idejüket 
velük együtt töltik el a nappali szobákban A magyar és ide
gennyelvű nevelőnők felváltva segítségükre vannak napi fel
adataik elkészítésében, délutáni társalgó órákban az idegen 
nyelvek gyakorláséban. Velük vannak napi sétáikban, felügye
letük alatt játszanak a kertben, esteli szabad óráikban. Velük 
mennek időnkint vallásos és tudományos előadásokra s min
denekelőtt vasár- és ünnepnapokon a templomba. Együtt imád
koznak reggel, délben, este. Velük vannak a  hálótermekben is.

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

A növendékek kedvelt taitózkodási helye a meleg idő
szakban az intézet árnyas, fás udvara, itt játszanak, ten iszez
nek, vagy olvasgatnak szabad idejükben, sőt itt tanulnak, meg 
kézimunkáznak is. Télen pedig, ha az idő erre kedvező, korcso
lyáznak az udvar aszfaltozott részén készített korcsolyapályán.

Az internátus növendékei a délutáni órákban zongoraórákat 
vehetnek bejáró szakképzett zongoratanárnőktől s naponként 
gyakorolják magukat a részükre beosztott órákban. A zongora
tanítási órákért külön díjazás jár A zongoratanítást ez évben 
is Kéler Magda, Papp Józsefné, Poswék Olga, Svehla Antónia, 
Várady Imréné és Vikár Kálmánné oki. zongoratanárnők látták 
el igen szép nredménnyel, amiről a jól sikerült félévi és évvégi 
zongoravizsgák is tanúbizonyságot tettek.

Az őszi hónapokban az internátus növendékei részére 
3 hóra terjedő tánctanfolyamot rendezett, melyben Marschalkó 
Mária táncmesternő vezetése mellett régi szép — elsősorban 
magyar — táncokat tanultak a lánykák s e ritmikus és klasz- 
szikus mozdulatok gyakorlásával ügyesítették tagjaikat s tették 
simábbá, biztosabbá fellépésüket. A tanultakat szépen sikerült 
táncvizsgán mutatták be.

Az egészségi állapot e tanévben is elég kedvező volt. A 
szokásos és elkerülhetetlen torokgyulladásokon kívül csupán
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néhány egészen könnyű, enyhe és szerencsésen gyógyult vör* 
heny eset okozott gondot.

A megbetegedett növendék a betegszobába kerül és ott 
az intézet orvosa, dr. Mihalovics Géza gyermekorvos, klinikai 
tanársegéd, kezelésében és pontos utasításai szerint a leggon
dosabb ápolásban részesül.

A növendékek fogkezelését az intézet fogorvosa, dr. Ora- 
vecz Pál klinikai tanársegéd végzi. Külön fogorvoshoz, vagy 
egyéb külön orvosi kezeléshez, külön tornaórákra a kisérést 
az intézet nem vállalja.

Könnyebb ragályos betegség alkalmára szolgál az udvar
ban különálló beteg pavilion Súlyos ragályos bajban megbete
gedett növendéket a szülők költségére, a törvény rendelkezése 
szerint, kórházba kell szállítani.

Az internátusbán elsősorban a kollégiumba járó növen
dékek nyernek elhelyezést, de — amennyiben hely van — az 
0. N. E. leánygimnáziumának tanulói is felvétetnek. E tanévben 
2 IV. elemista internátusi növendékünk is volt.

A jelen 1930—1931. tanévben 65 növendék vétetett fel az 
internátusba. Ezek közül 46a kollégiumba, 17 a  leánygimnáziumba 
iratkozott be, 2 pedig a Deák-téri elemi iskola IV. osztályának 
volt tanulója. — Sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyre fokozódó 
útlevélnehézségek miatt évről-évre fogy a megszállott területekről 
jövő internátusi növendékek száma. E tanévben már csak 
8 növendékünk jött át megszállott területről, hogy itt részesül
hessen magyar voltának megfelelő magyar nevelésben.

Az internátusba való felvétel végett az „Igazgatótanács“- 
hoz címzett kérvényben az igazgatónőnél kell jelentkezni. A 
kérvényhez csatolandó: születési, iskolai, újraoltási, orvosi
bizonyítvány, szülői nyilatkozat és 10 pengő beiratási díj. Aki 
leányát az intézetbe beíratta, az aláírt szülői nyilatkozat értel
mében, még azon esetben is tartozik az egész évi díjat meg
fizetni, ha leányát tanév közben az intézetből bármi okból kivette.

Beiratási díj visszalépés esetén vissza nem téríttetik. 
Szeptember 10-e után való visszalépés esetén az egész évi 
internátusi díjak befizetésének kötelezettsége fennáll.

Internátusi díjak voltak az 1930—1931. tanévben evangé
likusoknak 100 pengő, reformátusoknak 120 pengő, katholiku- 
soknak 150 pengő havonként, fizetendő lehetőleg évi 3 rész
letben. Internátusi beiratási díj 10 pengő, zongorahasználati és 
orvosi díj egész évre 10 —10 pengő. Zongora tandíj havi 16 P. 
A mosásdíj utólag állapíttatik meg és havonként körülbelül 
5—6 pengőt tesz.

Az intézet igazgatótanácsa által megállapított ellátási- és 
zenedíjak 10 teljes hóra értendők, azon esetben is, ha a tanév 
bármely okból később kezdődnék, vagy korábban végződnék. 
Befizetett dijak visszafizetésének, vagy a fizetés alól való fel
mentésnek helye nincs.
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Köszönetét mondok e helyen is intézetnek juttatott szives 
adományaikért:

Dr. Ostffy Lajos ny. főispán földbirtokos úrnak 15 dib 
nyúl, Mihály István gazd. tan. földbirtokos úrnak 4 drb nyúl, 
Meng Pál p. felügyelő úrnak szőllő, Bontus Gyula úrnak szőllő, 
Stéberl András úrnak sonka és kolbász, végül az Országos 
Közélelmezési Részvénytársaságnak 2 kg dió, 5 kg füge, 2 kg 
keksz és 1 kg szaloncukor adományáért.

Az internátusba felvett növendék köteles az előírt szabá
lyokat pontosan megtartani, az intézet rendjéhez szigorúan 
ragaszkodni. Szülei által előre bejelentett rokon, vagy ismerős 
családnál a hónap második és negyedik vasárnapján templomi 
istentisztelet meghallgatása után este 7-ig, illetőleg 7Ví óráig 
látogatást tehet, ha a  rokoncsalád valamely felnőtt tagja ki- 
és visszakíséri. Ez időre érte a szülő, illetőleg a bejelentett 
család felelős. Bejelentett rokonaival a hónap első és harmadik 
vasárnapján délután 3—5 óráig beszélhet a fogadó'eremben 
az igazgatónő tudtával. Vidéki rokon a szülők tudtával, s 
részükről történt bejelentés alapján látogathatják meg a növen
déket más napon is délután 3 és 6 óra között. Helybeli roko
nok hétköznap nem látogathatnak. Tanítás ideje alatt a növen
dékek senkit sem fogadhatnak. Nagyobb szünetre hazautazó 
növendék a meghatározott időnél előbb nem utazhatik el s a 
kijelölt napon visszatérni tartozik.

Az intézeti növendékek egyenruhát viselnek és pedig 
sötétkék gyapjúszövet matróz-ruhát, a melegebb időszakban 
sötétkék fehércsikos vászonzubbonyt és az ünnepélyeken fehér 
vászonzubbonyt sötétkék gallérral. Harisnya és cipő mindenkor 
fekete.

A z  egyenruha viselése szigorúan kötelező, annak viselése 
alól senki sem menthető fel.

Ékszert viselni nem szabad.
A növendékek évközben felmerülő kisebb szükségleteinek 

beszerzéséről az intézet gondoskodik, miért is a növendékek
nek zsebpénzt nem szükséges, sőt nem is szabad maguknál 
tartani.

A növendék szeptember hó elején a tanév kezdetét meg
előző napon foglalja el helyét az internátusbán s ekkor hozza 
magával a nevével és intézeti számával megjelölt internátusi 
felszerelését is. Az intézeti felszereléshez tartozik: egy 180 cm. 
hosszú, 80 cm. széles 3 részből álló derékalj, 1 párna, 1 pap
lan, 1 lószőrtakaró, 1 fehér piké ágyterítő, 2 rendbeli ágyhuzat, 
1 nagy 3 m. hosszú fehér abrosz, 6 asztalkendő, számmal 
ellátott egyszerűbb evőkészlet, 2 pohártörlő, 2 mosdótörlő, 
megfelelő mennyiségű, jókarban levő fehérnemű (legalább 6 
nappali ing, 6 háló ing, 6 nadrág, 6 kis alsó derék, 2 alsó
szoknya, 24 zsebkendő), 6 törülköző, 1 fürdőlepedő, 2 lábtörlő, 
1 flanel és egy könnyebb, térdigérő fésülködő köpeny, 2 fekete
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klott kötény, 8—10 pár fekete harisnya, 1 pár fekete magas 
cipő, 1 pár fekete félcipő, 1 pár fekete kivágott cipő, papucs, 
sár- és hócipő, meleg kendő vagy kötött kabát, 1 esernyő, 
2 félkendő, 2 fésűkendő, bontó- és sűrűfésű, haj-, köröm-, fog- 
és ruhakefe, egy kis fadoboz a fésűk és kefék tartására a 
hálóteremben, 1 köznapi sötétkék szövet matrózruha (rakott alj, 
külön zubbony, gallér és kézelőn 5 sor keskeny fehér zsinór), 
1 ünnepi sötétkék szövet matrózruha, 2 sötétkék keskeny fehér
csíkos vászonzubbony, a zubbonyon sötétkék gallér és kézelő 5 
sor keskeny fehér zsinórral, 1 söté kék fehér pettyes nyári házi 
ruha, 1 könnyű fehér ruha táncvizsgára, 1 sötétkék téli kabát, 
1 sötétkék tavaszi kabát. A téli- és nyári kalap egyöntetűség 
kedvéért az intézet útján szerzendő-be.

Az internátus növendékeinek névsora 
az 1930—1931. tanévben:

a) A KOLLÉGIUM TANULÓI:
1. Alvinczy Alice ev. 11. o. Budapest, 2. Bagossy Katalin 

ev. VII. o. Nagykároly, 3. Barna Lujza ev. 1. o. Dombóvár, 
4. Becker Margit ev. IV. o. Budapest, 5. Bessenyey Edit ref. 
VI. o. Nagyszalonta, 6. Bolyky Éva ev. I. b) o. Budapest, 7. 
Bózsing Edina ref V. o. Ercsi, 8. Bruncsics Karolin ev. V. o. 
Nagykanizsa, 9. Bontus Hermina ev. I. o. Budapest, 10.* Csiba 
Lenke ev. rendkívüli növ. Ófehértó, 11. Dubois Anna ev. II. o. 
Vashegy, 12. Dubois Klári ev. IV. o Vashegy, 13. Farkas Lili 
ref. IV. o. Tiszafoldvár, 14. Fecske Sarolta ev. Vili. o. Tápió- 
szentmárton, 15. Freytag Mária ev. IV. o. Budapest, 16. Gassel 
Edit ref. I. o. Budapest, 17. Györk Erzsébet ev. IV. o. Fűzfő, 
18. Hofmann Mária ref. V. o. Bicske, 19. Hrabovszky Edit ev. 
II. o. Békéscsaba, 20. Jász Vera ev. I. o. Budapest, 21.* Józsa 
Etelka ref. VI o. Szarvas, 22. Kisary Erzsébet ref. VII. o Alap, 
23. Kisary Mária ref. VIII. o. Alap, 24. Kisary Teréz ref. IV. o. 
Alap, 25. Kiss Adrien ref. VI. o. Ajkacsingervölgy, 26. Laky 
Zsuzsi ev. III. o. Budapest, 27. Marcsek Sarolta ev. VI. o. Ózd, 
28. Meng Mária ev. V. o. Budapest, 29. Mihály Edit ev. III. o. 
Nagydém, 30.* Oláh Erzsébet ev. V. o Csepel, 31. Ostffy Anna 
ev. II. o. Ostffyasszonyfa, 32. Ostffy Éva ev III. o. Ostffy- 
asszonyfa, 33. Ottó Hilda ev. I. o. Budapest, 34. Papp Irén 
ev. VII. o. Nógrád, 35. Pethe Erzsébet ref V. o. Székesfehér
vár, 36. Pétermann Irma ev. III. o. Bonyhád, 37. Rudi Ilona 
ev. V. o. Medgyesegyháza, 38. Sándor Gizella ev. II. o. Krizba, 
39. Steberl. Zsazsa ev. I. o. Békésgyul.a, 40 Szabados Lenke 
izr. II. o. Érsekvadkert, 4L SzHényi Éva ev. III. o. Pozsony».
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42. Széli Mária ref. 111. o. Decs, 43.* Szilágyi lima ev. 111. o. 
Budapest, 44. Szupper Dóra ev. 1. o. Vecseny, 45 Sztraka Ida 
ev. I. o Kamaraerdő, 46. Vétek Anna ev I. o. Budapest.

b) A GIMNÁZIUM TANULÓI:
1. Ascher Anna ref. VII. o. Fehérgyarmat, 2. Bóka Dalma 

ev. VII. o. Békéscsaba, 3 Bőhm Éva r. k. II o. Budapest, 4. 
Hricsovszky Erzsébet ev. IV. o. Ózd 5.* Keller Klára ev. III. o. 
Szentetornya, 6. Kemény Edit ev. II. o. Budapest, 7. Kisary 
Julia ref. I. o. Alap, 8. László Gizella ev. II. o. Solt, 9. Palády 
Mária r. k. IV. o Budapest, 10. Sáska Gabriella ref. II. o. 
Isaszeg, 11. Stróbl Éva ref VII. o Abony, 12. Szupper Mária 
ev. IV. o. Vecseny, 13. Szvorényi Erzsébet ev IV. o. Gyón, 
14 Szvorényi Katalin ev. II. o Gyón, 15. Tarcsy Ella ref. I o. 
Ács, 16 Tibor Magda ref VIII. o Zombor, 17. Thuránszky 
Edit ev. VIII. o. Gyöngyös

c) ELEMI ISKOLAI TANULÓK:
1. Halászy Juliska ev IV o. Enese, 2. Halászy Katalin 

ev. IV. o Ajka.

*-al jelöli kimaradt.

49








