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Dr. S zelén y í Ödön
(1877-1931)

«Küzdelmekkel és szenvedésekkel teljes földi élete után 
most már a tiszta boldogság Ilonában van; mi pedig, akik 
ismertük és szerettük, sírjára csak néhány hervatag virágot 
helyeztünk, de baráti szeretetünk örök virágai mindaddig virulni 
fognak hű szivünkben, amig az Ur bennünket is el nem szólít 
oda, ahová ő előre ment.» Megható, hogy e látnoki szavakkal 
végezte Szelényi azt a megemlékezését, mellyel jó barátjának, 
az internátus tavasszal elhunyt kedves Ella nénijének áldozott 
múlt évi értesítőnkben. S most az ő emlékét kell idéznem, mert 
1931. szeptember 18-án ő is elhagyott bennünket, maradandó 
űrt hagyva maga után. Mikor Láng Ellát 1931. május 12-én a 
kerepesi temetőbe kísértük, Szelényi Ödön már nem jöhetett 
velünk, mert gyengélkedett. Már a innlt tanév II. felében abba 
kellett hagynia fokozatosan, végül teljesen kedves tanári mun
káját. Gyógyulást keresni Reichenhall fürdőbe ment, hol édes
atyja felgyógyult; de rajta ez nem segített, s a nyáron lepusz
tulva tért haza budai otthonába. Nyughatatlan lelke újra messzi 
hajtotta: szepesi szülőföldjére ment a Késmárk melletti Tátra- 
házára, mert ennek erős levegőjétől várt gyógyulást. Önfeláldozó 
hitvese ment oda, ahová beteg férje kívánta, bár a reménységet 
rég elhagyta magától. Szeptember elején sietve jött férjével újra 
haza, mert a nagybeteg nem akart megváltozott hazájában ősei 
hamvai mellett pihenni, szabad magyar hazájába vágyott, mert 
a vég már oly közel volt. Mikor utoljára beszéltem vele (szept. 
16-án, szerdán), erőtlen testében is élénk érdeklődéssel kívánta 
beszámolómat, mert minden érdekelte: iskolája, egyháza, hazája 
sorsa. S még halála előtt két nappal is az volt legfőbb gondja, 
hogy állásáról végleg lemondottnak tekintem-e; s csak akkor 
nyugodott meg, mikor biztosítottam, hogy bármely percben
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átveheti óráit, melyeket óvatosságból másnak is beosztottam. 
Őh, mily nehéz volt vidám arccal beszélnem, bár fájdalommal 
láttam utolsó fellobbanását. Még német ősmondákat olvasott, s 
halála napján elolvasta, amit akart, kiejtette a könyvet, imára 
kulcsolta kezeit, s nagyot sóhajtva adta vissza Teremtőjének 
nemes lelkét. Istenben való megnyugvás jellemezte halálát, de 
ez tette életében is türővé.

Ha végigfutjuk pályáját, sok hányattatás, keserves csalódás 
kálváriáját látjuk. 1877-ben született Késmárkon ősi szepesi 
polgári családból. Mint magyar-német szakos tanár Mezőtúron 
a református gimnáziumban kezdte pályáját, s itt Faragó Bálint 
igazgató leányában hű hitvesét találta meg; folytatta a lőcsei 
állami, majd a késmárki evangélikus gimnáziumban. — Késmár
kon ekkor lett lelkész iskolánk egykori vallástanára, a feledhe
tetlen Kirchknopf Gusztáv. 1909-ben értékes irodalmi működése 
alapján, mely a filozófia és pedagógia irányába terelte, a pozso
nyi ev. teológia hívta meg egyhangúlag tanárul. Ekkor tudomá
nyának élhetett, s aki eddig kis fiúkat tanított, a teológusok 
legszeretettebb mestere lett. Emelkedő pályája 1923-ban kettétört. 
Már 1920-ban Pestre jött, mivel Pozsony cseh uralom alá kerül
vén, nem akart ott maradni s a Pesten felállított teoló
gián tanított. De ennek megszűnte után kimaradt a sop
roni egyetemi hittudományi kar tanárai sorából. S ekkor 
saját önéletrajzának vallomása szerint ügy érezte, hogy tétlen
ségre lett kárhoztatva. De Szelényi és tétlenség! Ez nem fér 
össze — s így örömmel vállalkozott már 1920-ban a kollégium 
egyik előfutárjának, a Veres Pálné-intézetnek óraadó tanárságára, 
s 1923-tól egész munkáját ennek szentelte. Mint a protestánsok 
megértésre buzdító hittanára kezdte, majd filozófiát tanított a 
14—17 éves leányoknak úgy, hogy soha senki e tárgyat nehéz
nek nem találta. A fiúk volt tanára most leányok rajongva sze
retett mestere lett. Szaktárgyai: magyar és német mellett világ- 
irodalom, közgazdaság és történelem voltak azok a tárgyak, 
melyeket egyenlő alapossággal, lelkesedéssel, magával ragadó 
igazi pedagógiával tanított. S hogy miként tanított, minden volt 
tanítványa bizonyítja; csak annyit mondhatok mint munkatársa^ 
hogy ideálja lehetett a tanárnak, ki szaktudása mellett széles 
látókörrel is rendelkezett.

Fájó szívvel kisértük ki szeptember 21-én a budai hegyvidé
ken lévő Farkasréti temetőbe. Temetése bizonyította azt a nagy 
veszteséget, melyet halála jelentett. Hogy a kollégium egész 
tanári kara, felső osztályainak összes növendékei, alsó osztá
lyainak küldöttsége kinn volt, s hogy iskola, internátus, tanárok, 
tanítványok, volt tanítványok egyaránt koszorút tettek, termé
szetes. A temetést tanítványa, Szántó Róbert, kelenföldi ev. lel
kész végezte. Mellette 12 Luther-kabátos 'evang. lelkész, a buda
pesti lelkészi kar legértékesebbjei tettek léleknemesítő profesz- 
szorkodása mellett bizonyságot. A nyitott sírnál Dr. H. Gaudy
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László, budapesti hitoktatási igazgató beszélt. Előzőleg szólt a 
teológia nevében Draskóczy Lajos dékán, a debreceni egyetem 
nevében (ennek magántanára volt) Dr. Tankó Béla professzor, 
az Orsz. Ev. Tanáregyesület nevében leánykollégiumi kartársa, 
Dr. Szigethy Lajos elnök búcsúztatta az egyesület titkárát és a 
reformátusokkal közös Protestáns Tanügyi Szemle alapító-szer
kesztőjét. Azután a kollégium nevében búcsúzott Dr. Böhm Dezső 
igazgató és Vas Ilona VIII. o. növendék.

Mikor visszaértünk a Veres Pálné-utcai kollégiumi épületbe, 
éreztük annak szükségét, hogy látható emléket is kell Szelényinek 
itt létesítenünk, hiszen tíz utolsó évének egész munkáját a kollé
giumnak áldozta, s itt volt ő otthon, mikor pozsonyi otthonából 
kiüldözték. Az Evang. Tanáregyesület november 26-i közgyűlését 
emlékének szentelte; itt nyomtatásban is megjelent elnöki meg
nyitót mondott Szelényiről, a tipikus cipszer-tanárról Szigethy, 
a középiskolai tanárról Bőhm, a főiskolairól Gaudy, végül Dr 
Losonczi Zoltán, budapesti ev. gimn. tanár az íróról értekezett. 
Emlékére arcképét 200 példányban sokszorosíttattuk és növen
dékeinek ajándékoztuk. Ezenkiviil Oppel Imre, ev. gimnáziumi 
tanár, iskolánk volt óraadója, festőművész által megfesttettiik 
Szelényi képét, s a kitűnően sikerült emléket december 
17-én helyeztük el benső ünnepély keretében a Veres Pálné-utcai 
igazgatói irodában. A család, a tanári kar, a felső osztályok 
tanulóji s a volt növendékek képviselői voltak itt jelen; Szigethy 
Lajos alkalmi ódáját szavalta Csepely Agnes VIII. o.t., a tavaly 
érettségizettek háláját tolmácsolta Krempe Éva, végül az igaz
gató keresetlen szavakkal jellemezte Szelényi nevelő munkáját. 
Most ez a kép is ihirdeti azt, hogy Szelényi (szelleme a leánykollé
gium munkájában élni fog, bár testileg nincs is már közöttünk: 
mert az az igazi pedagógia lesz mindig mi vezérlő csillagunk, 
amelyet ő követett. «Ilyen igaz ember eltűnésekor pedig két
szeres erővel tör ki belőlünk az a hit, hogy csak porhüvelyét 
adták át az enyészetnek, de a lélek él — találkozunk.» Újra 
Szelényi szavai csengenek lelkűnkben, mellyel Kelenföld első 
kiváló lelkészét, Szűts Gábort búcsúztatja a mostani Luther-Nap- 
tárban. Igen, a lélek él — találkozunk!

Dr. Böhm Dezső.

*

Dr. Böhm Dezső búcsúztatója Szelényi temetésén:
A gyászoló evangélikus leánykollégium tanári kara ne- 

vében búcsúzom attól, ki egész lángoló lelkesedését, kiváló 
tehetségét ennek a fejlődő intézetnek szentelte. Mikor 1920- 
ban intézetünk munkásai közé állott, második otthont talált 
áz otthonából kiüldözött, s egy évtizedig állta itt ama nemes 
harcot a magyar kultúra érdekében. A szív embere sziveket

7



hódított magának, s annál nagyobb most fájdalmunk, hogy 
őt el kellett veszítenünk. Szelényi Ödön azonban nem a 
mának munkása volt, ő a jövőt építette, s ba gyenge por
hüvelyét korai sírjába is zárjuk el, ő megmarad műveiben, 
alkotásaiban és megmarad a szívekben. S ha a budapesti 
evang. leánykollégium történetét írják majd meg, az ő 
munkálkodása annak legszebb lapja lesz. Kedves jó bará
tunk, legyen hányatott életed után csendes a pihenésed, 
mi nem felejtünk, mi mindig hálásak leszünk Neked az 
együttes szép munkáért. Nyugodj békében, Isten veled!

Vas Ilona Vili. o. tan. búcsúja Szelényi temetésén:
Az Evangélikus Leánykollégium ifjúságától egy szép

séges könyvet rabolt el örökre a virághervasztó ősz. Az 
elmúlás fekete pecsétje alatt a finom, értékes lapok halkan, 
fáradtan lezárultak. — S mi, kik még nem rég olvashattunk, 
tanulhattunk ebből a csodálatos szépségű, mérhetetlen gaz
dagságú könyvből, kiknek még fülünkbe csengnek az elhal
kult tanító, baráti szavak, — most itt állunk egy finom, 
jóságos mesterrel árvábban,, egy megértő, segítő baráttal 
szegényebben.

Itt vagyunk mindnyájan, drága, jó mesterünk, Bará
tunk, a hűséges, hálás tanítványok eljöttek mindnyájan erre 
az utolsó felelésre. Kit egyaránt szeretett kiest, nagy, ki 
mint ember és tanár: a legjobb, a legnemesebb volt: soha, 
soha nem tudja őt velünk a kegyetlen, kíméletlen idő elfe
ledtetni !

Lelkünk fájdalmas zokogásába fül búcsúszavunk: Isten 
veled, szeretett jó Tanárunk! Viszontlátásra!

Dr. Szigethy Lajos ünnepi verse; Szelényi képének leleple
zésén elmondta Csepely Ágnes VIII. o. tan.

A jó tanárt minden hálás tanítvány,
Hosszú évek múltán egész hadsereg, —
Haló porában is imádkozva áldja, —
S tőle kapott kincsét híven őrzi meg.

Szelényi Ödönünk, atyánk, jó barátunk,
Gazdagon vetettél szer etet-magot;
Szállj alá niost hozzánk, szent örömmel várunk,
A hálabuzát te méltán aratod.

Vittél az igazság napsütött hegyére,
Szépség országában vezettél körül,
Együtt lelkesedtünk, eszméid megértve,
S éreztük, hogy szived szivünkkel örül.



Világirodalom virágos berkébe,
Költészet tavához elmentünk veled,
Elámulva néztünk a kristályos mélybe,
Benne tükröződni láttuk az eget.

Élö-sziklák voltunk s te hatalmas elme, 
Tudásforrást nyitó Mózes vesszeje,
De szivünkbe vésted, hogy az Ur félelme 
Minden bölcseségnek örök kútfeje.

Nemzetünk múltjából tanulságot vontál;
Múló lidércnyomás rajtunk Trianon,
S addig is drágább kincs aranynál, rubininál 
Igaz magyar szívnek a szent jájdalom.

Törékeny testeddel munka hőse voltál, 
Harcoltál, míg napod le nem áldozott,
Fogyó gyertya voltál, értünk ellobogtál, 
Pihenést neked csak a nagy éj hozott.

Őszintén sirattunk, mikor eltemettünk,
Ma ünnepelünk mi, büszkék, boldogok, 
Jóságod emlékét nem lehet feledni,
Hálaoltárunkon tiszta láng lobog.

Jó Szelényi Ödön, bölcs tanítómester,
Igazság bajnoka, ihletett vezér.
Szellemed, mely halált, elmúlást nem ismer, 
Amíg élünk, bennünk s általunk is él!



1. Az iskola története.
A kollégium egyik őse, a Deák-téri polgári leányiskola, az 

elemivel közös igazgatás alatt 1883 őszén nyílt meg. Már a 
kilencvenes években továbbfejlesztésére gondoltak; 1903-ban el
határozták, hogy a fiúgimnáziumnak új épületbe költözésével 
egyidejűleg felsőbb leányiskolát létesítenek. A terv nem való
sult meg s hasonló sors érte az 1917-ben hozott határozatot, 
mely leánygimnázium szervezését tervezte. 1919-ben külön igaz
gatás alá került az elemi és polgári iskola. 1920-ban a pesti 
magyar egyház Dr. Raffay Sándor püspök kezdeményezésére 15 
évre kezelésbe vette az Országos Nőképző Egyesület IV. Veres 
Pálné-utca 36. számú épületét és itt a mejdévő internátus mailé 
három éves továbbképzőt állított olyan leányok számára, kik a 
IV. polgári vagy középiskolai osztály után modern nyelveket 
kívántak tanulni és irodalmi és művészeti általános műveltséget 
akartak szerezni, de oklevélre nem törekedtek. Ezzel az alapító 
püspök áj irányt tört a magyar leánynevelés terén s az állam is 
méltányolta ezt azzal, hogy a sajátos tantervű iskolát mint 
«nyilvános tan- és nevelőintézet»-et elismerte. (15.302 192 4.)

1926. szeptemberétől a két iskola a jelenlegi igazgató közös 
vezetése alá került, s belőlük lett 1927. szeptemberében az 
1926. évi XXIV. t. c. értelmében az első és egyetlen magyar 
leánykollégium. Ennek tanítási anyaga a Veres Pálné-tovább- 
képzőének megfelelő, előnye azonban az államérvényes bizo
nyítvány és főiskolákra és hivatali pályákra képesítő érettségi 
bizonyítvány. Az I. osztály az első évben a Deák-téren, az V. 
a Veres Pálné-utcában nyílt meg, s évenként két osztállyal bő
vülve, 1930/31-ben lett a kollégium teljessé, s ekkor tartotta 
első érettségi vizsgálatát is.

A Deák-téri polgári leányiskola igazgatói voltak: 1883— 
1908 Falvay Antal, 1908—1 2 'Scholtz Lajos, 1912 1926 Mi-
kolik Kálmán, 1926-tól Dr. Bőhm Dezső; a Veres Pálné- 
intézet igazgatói: 1920 21-ben Dr. Szigethy Lajos, 1921—tői 
Dr. Bőhm Dezső, ki a kollégiumnak alapítása óta vezetője.
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2. Az intézet fenntartó hatósága.
Leánykollégiumunk a bányai evang. egyházkerületbe tar

tozik, és így Dr. Raffay Sándor püspök egyházi főhatósága 
alatt áll.

Fenntartója a pesti magyar és német evangélikus egyház 
(Deák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak). Az iskola ügyeit 
a képviselőtestület és annak keretén belül álló iskolabizottság 
intézi. A képviselőtestület egyházi elnöke Broschko G. Adolf, 
v. esperes, világi elnöke Dr. Haberern J. Pál, udv. tan., közös 
egyházi felügyelő. Az iskolabizottság elnöke Dr. Németh Ödön, 
egyet, tanár, I. iskolafelügyelő; iskolánk ügyeit azonban első
sorban Dr. Zimmer mami Ágoston, egyetemi tanár, II.
iskolafelügyelő gondozza. Az anyagiakról a gaz dasági bizott
ság határoz, ennek elnöke Becht Albert, takarékpénztári igaz
gató, közgondnok; iskolánk gondnoka Dr. Renk Ernő, fogorvos.

Az állami felügyelet gyakorlásával a Vallás- és Közoktatás- 
ügyi Miniszter ez évben is Dr. Pintér Jenő, tankerületi kir. fő
igazgatót bízta meg.

3. Tantestület és tantárgyfelosztás.
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templom karnagya

15
Dr. Láng 

Margit
óraadó tanái Műv.-tört. VI— 

Vili. Tört. V.
9 A műv.-történeti 

szertár őre.

16 Lovas Sarolta óraadó tanár Angol 111., Vili. 
Német 1. V. 12 —

17

18

Dr. Papp 
Gyuláné

Dr. Steinert 
Katalin

óraadó tanár 

óraadó tanár

Angol Vil. 
Magyar 1 a.

Földrajz 11. a b 
Vil.

7

10
A Vil. o. főnöke. 

Az int. igazg 
titkára.

19 Télessy Dalma r. tanár Magyar 11.b. IV. 
Német. 1. 111. IV

17 ■ A IV. o. főnöke.

20 Vidovszky
Kálmán

beosztott 
r. vallástanár Hittan I—Vili. 20

Hitszónok, a 
Gyámint. vezetője.

21 Vidovszky
Kálmánná óraadó tanár Magyar Hl. 

Francia Vl. 7 A 111. o. főnöke.

22 Dr. Zelenka 
Margit

r. tanár Magyar l.b. VII. 
Német 11.,VI.,Vll„ 

Filozófia Vili..
20 Az 1. b. o. főnöke.

* L az értesítő 5. rész c) pontját.
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A ref. tanulókat M orandi Ilona vallástanár a rendes órákon, a róm. 
katholikusokat C sókás K ároly belvárosi segédlelkész, az izraelitákat Dr. W olf 
József vallástanár az iskolában összevonva tanította.

A ltisz tek : Deák-téren Jakubecz Ferenc r. iskolaszolga, betegsége s 
halála miatt karácsonytól Jakubecz István, Baranyay János kapus, Baranyay 
Jánosné és Jakubecz Ferencné takarítónők. Veres Pálné-ban Hajas Simon 
kapus, Sebestyén Antal iskolaszolga.

4. A tanárok irodalmi és társadalmi működése.
Dr. Böhm Dezső az Evang. Egyet. Tanügyi Bizottság elő

adója, az Orsz. Evang. Tanáregyesület főjegyzője, a Lutheránia- 
Dalegyesület elnöke, a Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztője, 
az Ifjú vÉek főszerkesztője, a pesti Evang. egyházmegye tör
vényszéki bírája és számos egyházi és tanári egyesület választ
mányának tagja. Előadásokat tartott az iskolán kívül Békéscsa
bán, Rákosszentmihályon, Budapest-Kelenföldön az evang. nő- 
egylet estélyein, az Evang. Tanáregyesület közgyűlésén, öt elő
adást a Deák-téri ev. leányegyletnek; végül képviselte a kor
mányt szeptemberben és decemberben a békéscsabai ev. reálgim
náziumban tartott érettségi vizsgálatokon.

Dr. Bexheft Ármin Budapest székesfőváros iskoláihoz az 
egészségtantanítás megfigyeléseré és irányítására a Vallás- és 
Közoktatási Miniszter által kinevezett szakfelügyelő, a budapesti 
Pázmány Péter tud. egyetemen fennálló Iskolaorvosi Tanfolya
mon az «Iskolahygiéné» tanára, az egyetem Bölcsészeti Karával 
kapcsolatos Középiskolai Tanárképzőintézeten az «Iskolae^ész- 
ségtan» előadó tanára, a Tiszti Orvosi Tanfolyamon az «Iskolai 
Egészségtan» tanára. — Az Orsz. Orvosszövetség Iskolaorvosi 
Szakosztályának ügyvezető elnöke, a Sportorvosi Szakosztály 
és az Orsz. Közegészségi Egyesület választmányi tagja, az Iskola- 
orvosi és Egészségtantanári Szakbizottság alelnöke, a Ma
gyar Iskolaszanatórium Egyesület orvosi tanácsának tagja, az Orsz. 
Világítástechnikai Bizottságnak a Nénjóléti Miniszter által dele
gált tagja, az Erzsébet Népakadémia igazgatósági, a Szabad 
Lyceum választmányi tagja, a Nemzeti Gyermekhét nagybizott
ságának tagja, a II. kér. Testnevelési Bizottság s a Kerületi 
Választmány tagja. Ezenkívül számos orvosi, természettudományi, 
egészségügyi és társadalmi egyesület rendes ill. választmányi 
tagja. A Csalogány-utcai Állami Elemi iskolai Tanitónőképző 
egészségtantanára és intézeti orvosa. Székesfővárosi kerületi or
vos. — Több tudományos előadást tartott különböző szakegye
sületekben, azonkívül népszerű előadásokat a Szabad Lyceumban 
s a tuberkulózis elleni propaganda szolgálatában. — Az Orsz. 
Orvosszövetség és az Orsz. Közeg. Egyes, megbízásából emlék
iratot dolgozott ki az egészségtantanítás sikeresebbé tétele tár
gyában. Az «Egészségvédelem» — Fodor József jubileumi szá
mába cikket írt: «Fodor József, az iskolaorvosok apja» címen. A 
vgenfi Nemzetek Szövetsége Közegészségi Osztályának megkere

13



sésére referátumot írt «Iskolaegészségügy és a tanulók egyéni 
egészségügyi felügyelete Magyarországon» címen.

Filarszky Erzsébet tankönyvbírálatokat írt az Evang. Egyet. 
Tanügyi Biz. megbízásából.

Glock Klára az Ifjú Évek kézimunkarovatának írója.
Jablonowsky Piroska, az Evang. Tanáregyesület jegyzője, az 

Evang. Egyet. Tan. Biz. részére tankönyvbírálatokat írt.
Jeszenszky Ilona, az Orsz. Középisk. Tanáregyesület, a Ma

gyar Földr. Társ. didaktikai szakosztályának választmányi tagja, 
itt előadást tartott «Svájci utam» címen. Öt előadást +artott 
a Deák-téri leányegylet iskolánkívüli népművelési óráin. Cik
ket és ismertetést írt a Prot. Tanügyi Szemlébe.

Kozma Gabriella, a Fébé Ev. Diakonissza Nőegylet tagja, 
az első ev. tanító-konferencián, 1931. julius 10-én előadást tar
tott «A gyermek fegyelmezése > címmel, melynek <'övid kivonata 
meg is jelent az Ev. Népiskolában. 9 év óta ír a bibliából része
ket - Braille-írással a vakok részére, s 8 éve leírja számukra a 
Fénysugár c. hitmélyítő folyóiratot. Bibliamagyarázó jegyzeteket 
terjeszt gépírással. Vezette a Fébé üllői-úti evangélizáló óráin 
orgonával a közéneket.

Králik Jenő, zeneszerző, a Deák-téri ev. templom karnagya, 
a Lutheránia Vegyeskar karmestere. Egyházi zeneművei szere
pelnek több budapesti és vidéki templomban. Cikkeket írt a 
Prot. Tan. Szemlébe, az Ev. Népiskolába, tankönyvbirálatot az 
Egy. Tan. Biz. részére.

Dr. Láng Margit az Orsz. Régészeti Társ., az Egyetemet és 
Főiskolát végzett Nők Egyesülete és az Evang. Tanáregyesület 
választmányi, a Római Magy. Tört. Társ. rendes tagja. Cikket 
írt a Prot. Tan. Szemlébe, Ifjú Évekbe. A Magyar Holland Kul- 
turgazdasági rt. filmsorozatában «Magyarország Művészeti Ein- 
lékei»-nek II. részét elkészítette. Külön tanulmánya: A nő társa
dalmi helyzetének hatása a lakásépítészet kialakulására.

Ruttkay-Miklian Gyula székesfővárosi vallástanár, az Ifjú 
Évek felelős szerkesztője, az Orsz. Luther Szövetség igazgatója. 
Cikkeket írt az Ifjú Évekbe, Jöjjetek Étihozzám-ba, előadásokat 
tartott egyháztársadalmi egyesületekben, az Ifjú Évek februári 
konferenciáján s a hiterősítő előadásokon.

Vidovszky Kálmán, a Luther Otthon igazgatója, az Egyetemes 
Ifjúsági Belmissziói Bizottság elnöke, az Egyetemes Vallástaní
tási Szakosztály tagja, a budapesti Luther-Szövetség választ
mányi tagja, az Egyetemi Luther-Szövetség t.b. igazgatója, a 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület Nemzeti Bizottságának tagja, a 
Bethlen Qábor-Szövetség és az Evang. Tanáregyesület választ
mányi tagja, a «Kőrösvidék» Békésmegyei Keresztyén Nyomda 
rt. egyik megalapítója és igazgatója, a békéscsabai Kisgazdák 
Egyesületének dísztagja, a Magyar Cserkészszövetség társel
nöke, a Magyar Cserkész szerkesztője, a IV. Jamboree parancs
nokságának tagja, a jamboree sajtócsoportjának vezetője. —
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Az elmúlt év folyamán többször prédikált,' előadást tartott a 
kelenföldi Ev. Nőegylet s a Tabita Ev. Nőegylet estjein, az 
óbudai ifjúsági egyesületben, a budapesti KIE-ben, az Ifjú Évek 
konferenciáján s a Juterősítő előadások alkalmával. Mint a Cser
készszövetség elnöke elnöki megnyitót mondott a Magyar Tu
dományos Akadémia dísztermében tartott közgyűlésen, a szövet
ség képviseletében volt Gödöllőn, Szegeden, Miskolcon, Székes- 
fehérvárt, megjelent sok budapesti csapat ünnepén, s csaknem 
mindenütt tartott előadást. — Cikket írt a Magyar Cserkész 
igen sok számába, írt az Ifjú Évekbe s több ifjúsági lapba. Több 
cserkészcsapat jubileumi évkönyvébe írt bevezető vagy egyéb 
cikkeket. Megjelent művei: «Csendes hangok a háború zajában» 
(Egyházi beszédek a világháború idején, 1. és II. kötet.), Albá
niáról; Dániai levelek; Imádkozó Fiúk. (Imádságos fiúk, cser
készek számára.)

Dr. Zelenka Margit a Luther Szövetség választmányi, az 
«Ifjú Évek» szerkesztőbizottságának tagja, a Deák-téri leányegy
let iskolánkivüli népművelési óráin 10 irodalmi előadást tartott. 
Cikkeket írt egyházi lapokba.

5. Az 1931/32. iskolai év története.
a) Az év megnyitása. A pótló beiratásokat szeptember 1. 

és 2. napjain végeztük. 3-án volt a javító érettségi vizsgálat, 
ekkor voltak a magán- és javító vizsgálatok is. 9-én uyitottuk 
meg az évet, 10-én pedig már rendesen tanítottunk.

b i Iskolaépületeink. Újra két helyen folyt a tanítás, az
I.—IV. osztály kapott ez évben a Deák-téren, az V.—Vili. 
osztály pedig a Veres Pálné-utcában helyet. Utóbbi épületben 
berendeztünk egy vetítő termet, mely mint zeneterem is szere
pelt. Felfrissítettük az épületeket és a VII. osztály számára 
Lopos-rendszerü modern padokat szereztünk be.

c) A Tanári Testület egyik legértékesebb tagja, Dr. Sze- 
lényi Ödön elhunyt. (1. az értesítő élén álló cikket!) Ujerőkent 
működött Lovas Sarolta, oki. középiskolai tanár, ki angol és 
német órákkal kapcsolódott bele egységes munkánkba és tanít
ványainak, tanártársainak és feletteseinek szeretetét és elisme
rését érdemelte ki. Sajnos, a 'rendes tanári állások ügye ez évben 
sem jutott dűlőre. Haladást jelent azonban az a tény, hogy a 
nt. képviselőtestület november 30-án Jablonowsky Piroska, Fi- 
larszky Erzsébet tanárokat és Harmatit Ilona testnevelési tanárt 
rendes tanárokká egyhangúlag megválasztotta. A választás ugyan 
felebbezés folytán nem vált jogerőssé, de biztosítékot nyújt az 
évek óta szép sikerrel és lelkesedéssel működő tanároknak arra 
nézve, hogy új rendes állásoknál ők jönnek tekintetbe. 
Biztosíték azonban az iskola számára is, hogy nélkülözhetetle
neknek megismert erőit el nem veszítheti.

A tanári kar egymás óráinak és módszerének megismerésére
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ez évben is folytatta a nyilvános tanítási órákat, ezek örvendetes 
hatással voltak hallgatókra és munkálkodókra egyaránt. Ez 
évben először a modern nyelvek tanítását figyeltük meg: 
Dr. Gyapay Józsefné (I. haladó-német), Lovas Sarolta (III. an
gol), Dr. Lapp Gyuláné (VI. angol), Dr. Böhm Dezső (Vili. 
német) óráiból okultunk; majd a művészeti tárgyak tanításának 
megismertetésére Dr. Láng Margit (VII. művészettörténet) és 
Králik Jenő (IV. ének) órái szolgáltattak tanulságot. Az órákat 
Télessy Dalma ,̂ Kell Klára, Dr. Láng Margit, Dr. Zelenka 
Margit, Jeszenszky Ilona és Dr. Bőhm Dezső bírálták tanulmány- 
szerű dolgozataikban.

Munkánkból ez évben püspöki engedéllyel három gyakorló 
tanárjelölt is okult. Mohr Éva, Kaiser Erzsébet és Buday Margit 
kértek engedélyt, hogy angol órákon hospitálhassanak, mivel 
állami beosztásuk mellett e szaktárgyuk tanításában nem szerez
hettek volna gyakorlatot. Dr. Papp Gyuláné VI. és Dr. Gyapay 
Józsefné IV. o. óráit látogatták szorgalmasan, gyakorlatukról 
tanítással is tanúságot tettek. Szívesen vettük ittlétüket, mert 
kedvesen kapcsolódtak bele az iskola munkájába.

Itt emlékezem meg arról, hogy Dr. Hauser Ignác, róm. kát. 
hittanár Erzsébet-városi plébánossá választatván meg, Csókás 
Károly, belvárosi segédlelkész tanította ez évben a hittant. 
Őszinte örömmel köszöntöttük Hauser megválasztását, s hálával 
emlékezünk meg arról a megértő munkáról,, melyet iskolánkban 
kifejtett. De bár távozását sajnáljuk, utódjában is olyan munkást 
kaptunk, ki a felekezetek közti, nálunk hagyományos jó szellemet 
elődjéhez hasonlóan ápolja. Uj hittanárt küldött ki az izraelita 
hitközség is Dr. Wolf  József személyében, ki szintén a békés 
együttműködés jóakaratát hozta magával.

d) Iskolánk öröme és gyásza. Dr. Raffay Sándor püs
pöknek, iskolánk alapítójának, 40 éves lelkészi jubileumán mi 
is részt vettünk, s az igazgató és Bagossy Katalin VIII. o.t. üdvö
zölték a' szeretett főpásztort meleg szavakkal.

A halál aratása súlyos veszteséget okozott fiatal intézetünk
nek. Dr. Szelényi Ödönnek, kiváló tanártársunk haláláról érte
sítőnk vezető helyén emlékeztünk meg. Jó barátunkat veszítettük 
el az 1931. október 24-én elhalt Landgraf János, egyházi fel
ügyelőben, ki a Veres Pálné-igazgatótanácsnak kezdettől fogva 
tagja volt és különösen mint az anyagi ügyek szakértő gondozója 
mutatta meg az intézmény iránt való jóindulatát. Igen közelről 
érintett Jakubecz Ferencnek, a Deák-téri épület iskolaszolgájának, 
a közkedvelt és szeretett Ferenc bácsinak 1932. március 22-én 
bekövetkezett halála. Hosszas szenvedés után váltotta őt meg az 
Ur. Nehezen fogjuk az ő szolgálatkész, megbízható és hűséges 
munkálkodását nélkülözni, hiszen tíz éven át szolgálta iskolánkat. 
Temetésén, mely nagycsütörtökön volt az óbudai temetőben, a 
tanári kar élén az igazgató búcsúztatta a derék munkatársat.
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Isten adjon a megfáradtaknak csendes pihenést, hozzátartozóiknak 
pedig vigasztalást! Emléküket hálásan őrizzük!

e) Felügyelet, látogatás. Dr. Raffay Sándor püspök április 
19. és 22. napjain, Dr. Pintér Jenő, tankerületi kir. főigaz
gató, március 10. és 11. napjain végezte iskolalátogatását, 
azt megelőzőleg Dr. Sn/lay Géza igazgató vizsgálta meg az ügy
kezelést, dolgozatokat stb. őszinte hálával és köszönettel vettük 
az állam nagynevű k/küldöttjének jóindulatú nyilatkozatát, mely 
további munkánkban erősíteni fog.

Dr. Höherem J. Pál, közös felügyelő, több tanítási órán 
jelent meg Dr. Németh Ödön és Dr. Zimmermann Ágoston iskola
felügyelők és Broscíiko G. Adolf, a képviselőtestület elnöke, 
a három újonnan választott rendes tanár és az új óraadó óráit 
látogatták.

/ )  Szülői értekezletre november 23-án hívtuk a szülőket, 
kik közül 130 követte meghívásunkat. Ezen Dr. Böhm Dezső 
igazgató a szülői ház és iskola viszonyáról, Dr. Bexheft Ármin 
iskolaorvos a fertőző betegségek elleni védekezés módjairól 
beszétl.

g) Növendékeink szám a ez évben is emelkedett és most 
már elérte a lehető legmagasabbat. Újra két első osztályt nyi
tottunk, ügy hogy a kollégiumnak most két párhuzamos osztálya, 
tehát összesen tíz osztálya volt. Ezek elfoglalták a rendelkezésre 
álló helyet, de nem kis gondot okozott a párhuzamos német 
órák, idegen hittan órák stb. elhelyezése. A felső osztályok azon
ban — a yill.-t kivéve — kevésbbé népesek és bizony kevésbbé 
megfelelő tanulóanyaggal teltek meg. Összes létszám 459, ebből 
253 evangélikus (55.1 »o), 335 protestáns (72.9no). A múlt 
évhez képestid az emelkedés.

h) l'an itás, nevelés A tanítás az 1917. évi 1889. cin.
sz. alatt kiadott tanterv szerint a múlt évben 540 05 57 1930.
számú VKM. rendelettel történt változással folyt. A francia most 
már a VI. osztályban is rendes tárgy, és így lényegesen több 
eredményt ért el tanítása, mint rendkívüli tárgy korában. Az 
V. osztályba felvett tanulók angol nyelvi különbözeti vizsgálatát 
ez évben is három havi tanfolyammal könnyítettük meg. Ezt 
Kell Klára tanár vezette. Egyébként a többi osztályokba is a 
törvény szerint előírt különbözeti vizsgák alapján vettük fel a 
tanulókat.

A modern nyelvek közül a németnek tanítására az I. és II. 
osztályokban 3—3 csoportot alkottunk, hogy így tudásuk
nak megfelelőbb beosztásban eredményesebben tanulhassanak 
tanulóink.

* A szemléltetés eszközeit alkalmaztuk: a vetítőgépek több 
száz alkalommal rendes órák keretében, a földrajz tanításnál 
liomokasztal és gyúróanyag, a természetrajznál kis akvárium 
és terrárium is támogatta a munkát, a zenetörténet tanításánál 
pedig a gramofonok. Ezeknek a többi tárgyak tanításába bele-
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vonását megkezdettük. Részt vettek tanulóink az ú. n. kötelező 
filmoktatásban is; ennek bemutatásain Harmath Ilona, Jeszenszky 
Ilona (kétszer), Kozma Gabriella, Dr. Steinert Katalin tanáraink 
voltak előadók.

Igaz örömmel említjük, hogy tanulóink más iskolákkal valá 
versenyben sem maradtak el. Így a Pintér főigazgató által ren
dezett középiskolai tanulmányi versenyben résztvett 50 leányból 
négy nyert kitüntetést vagy dicséretet, ezek közül kettő iskolánk 
növendéke: Vas Ilona a szépirodalmi versenyben első dicsé
retet, Steiner Klára a magyar irodalmi versenyben második di
cséretet szerzett. Mindkettőjük szaktanára Jablonowsky Piroska. 
Tehát a legkiválóbbak szellemi tornájában is jól megállotta 
helyét a kollégium. — 'De ezenkívül is hoztak sikert egyes 
tanulóink: Wahrmann Anna VIII. a Képzőművészeti Társulat 
diákversenyéní »iticséretet, Alth Melitta IV. és G3̂ apay Magda 
III. az Állatvédő Egyesület pályázatán könyvjutalmat, Mindum 
Klára IV. a Corvin-Aruház pályázatán 10 P. jutalmat nyert.

A protestáns ifjúság lelki gondozására havonként egy ifjú
sági istentiszteletet tartottunk a Deák-téri templomban; ezeken 
Vidovszky Kálmán (egy alkalommal Ruttkay-Miklian Gyula) val
lástanár mondottak beszédet. A felnőttek istentiszteleteit is rend
szeresen látogatták tanulóink felekezeteik szerint. Az ifjúság 
Gyámintézete és bibliaórák is lelki épülésre szolgáltak. Épígy 
az Ifjú Évek evang. ifj. lap január 3í. és február 1-én rendezett 
kétnapos konferenciája, melynek munkájában az igazgató és 
vallástanár élénk részt vettek, továbbá a budapesti evang. val
lástanárok által március 18. és 19. napjain rendezett hiterősitő 
előadások, melyekben már 111. osztálytól minden tanulónk részt 
vett és Kunst Irén misszionáriusnő április 26-i előadása. Végül 
a május 11. bűnbánati napon az egész tanári kar és konfirmált 
ifjúság együttesen járult az Ur asztalához. Ekkor is Ruttkay 
helyettesítette a beteg vallástanárt.

Más vallási! tanulóink is eleget tettek egyházuk által kívánt 
kötelezettségeiknek; hiterősitő előadásainkkal egyidőben Morandi 
Ilona, ref. vallástanár, is csendes napot tartott; a róm. katolikus- 
kai pedig Dr. Halász György végzett lelki gyakorlatot; az izrae
liták részére az istentiszteletek látogatása mellett liturgikus éne
ket is tanítottak.

i) Rendkívüli tárgyak. Gyorsírást 111.--VIII. osztályosoknak 
két csoportban heti 2—2 órában tanította Ruttkay-Miklian Gyula 
vallástanár. Részt vettek benne: Hirschmann Mária, Kendeh 
Márta tm., Ostffy Anna III, Babarczi Julia, Bujdos Róza, Faltay 
Ilona tm., Kelemen Mária tm., Ledényi Margit, Major Zsuzsa tm., 
Mihály Edit, Mindum Klára tm., Östffy Éva, Pétermann Irma, 
Soós Magda, Szelényi Éva tm. IV., Ádler Katalin, Becker Margit, 
Budai Jolán, Györk Erzsébet, Henszelmann Edit V., Kozma Edit 
Vili., összesen 21.

2. Francia nyelv I. — II. osztályok részére 2 csoportban heti
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2—2 órában, tanította Baján Hedvig. Részt vettek: Böhm Márta, 
Bretter Éva, Knti Ilona, Szabó Szenta I. a., Wéber Edit I. b., 
Molnár Margit II. a., Kraszna Ilona II. b., összesen 7.

3. Énekkarunk is tovább működött Králik Jenő énektanár 
vezetésével. Eddig önként vállalkozók vettek benne részt. Mint
hogy azonban sajnálattal tapasztaljuk, hogy nem éppen a legjobb 
hallású és hanganyagú tanulók jelentkeznek önként, már most 
közöljük iskolánk növendékei szüleivel azt, hogy jövőben az 
arra alkalmasaknak az énektanár kiválasztása alapján részt kell 
venniök az énekkar szerda d. u. órájában. Csak így érhető el 
az, hogy az iskola ünnepélyein s más alkalmakkor is annyira 
fontos énekkar megfelelő fejlődést érjen el. Egy délutáni órát 
talán az iskola érdeke is elvárhat az ifjúságtól; az elméleti múvé- 
szettanításnak is támpontot ad a művészetekben való gyakorlás: 
ezért sajnáljuk, hogy az évek óta folyó művészi rajztanításra 
ez évben senki sem jelentkezett, úgy hogy Oppel Imre festőmű
vész nem kapcsolódhatott bele iskolánk munkájába. Itt még az 
anyagi okok indokolhatták a vonakodást, de a karének ingyenes 
tanítása bizonnyal csak élvezetet jelent mindenkinek, ki szereti 
a zenét. S melyik lánynak nem kell szeretnie a léleknemesitő 
muzsikát?!

k) Tanulmányi kirándulások. Az őszi kedvezőtlen idő 
és a súlyos gazdasági helyzet sok szép terv megvalósítását hiú
sította meg.

Szintén tanulmányi kirándulásszámba ment a színházláto- 
gatás. Itt a Székesfőváros ifjúsági előadásai jöttek főleg tekin
tetbe, elvittük azonban a növendékeket értelmiségi fokuk szerint 
az Operába s Nemzeti Színházba.

Kirándulások az 1931-32. évben.
N

o
C/5

Nap Oszt. Kirándulás helye Célja Idő
tart.

>
"nto
•<u
OS

Vezető tanéi ok 
Vendégek

1. IX. 2 0 . Játék
kor

Törökbálint—Szekré
ny e s—Csillebérc— 
Farkasrét

turisztika 1 n 9 Filarszky, Jab - 
lonowsky

2. IX. 24 I. a Országház és környéke ismeret térj. 2 ó 42 Jeszenszky
3, IX. 24. i. b O/szégház és környéke ismeret térj. 2 ó 46 L)r. Zelenka
4 IX. 24 11 a Nemz. Múz. régiségt. ismeret térj. 2 5  ó 47 Harmath
5. IX. 24. 11. b Nemz. Múz. régiség*. ismeret térj. 2 5  ó 33 Kozma
6. IX. 24 ív. A budai Vár nevez. ismeret térj. 5 ó 25 Télessy, Glock
7. IX. 30. I. a Várhegy és környéke ismeret térj. 3 ó 43 Jeszenszky
8 . IX. 30. i. b Várhegy és környéke ismeret térj. 3 ó 45 Dr. Zelenka
9. X. 1 . íi. b Hűvösvölgy—Glück 

Frigyes-út—Oroszlán
szikla— Lipótmező

őszi séta Van 34 Kozma

1 0 . X. 1. IV. Hűvösvölgy—Glück 
Frigyes-út—Oroszlán
szikla— Lipótmező

őszi séta Van 29 Télessy, Har
math

11 X. 4. Játék
kör

Pomáz—Sikáros— 
Dobogókő—Dömös

turisztika 1 n 1 0 hilarszky, Har
math
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Nap Őszi. Kirándulás helye Célja Idő
tart R

és
zt

v.
 1

Vezető tanárok 
Vendégek

12. X. 9. VI. Kertészeti főiskola háztartást. 3 ó .5 Bauerné
13 X. 10. II. a Margitsziget ismeret térj 3 ó 47 Dr. Bőhm.Fial- 

ka, Harmath
14. X. 10. Játék

kor
Farkasrét—Ördögorom

csárda— Normafa— 
Zugliget

őszi séta ‘/2n 39 Harmath

15. X. 13 II. b Zugliget őszi séta, ját. V* n 17 Kozma
16. X. 14 I. a Zugliget „ „ játék */2 n 41 Jeszenszky
17. X. 14 i. b Zugliget V* n 43 Dr. Zelenka
18 X. 14. ni. Zugliget ................ Va n 45 Vidovszkyné,

Lovas
Dr. Láng, Je

szenszky
19. X. 14 VIII. Nemzeti Múzeum régi

ségtára
műv.-lört. 3 ó 25

20 X 15. Vili. Aquincum műv.-tört.
történeti

'/2  n 48 Dr. Láng, Jab- 
lonowsky

21. X. 18. Játék
kor

Hűvösvölgy—Zsíros
hegy— Nagyszénás— 
Piliscsaba

turisztika 1 n 15 Dr. Bőhm.Jab- 
lonowsky, Fi- 

larszky, Harmath
22. X. 21 II. b Pál-völgyi csepkőbarl ismeret térj. 3 ó 36 Kozma
23 X. 21. IV. Pál-völgyi csepkő- 

barlang
ismeret térj. 3 ó 34 lelessy, Har

math
24. X. 21. VIII. Nemzeti Múzeum régi

ségiára
műv.-tört. 3 ó 25 Dr. Láng, Jab- 

lonowsky
25. X. 22. VIII. Zsámbéki templom műv.-tört. V* n 33 Dr.Bőhm.Láng
26. XI. 27. 11. a Orszéghéz ismeret térj. l ‘/só 45 Harmath
27. XI. 27. ül. Országház ismeret térj. H/aó 46 Vidovszkyné,

Lovas
28. XI. 27. IV. Országos Tejszövet

kezeti Központ
ismeret térj. 3 ó 36 lelessy,Glock, 

Bauerné
29. XI. 27. V. Tüzelő kiállítás ismeret térj. 3 ó 36 Jablonowsky
30. XI. 27. VI. Flóra-gyár ismeret térj. 3 ó 45 Fia lka
31. XI. 27. VII. Szépm. Múz. régi képi. műv.-tört. 3 ó 45 Dr. Steinert
32. XI. 27 Vili. Láng gépgyár ismeret teij. 3 ó 46 Filarszky
33. XII. 27. 

-1 .7 ,
Játék

kor*
Bánkúti sitanfolyam 

(Bükkhegy)
síelés túrázás 11 n 9 Filarszky, Har

math, vendé
gek: Krepus- 
ka K., Rákos 
M. volt nö
vendékek

34. 11. 13. II. a 
intern.
növ.

BLAC jégpálya korcsolyázás 3 ó 28 Bünker, Har
math

35. III. 16. I. b Gellérthegyi hőforrá
sok, Petöfi-szobor

ismeret térj. 2 ó 41 Jeszenszky. 
Dr. Zelenka

36. 111. 18. I. a Mezőgazd. Múzeum ismeret térj. 3 ó 36 Jeszenszky
37. III. 18 i. b Mezőgazd. Múzeum ismeret térj. 3 ó 35 Dr. Zelenka
38. III. 20. 

111. 28.
V —

VIII.
W ien—M ünchen— 

Augsburg—Salzburg
tanulmányi
kirándulás

9 n 20 Fialka, Har
math. vendég: 
Dr. Rátzné

39. IV. 2. V. Szépművészeti Mú
zeum. Műcsarnok

görög szobrá
szat, tört. fes
tészet fejlő

dése

2 ó 12 Jeszenszky

40 IV. 9. Vili. Hűvösvölgy tavaszi séta 21. 2 ó 15 Harmath
41 IV. 10. IV. Szépművészeti Múz. műv -tört. 3 ó 48 Dr. Láng, Jab- 

lonovszky
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Nap Oszt. K irándulás helye Célja Idő-
tart R

és
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v 
I

Vezető tanárok 
Vendégek

42 IV. 12 I. a Erzsébet-híd budai és szülőföld 2 ó 39 Jeszenszky
pesti hídfő környéké
nek ismertetése (ása-

ismertetés

tások. hőforrások, régi 
s újsbb épületek)

Jeszenszky43. IV. 6 V. Szépműv Múzeum műv.-tört. 3 ó 22
44. IV. 21 I. a A kir. palota belseje és ismeret térj. 3 ó 32 Jeszenszky,

környéke Dr.Gyapay né
45. IV. 27. VII. Új levéltár ismeret térj. 3 ó 43 Dr. Zelenka
46. IV. 28 V. Hármashatárhegy tavaszi séta 4V*ó 22 Fialka, Bünker
47 IV. 28 VI. Hármashatárhegy tavaszi séta 4 ‘/2ó 30 Jablonovszky,
48 V. 3. II. b Petőfi-ház tanúim kirán, 2 ó 42 Filarszky 

Télessy, Kozma
49. V. 3 I. b Kir. Vár, Erzsébet- ismeret térj. 3 ó 39 Jeszenszky

múzeum
Dr. Böhm, Jeszen. 
szky. Lovas. Vi- 

dovszky, Vidovsz.
50 V. 4. III. Drégelyvár— Drégely- 

palánk
tanulmányi
kirándulás

1 n 36

kyné
51 V. 6. I. a Petőfi-ház ism. té r j . 3 ó 40 Jeszenszky

Jablonowsky52. V. 8. Játék- Szt. Endre— Kő- tú risz tik a 1 n 17
kör hegy—Pomáz H arm a th

53. V. 10 II. a Zugliget—J  ános- séta Van 39 F ialka , H ar-
hegy—Zugliget m ath

54 V. 14. III. Zugliget— N orm ai a séta V*n 17 Fialka, H ar-
Játék- —Csillebérc— Irhá- m ath

55
sáról

V. 20 IV S algótarján— Somos- ism. té rj., 2 n 30 Télessy, Je-
bb. V. 21. V kő—S algóbánya— kém. tö rt., 34 szenszky

57.
Salgóvár geol. F ialka, Glock

V. 23. VII. Akadémia, Vörös- magy., nein. 2 ó 40 Dr. Zelenka

58.
m arty, Goethe-szoba irodalm i

V. 24. II. a Zugliget— M ária- séta Van 23 Dr. Böhm

59

makk—Csillebérc— 
F ark asré t

H arm ath

V. 31. II. a b Gyöngyös—M átra- tanúim . 1 n 41 Dr. Böhm,
háza—P árád — Si- kiránd. Sziuika
rokvár— E ger— H arm at,

60. VI
Hatvan Rutkay

0 VI. Goethe-szoba irodalm i 3 ó 32 D r .  Zelenka
61 I. a Kamara-erdő séta 7 ó 38 Jeszenszky
62 i. b Kamara-erdő séta 7 ó 42 Dr. Zelenka,
63. II. a Kerepesi-temető Írod., ism. 3 ó 48 Dr. Böhm,

64.
té rj. H arm ath

ö 11. b Hűvösvölgy séta Van 45 Kozma
65 T—' III. Margit-sziget ismeret térj. 3 ó 40 Vidovszkyné
66. IV. Zugligef-Janoshegy séta Van 35 l'élessy
67. V. Fűzfő tanúim . 1 n 24 F ialka

68.
kiránd.

VI. Szt. István tápszer- ism. té r j . Vsn 32 Jablonowsky

69. VII.
gyár

Fűzfő tanúim.
kiránd.

1 n 28 Dr. S te ine rt
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I) A tanulók önművelésére szolgáló ifj. egyesületek is
buzgón és szép eredménnyel dolgoztak. Újítás volt az önképzőkör 
két tagozatának egybevonása, aminek előnyeit kicsinyek és na
gyok egyaránt érezték; vezetője most Jablonovvsky Piroska tanár 
volt. Ki keli emelnem a Játékkor március 14-i háziversenyét; itt 
bebizonyosodott, hogy helyes irányban folyik az iskola testi 
nevelése, mert nem egyes rekordok, hanem a nagy tömeg testi 
fejlesztése a cél.

Ennek az önművelésnek szolgálatában állottak az év folya
mán rendezett ünnepélyek és megemlékezések:

1. Október 6-án az aradi vértanuk emlékére az Önképzőkör 
által rendezett ünnepélyen Vas Ilona Vili. mondotta el a pályá
zaton első beszédét.

2. Október 31-én, a reformáció emlékére a Gyámintézet 
rendezett ünnepélyt. Itt Vidovszky Kálmánná, tanár beszélt és 
Dobronay Vilma VIII. olvasott fel.

3. December 14-én minden osztályban megemlékeztünk a 
soproni népszavazás tizedik évfordulójáról.

4. December 17-én a Veres Pálné-utcai díszteremben Dr. 
Szelényi Ödön arcképét lepleztük le, s ekkor az igazgató, a volt 
a volt növendékek nevében Krempe Éva, a mostaniak részéről 
Csepely Ágnes VIII. szóltak az ifjúsághoz.

5. December 21-én a Bajtárs karácsonyfaünnepe.
6. Január 29-én rendezték az iskola volt növendékei műsoros 

estélyüket igen nagyszámú közönség jelenlétében.
7. Március 12-én Goethe halálának századik fordulófára 

nagyszbásu estet rendeztünk következő műsorral:
1. Schubert-dalok. (IV. oszt.) 2. Lovas Sarolta  tanár bevezetője a 

műsor darabjaihoz. 3. Aus Goethes Leben, der kleine W olfgang  (Schön 
Eleonóra V. és Ébinger Liselotte III.) 4. K ét Haydn-meniiettet játszott 
zongorán Fejér Jud it II.B. 5. Der Frauenkranz (Vetsey Klára V., Cse- 
pely Ágnes, Schindler Lujza, Révay Judit, Marcsek Sára VII. Rákosy 
Lenke, Imre Erzsébet, Lukáts Ivett VII. Lonkai Éva VII. Árpád Erzsébet, 
Römer Zsófia, Cziegler Jutta, Schippert M argit, Vas Ilona VIII.) 6. Králik 
Májusi dalát adta elő az énekkar. 7. Vidám est Goethe anyjánál cíkien 
Dr. Szigethy Lajos fordításában játszottak Bagossy Katalin, Vas Ilona 
VIII., Vértesy M arietta, Takáts Paula II., Török Erzsébet Vili., Ullmann 
Stefánia VI., H ábory M argit VII., Dörfler Éva V., Rákos Éva V II , 
Frank Hedvig, Hensch Irén VI., Gulyás E dit 11A., énekeltek: Révész 
Klára III., Mund Kornélia, Szepes Julia, Kroó Gizella IV., Nötel Irma 
V., Varga Teréz VII., menüettet lejtettek Kiss Erzsébet, Ledényi M argit, 
Mund Kornélia, O stffy  Éva, Südy Petronella, Szelényi Éva, Várady 
Lívia, Vetsey Julia IV. osztályosok.

8. Március 15-én az önképzőkör ünnepélyén az igazgató 
és a beszédpályázat győztese, Werner Sarolta VI1. szóltak.

9. Április 8-án külön az alsó és felső osztályok számára 
Haydn-emlékünnepet rendeztünk születése 200. évfordulójára.

22



Előadott Dr. Böhm De zső ig., zeneszámokkal szerepeltek a növen
dékek.

10. Május 26-án Endresz György és Bittay Gyula temetése 
délelőttjén Vidovszky Kálmán tanár szólt az ifjúság Deák-téri 
részéhez, a felső osztályokban a történelem és magyar tanárok.

11. Május 28-án az iskolai tornaünnepély.
12. Május 29-én a Oyámintézet Any ük-napja.
Növendékeink szívesen mentek szavalni az egyház ádventi

és böjti előadásaira, különösen Werner Sarolta VII. ért el nagy 
hatást.

m) Adományok, jótékonyság.
D. D. Raffay Sándor püspök a szept. javító érettségi al

kalmával elnöki díját, 15 P-t, szegény növendék tandíjára adomá
nyozta. — A Vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1271. P. árú 
tornaszert és egy könyvet, Floderer Vilmos, volt növendékünk 
atyja, szegény tanulóinknak egész éven át napi 5 liter tej árát 
407.25 P-t, Szodorav László, jelenlegi növendékünk atyja, 40 liter 
tintát, Liebner Ödön, növendékünk atyja, ismét több alkalommal 
igen nagyszámú értékes játékot és könyvet, Berdó János keres
kedő karácsonyra 25 kg. mézet, Krausz Károly pedig 18 oár 
harisnyát, Priester Margit régi növendékünk 100 Dinárt adott.

A Volt Növendékek Egyesülete idén végző társaiknak 50 P-t 
jutalmazásra és Dr. Szelényi Ödön volt tanáruk képére 10 P-t, 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 25 P-t adott a 
Bajtárs-Segélyegyletnek. Szertárainknak juttatott adományokat ott 
mutatjuk ki.

Növendékeink közül egy sok gyermekes családot évközben 
kiraboltak. Különböző osztályainkba járó több növendékünk szü
lői hozzájárultak az elrabolt ruhaneműek pótlásához: Dr. Fejér 
Árpád, Galambos Aladár, Gömöry Árpád, Dr. Göntér Emil, Dr. 
Laky Elemér, Major János, Oláh Péter, Dr. Vetsey Aladár, 
Wingenbach Vilmos és Zámolyi Dénes.

A növendékek legnagyobb támogatója maga a fenntartó egy
ház volt, amennyiben 125 tanulónak engedte el részben, vagy 
egészben a tandíjat 8797 P. összegben.

Ináncsy Irén VII. o. t. élvezte idén a közalkalmazottak gyer
mekei részére létesített 100 pengős állami ösztöndíjat.

A Bajtárs Alapból tandíjsegélyt kaptak: az I.a.-ból Kéföl 
Ilona 30. az I.b.-ből Horváth Matild, Kelemen Anna és Wingen- 
b eh Ilona 30—30, a 1 I.a.-ból Álló Róza és gr. Haller Margit 
30- 30, a 1 I.b.-ből Fekete Margit, a IV. osztályból Faltay Ilonr 
73, Mindum Klára 42, az V. osztályból Németh Sarolta 30 és 
Dömötör Kató 40, a VI. osztályból Hunyadi Mária 30, Idakéri 
Sára 30, Konráth Mária 20, Nagy Irma 30 és Viczián Júlia 
15, a VII. osztályból Katonka Sarolta 20, a VIII. osztályból Né
meth Margit 54 P-t. A IV. és V7. osztály salgótarjáni kirándulá
sához 58 P. 40 fillérrel járult hozzá, a II. osztályosok mátrai
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kirándulására 50 P-t adott: Haller M., Spirka Szekér M., Homm 
M. és Zámolyi E.-nek 10—10 P-t. Igen tekintélyes az az összeg 
is, mely értéket karácsonykor és más alkalomkor szétosztott ruha 
és egyéb ajándékok képviseltek.

Az Önképzőkör kirándulásokon1 résztvevő tanulóknak segélyt 
adott, és pedig a IV. és V. o. salgótarjáni kirándulására 80, 
a VII. o. fűzfői kirándulására 30, a Vili. zsámbéki útjára 30, 
összesen 140 P-t.

Év végén a jó tanulást és szorgalmat, példás magaviseletét 
ismertük el a következő ajándékokkal:

Pénzjutalmat kaptak. A Reini Mária-alapítványnak, egyetlen 
iskolai alapunknak, 30 P-re kiegészített évi kamatát Kendeh 
Márta III. o. t. kapta az alapítólevél szerint Margit-napkor mint 
vallásos, példás magaviseletű, szorgalmas tanulónk.

A Bajtárs 150 és a Gyáminfézet 50 pengős adományából 
10—10 P-t kaptak: Csiszár Ilona, Landgraf Gabriella, Taschner 
Ilona I.a., Csomay Ibolya, Szekér Margit, ILa., Homm Margit 
Il.b., Gyapay Magda, Nagy Ilona, Sándor Gizella, Sárkány 
Erzsébet III., Kelemen Mária, Major Zsuzsa IV., Jancsó Koraiéba 
V., Hunyadi Mária VI., Besse Irén VII., 15—15 P-t: Mindum 
Klára IV., Hradil Ilona V., 20 P-t Landgráf Hona VILA Volt 
Növendékek Egyesületétől 25—25 P-t kaptak: Dobronay Vilma 
és Németh Margit VIII.

Könyvjutalomban részesültek az önképzőkör 100 pengős 
adományából: Bányay Erzsébet, Falussy Ágnes, Kovács Olga, 
Kuti Ilona I.a., Fleps Gerda, Komáromy Ilona, Schultz Hortenzia, 
Weiss Hedvig I.b., Popper Zsuzsa, Spirka Etelka és Izabella, 
Takáts Paula I la, Elek Klára,Kraszna Hona, Malik Teréz, Oláh Mar
git, Vértesy Marietta, Zámolyi Erzsébet Ilb, Faludy Pálma, Morzál 
Vilma, Ostfíy Anna III., Altli Melitta, Vetsey Julia IV., Budai 
Jolán, Győri Erzsébet, Jancsó Kornélia (az angol nyelvben 
tett előmeneteléért), Vetsey Klára V., Gottesmann Ágnes (az an
gol nyelvben), Hunyadi Mária (a francia nyelvben), Orphanides 
Olimpia (a magyar nyelvben tanúsított előmeneteléért) VI., 
Kusinszky Matild, Marcsek Sára, Werner Sarolta VII., Árpád 
Erzsébet, Imre Erzsébet, Mátray Piroska, Orphanides Anna, 
Rothermel Ilona, Steiner Klára, Vas Ilona VIII.

n) 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 betegség 
miatt 10 növendékünk volt hatóságilag kitiltva az iskolából, és 
pedig: sarlát miatt 6, diftéria miatt 1, kanyaró miatt 1 és bárány
himlő miatt 2, lob miatt 1. A családban előfordult fertőző be
tegség miatt is mindössze 3 növendékünk volt kitiltva. Amelyik 
osztályban fertőző betegségi eset mutatkozott, az osztálytermet 
fertőtlenítettük. Az iskolaorvos osztálylátogatási alkalmával ki
oktatta a fenyegetett osztály tanulóit az egyéni védekezés he-
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lyes módjára. Egyéb intézkedésre vagy éppen cbztály zárásra 
nem volt szükség. Kérjük a t. szülőket, hogy a rózsaszínűbeteg- 
ségbejelentölapokat haladéktalanul küldjék be, ha gyermeke egy 
napnál tovább mulasztja az iskolát. Az iskolamulasztás utólagos 
igazolására ezeket a lapokat felhasználni nem szabad! Trachoma 
vagy más ragadós szembetegség az idén sem fordult elő. Tör
vényszabta oltási kötelezettségének valamennyi 12 éves korát 
elért tanítványunk eleget tett. Több önként jelentkezett tanulót 
az iskolaorvos oltott be az iskolában. A torna, rajz, kézimunka, 
valamint éneklés alól ez idén is több tanuló volt egészségiokok
ból valamely betegség, vagy testi fogyatkozás miatt teljesen, 
vagy részlegesen (szertornázás, ugrás, futás stb. alól) átmene
tileg rövidebb időre, vagy az egész iskolaév tartamára felment
ve. A felmentést mindig az iskolaorvos vizsgálata és véleménye 
alapján adta főhatóságunk. A Deák-téri épület tornatermének át
alakítása, szellőztetésének, természetes és mesterséges világításá
nak megjavítása iránt szükséges intézkedéseket a nt. képviselő- 
testület elrendelte.

o) Az év bezárása istentisztelet és ünnepély keretében 
június 15-én volt, 16-án írtuk be az új iskolai évre régi növen
dékeinket, 17. 18.-án vizsgáztattuk magántanulóinkat, befejezte 
munkánkat a 20—25. közt lefolyt érettségi vizsgálat.

6. Az intézet növendékeinek névsora.
Jelek: tm -  tandíjmentes, ftm ^ féltandíjmentes, tkm r tandíj

kedvezményes, int. =  internátusi, félint. félinternátusi.

1/a.
Osztályfő: Jeszenszky Ilona.

Bányay Erzsébet ref. int., Beke Katalin ev., Bendes Edit ev., 
Benyő Teréz ev. ftm., Bőhm Márta izr., Bretter Éva ev., Csiszár 
Ilona ref. tkm., Déri Hedvig ev., Domokos Mária ref., Falussy 
Ágnes ref., Forrai Éva izr., Germanus Erzsébet ref. tkm., Gécs 
Irén ev., Gömöry Judit ev. ftm., Halászy Julia ev. int., Hevesi 
Éva izr., Hideg Julia ev., Hufnägel Katalin ev. int., Kéföl Ilona 
ev. tm., Keszler Gerda ev. félint., Király Ilona ev. ftm., Kovács 
Olga ev., Kuti Ilona rk., Landgraf Gabriella rk. tm., Madaras 
Jolán ev., Műnk Mária ref., Müller Hedda izr. tkm., Pfeiffer 
Ibolya ev. ftm., Rosstäuscher Hanna ev. int., Rubi Katalin ev., 
Rubi Mária ev. tm., Steiner Judit izr., Szabó Magda ev., Szabó 
Szenta ev. ftm., Szent-lmrey Márta ev., Székely Sára izr., Taschner 
Ilona ev. tm., Tausz Zsuzsa izr. félint., Wack Mária ev., Wagner 
Irén ev., Weisz Zsuzsa ref., Zöld Éva ev. ftm.

Kimaradt: Dömötör Erzsébet ev., Klein Magda izr., Theisz 
Emilia rk.

Összesen: 45.
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I/b.
Osztályfő: Dr. Zelenka Margit.

Aladics Mária ev., Balogh Éva rk. tkm., Bondár Olga ev., 
Bözödi Ilona unit. tkm., Fekete Gizella ev., Fleps Gerta ev. tm., 
Frisch Gabriella g. kel., Füredi Lívia izr., Galambos Mária ref., 
Glock Edit ref. tkm., Gömöry Zsuzsa «/., Guthy Lívia ev., 
Hadnagy Livia ref., Horváth Matild ev., Kelemen Anna ev. tm., 
Kellner Edit izr., Kempfner Vera izr. tkm., Kiss Evzsébet ev. 
tm., Klein Ágnes izr., Komáromy Ilona ev., Korbély Anna ev., 
Krecsmayer Ilona ev., Leopold Livia ref., Limpakter Margit ev., 
Matern Magda rk. tkm., Mátyás Anna izr., Moravcsik Erzsébet 
ev., Ördögh Piroska ref., Pintér Magda rk., Proksa Teréz ev., 
Sándor Zsuzsa izr. tkm., Sárkány Judit izr., Schavernoch Darinka 
rk. tkm., Schulz Hortenzia izr., Sikli Ilona ev., Szabó Ilona ev. 
tm., Szalmásy Helga ev., Tóth Jolán ev., Vermes Piroska izr., 
Wéber Edit ev., Weiss Hedvig ev., Weiss Melánia ev., Wingen
bach Ilona ev., Zeitler Magda ev.

Magántanuló lett: Varga Erzsébet ref.
Összesen: 45.

Il/a.
Osztályfő: Harmath Ilona.

Albrecht Lujza ev., Álló Rózsa ev., Barna Lujza ely. int., 
Bogyó Ágnes ref., Bolyky Éva ev. int., Bontus Hermin ev. tm. 
int., Cservenyák Margit ev. ftm., Csomay Ibolya ev. tm., Debrődy 
Klára rk. tkm., Dobossy Ilona ev., Fekete Edit ev., Gabányi 
Jolán ev., Gassel Edit ref., Godál Irén ev. ftm., Gulyás Edit 
ref., Gr. Haller Margit ev. ftm., Jász Vera ev. ftm., Kauffmann 
Éva ev., Kaunz Hanna ev., Kertész Alisz izr., Koller Mária rk., 
Koronafi Matild ev., Kosa Margit ev. tkm., Kózel Zsuzsa ev. 
tm., Lichner Matild ev., Mersits Magda rk., Molnár Margit ev., 
Német Judit izr., Ottó Hilda ev. int., Pál Aranka ref., Philipp 
Katalin ev., Popper Zsuzsa ref., Reiszky Bianka ev., Spirka Etelka 
ev. ftm,. Spirka Izabella ev. ftm., Stéberl Zsuzsa ev. int., Szabó 
Izabella ref., Szaletmann Viktória ev., Szántó Márta ev. tm., 
Szekér Margit ev. tm., Szent-Imrey Éva ev., Sztraka Ida ev., 
Szupper Dóra ev. int., Takáts Paula ev., Tóth Sarolta ev. tm., 
Varsányi Mária ev., Vétek Anna ev., Vitéz Ágnes izr., Zwada 
Blanka ev.

Kimaradt: Varga Edit rk.
Összesen: 50.
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Il/b.
Osztályfő; Kozma Gabriella

Alner Katalin ev., Altheim Adrien rk. fkm., Ács Lidia ev., 
Berkó Karmen rk., Birtás Elvira ev., Breitner Katalin ev., Dévai 
Edit ref., Egger Klára ev., Elek Klára izr., Fejér Judit ev., 
Fekete Margit ev., Glück Ilona ev. ftm., Göntér Edit ev., Gub 
Jolán ref., Habersack Gertrud ev., Hajnal Margit ev. ftm., 
Heier Erzsébet rk., Hirsch Mária ev., Homm Margit ev. tm., 
Jakubecz Sarolta ev. tm., Juhász Ilona ev., Kertész Klára izr., 
Kiss Edit ev. tm., Kondor Mária ref. ;tkm., Kraszna Ilona ev., 
Lemle Katalin ev., Lengyel Gabriella ev., Linhart Ida rk., Malik 
Teréz ev. tm., Maron Hedvig ev., Mladoniczki Anna ev., Mógor 
Irén ev., Mohai Klára ref., Molnár Zsuzsa ev., Nagy Erzsébet 
ev., Oláh Margit ref., Pcrczián Klára ev. tm., Sturm Vilma 
ref. tkm., Tauszik Magda izr., Tímár Ilona rk., Tóth Zsófia 
ref., Vértesy Marietta ev., Zámolyi Erzsébet ev. ftm.

Magántanuló: Katona Edit rk.
Összesen: 44.

III.
Osztályfő: Vidovszky Kálmánná.

Áfra Aranka ev., Alvinczy Alisz ev., Bállá Zsuzsa rk., Bayer 
Margit ev., Bokor Irén ev. ftm., Boné Margit ev., Ebinger l.ize- 
lott ev., Faludy Pálma ref., Fischer Gabriella ev., Fischer Ka
talin ev., Frisch Lidia izr., Gécs Elvira ev., Grausz Anna ref., 
Guthy Edit ev., Gündisch Margit ev., Gyapay Magda ev. tm., 
Havas Mária izr., Hazslinszky Karola ev., Hirschmann Mária 
izr., Hofmann Mária izr., Hrabovszky Edit ev., int., Kendeh 
Márta ev. tm., Lehoczky Erzsébet ev. tm., Lehr Éva ev., Liebner 
Ágota izr., Meer Dórit ref., Millner Hermin ref., Morzál Vilma 
ev., Nagy Ilona ev. tm., Németh Judit ref. tm., Oberländer 
Mária ev., Ostffy Anna ev. int., Papp Mária ev. tkm., Pongrácz 
Mária ev., Ragán Irén rk. tkm., Reich Valéria ev., int., Reimann 
Antónia ev., Révész Klára ref., Rochel Gertrud ref., Sándor 
Gizella ev. tm., Sárkány Erzsébet ev. tm., Sátori Zsuzsa ev., 
Schermann Emilia ev., Soós Vilma ev., Spitz Éva izr., Steer 
Rózsa rk., Schwaiger Margit ref., Szalvendy Ibolya izr., Sze
mere Katalin ev., Szepes Vera izr., tkm., Szodoray Nóra ref.

Magántanulók: Dubois Anna ev.
Összesen: 52.
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Osztályfő: Télessy Dalma.
IV.

Alth Melitta ev., ftm., Babarczi Julia ref., Biedermann 
Erna ev., Bujdos Róza ev., Doctor Melinda ref., Faltav Ilona 
ev., Kelemen Lenke ev., Kelemen Mária ev. tm., Kiss Erzsébet 
ev. tm., Kriska Jolán ev., Kroó Gizella rk., Laky Zsuzsa ev., 
Ledényi Margit ev., Major Zsuzsa ev. tm., Mihály Edit ev. int., 
Mindum Klára ev., tm., Mund Kornélia ev., Németh Ibolya ref., 
Ostffy Éva ev. int., Pajor Zsuzsa izr., Pálffy Angela rk., Pétermann 
Irma ev. int., Pichler Edit rk., Polgár Éva izr., Rökk Edit ref., 
Sági Klára ev. tm., Sánta Magdolna ev., Sebestyén Irén rk. tm., 
Soós Magdolna ev., Sűdy Petronella ref., Szelényi Éva ev. tm., 
int., Szepes Julia izr. tkm., Szűcs Vera ev. int., Tuszkau Mária 
rk., Udvarhelyi Edit ev., Váradi Lívia ev., Vetsey Júlia ev.

Magántanuló: Hagymási Ilona ref., Varga Júlia rk.
Összesen: 39.

V.
Osztályfő: Fialka Margit.

Adler Katalin izr., Bándy Lívia ref. tkm., Becker Margit ev., 
Böhm Zsuzsa izr., Budai Jolán ev. tm., Cornides Edit ev., 
Czékus Irén ref., Dömötör Katalin ev., Dörfler Éva rk., Fenyves 
Zsuzsa izr., Főző Erzsébet ev., Györk Erzsébet ev. int., Haeseler 
Edit ev., Henszelman Edit rk. tkm., Hradil Ilona rk. ftm., Jancsó 
Kornélia ref. tm., Kacskovics Éva rk., Kállai Gabriella izr., Klein 
Edit izr., tkm., Kolosy Judit ref. tkm., Kozma Borbála ref. ftm., 
Merczel Zsuzsa ev., Németh Sarolta ref. tm., Nötel Irma ev., 
Nyéki Irén ref. ftm., Pálinkás Irén ev. ftm. Reich Gertrud izr., 
Sághváry Jolán ref., Schön Eleonóra ev., Soltész Judit ev., 
Stodola Julia ev. tm., Szemes Irma ev. ftm., Szúcs Ilona rk., 
Teschler Ilona ev., Vetsey Klára ev.

Magántanuló: Csíky Vilma, ref., Keller Mária rk.
Kimaradtak: Czikó Klára ref., Gross Margit ev., Kaiser 

Vilma izr., Kisari Teréz ref., Kovács Gizella ev.
Összesen: 42.

VI.
Osztályfő: Jablonowsky Piroska.

Aimer Klára ev. int., Benkó Sára ev._, Bózsing Edina ref. 
Csutor Ilona ev., Fábián Irma ref., Fenyő' Zsuzsa izr., Fischer 
Ina ev., Frank Hedvig rk., Gál Irén ev. tm., Gessler Magda rk.,
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Gottesmann Ágnes izr., Gömöry Aranka ev. ítm., Grósz Magda 
izr., Hensch Irén ref., Hofmann Mária ref. int., Horvay Gizella 
rk. tkm. Hunyadi Mária ref. tm., Idakéri Sarolta ev. tm., Jausz 
Cecilia ev., Kis Adrien ref. int., Konráth Mária ev., Landgráf 
Márta rk., Meng Mária ev. int., Molnár Zsuzsa rk., Nagy Irma 
ref. tm., Orphanides Olirrtpia gne. tm., Pámer Karolin ev. tm., 
Pétery Márta ev., Rudi Ilona ev. tm. int. Sági Katalin ev. tkm., 
Schmidt Edit ref. tkm., Tér Dalira ev., Tóth Paula ev., Ullmann 
Stefánia rk., Víczián Julia ev. tm.

Magántanulók: Balog Karolin rk., Kakas Ilona rk., Michels 
Anna rk., M. Náray Irén rk., Tajthy Éva rk.

Összesen; 40.

Vll
Osztályfő: Dr. Stcinért Katalin.

Batár Mária ref. tkm., Bányai Erzsébet ref., Bencze Mária 
ev., Benkó Ilona ev., Bereczky Margit ref., Besse Irén ref., 
tm., Béres Gizella ftm., Bükösi Ilona ref., Fekete Margit ev. 
tm., Fleps Márta ev., Földessy Mária ev., Gál Jolán ev. tm., 
Grape Mária rk. tkm., Hábori Margit rk., Ináncsy Irén ref. tm., 
Katona Magda ev. tm., Katonka Sarolta ev., Kólók Gabriella rk., 
Kriszti Róza rk., Kusinszky Matild ev., Landgráf Ilona rk. tm., 
■Lonkay Éva rk., Lukáts Ivett rk., Marcsek Sára ev. tm., Nikelszkv 
Katalin ev., Oláh Margit ev., Oppel Edit ev. tm., Rácz Melinda 
ev. tm., Rákos Éva rk., Rimár Irma ev. tm., Scherer Paula ev., 
Sebestyén Jolán rk. tm., Seibriger Erzsébet ref. tkm., Spreitzer 
Ilona ref., tkm., Stein Marian izr., Szalánczv Irma ref. tm., 
Szaszler Katalin ev., Szűcs Magda ev., Varga Edit ev., Varga 
Teréz ev., Vécsei Lujza izr., Werner Sarolta ev.

Magántanuló: Horvátovics-Brück Edit ev., Láng Sára ev., 
telegdi Róth Márta rk.

Kimaradt: Bognár Margit ev., Polonyi Ilona ev. tm.
Összesen: 47.

Vili.
Osztályfő: Filarszky Erzsébet.

Árpád Erzsébet rk., Bagossy Katalin ev. tm. int., Bertalan 
Karola rk., Csepely Ágnes ref. ftm., Cziegler Jutta ev., Dobronay 
Vilma ev., Draskóczy Zsófia ev., Egger Zsuzsa ev., Fekete Jolán 
ev., Géczy Margit ev., Gerlóczy Erzsébet ref., Hechst Jolán rk., 
Hegedűs Valéria rk., Hetényi Magda rk., Imre Erzsébet ref., 
Izsák Márta rk. tkm., Kiltz Erzsébet ev., Kisari Erzsébet ref. 
tkm. int., Kneppó Edit ref., Kolosv Mária ref., Kovács Erzsébet
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ref. ftm., Kovácsy Margit ev., Kozma Edit ev., Krekó Diroska 
ref., Kriska Irén ev., Mátray Piroska ev. ftm., Mészáros Róza 
ev., Németh Ilona ev., Németh Margit ev. ftm., Orphanides Anna 
g.n.e. tm., Papp Irén ev. tm. int., Polgár Margit ref., Rákosi 
Lenke rk., Révay Judit rk., Richter Katalin rk., Rothermel Ilona 
ev. tm., Römer Zsófia izr., Schindler Lujza ev. ftm., Schippert 
Margit rk., ftm., Spitzer Julia izr., Steiner Klára izr., Strasseh 
Éva izr., Strausz Alisz izr., Szekér Vilma ev. tm., Theisz Margit 
rk., Török Erzsébet rk., Udvarhelyi Ilona ev., Vajda Klára izr., 
Varga Róza ev., Vas Ilona unit., Vida Ida ref., Wahrmann Anna 
rk.

Magántanulók: Boronkay Ilona rk., Boronkay Margit rk.
Kimaradt: Kunossy Ilona rk.

Összesen: 55.

7. Ifjúsági egyesületek.

I. ÖNKÉPZŐKÖR,
Vezetője: Jablonowsky Piroska tanár.

A körnek a JV., V., VE, VII., VIII. osztályok tanulói rendes, 
a III. osztály tanulói rendkívüli tagjai, összesen 257. Tisztika
rukat a következőképpen alakították meg: ifjúsági elnök Vas 
Ilona VIII. o.; alelnök Ináncsy Irén Vll. o.; titkár Vetsey Júlia.
IV. o.; jegyző Kovács Erzsébet VIII. o.; aljegyző Besse Irén
VII. o .; pénztáros Mátray Piroska VIII. o.; könyvtárosok: Árpád 
Erzsébet VIII. o. Török Erzsébet VIII. o. A választmányba mind
egyik osztály 2—2 tagot jelölt.

Havonként átlag 2 ülést tartva, 16 ülésünk volt; az üléseken 
tagok a nemzeti és világirodalom remekíróit ismerték, költe
ményeket szavaltak és dolgozatot mutattak be a művészettörténet 
és természettudomány köréből. Az ülések műsorát zene és ének
számok tették változatossá. Felolvasásra került 35 dolgozat (ön
álló novella, vers, értekezés, fordítás); hallottunk 47 szavalatot, 
38 zene-, ill. énekszámot. A dolgozatírás terén különösen a VIII. 
osztály tanulói tűntek ki. Érdemkönyvi megörökítésben része
sültek Steiner Klára, Vas Ilona, Dobronay Vilma VIII. osztály 
tanulók szép dolgozataikért, Schippert Margit és Török Erzsébet
VIII. -os tanulók ügyesen előadott zeneszámaikért. Szavalásban 
kitűntek: Alth Melitta és Szelényi Éva IV., Szűcs Magda, Wer
ner Sára VII., Árpád Erzsébet VIII. o. tanulók. Külön elismerés 
elismerés illeti a Kör elnökét, Vas Ilonát lelkes, buzgó mun
kásságáért, szép ünnepi beszédéért, valamint Kusinszky Ma- 
tildot VII. o. az ízléses, szép műsorok és meghívók készítéséért.

A köri üléseken közös viták is voltak. Első alkalommal «Mi 
a nő hivatása és kötelessége a mai megváltozott életkörülmények
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és felfogások mellett?» volt a vita tárgya. Erről a kérdésről 
Árpád E. és Vas I. Vili. o. tanulók írtak dolgozatokat.A fel
olvasás kapcsán élénk megbeszélés következett. Másodízben 
«Hogyan válasszuk meg helyesen olvasmányainkat a kevés idő 
és sok nyomdatermék mellett?» tárgyról vitatkoztak a növen
dékek Bagossy K. és Steiner K. Vili. o. t. dolgozatai alapján. 
A IV. osztályosok közül hatan ügyesen írtak a pályaválasztásról. 
Egy-egy köri ülést szenteltünk Kazinczy, Faraday és Walter 
Scott emlékének. Kazinczyról Rothermel I. Vili., Faradayról 
Römer Zs. VIII., Scottról Marcsek S. VII. o. emlékezett meg 
szép méltatásban. — Februárban vidám farsangi műsort állítottak 
össze a tagok; a III., IV., VI., és Vili. osztály kis jelenetek, 
színdarabok előadásával szerepelt, a IV. osztály vidám énekszá
mokat mutatott be. — Március 12-én Goethe halálának 100 
éves emlékére Goethe-estet rendezett iskolánk. Ezen az estén 
a kör tagjai eljátszották dr. Szigethy Lajos fordításában «Vidám 
est Goethe anyjánál» c. kis színdarabot. A szereplők valameny- 
nyien lelkesedéssel munkálkodtak az est erkölcsi és anyagi 
sikeréért.

Ez évben két nyilvános ünnepélyt rendezett az Önképzőkör: 
okt. 6-án az aradi vértanúk, márc. 15-én az 1848-i márciusi 
nagy napok emlékére. Mindkét alkalommal versenypályázatot 
hirdetett a kör alkalmi ünnepi beszéd írására. Az okt. 6-i pályá
zatra 14 mű érkezett be; a bíráló bizottság a 10 P-s első díjat 
Vas Ilona VIII. o., az 5 pengős második díjat Dobronay Vilma 
VIII. o. tanulónak ítélte oda. A március 15-i pályázaton szintén 
14 dolgozattal vettek részt a tagok; a 10 pengős első díjat 
Werner Sára VII. o. nyerte meg, a második díjat Németh Ibolya 
IV. o. tanuló dolgozata kapta, buzgalmát a kör szép könyvvel 
jutalmazta.

Az önképzőköri tagsági dijakból befolyt összegen, önképző- 
köri könyvtárunk gyarapítására és buzgó tagjainak jutalmazá
sára 340.— P-t fordítottunk. A kör vagyona 399 P. 77. f. ta
karékbetétben.

II. „SZEMBE“-EGYESÜLET.
Vezetője: Jeszenszky Ilona.

Szembe egyesületünk ez évben is lelkesen folytatta műkö
dését. Különösen fokozta a tagok buzgalmát annak híre, hogy 
az Akadémián ilyen nyelvtisztító társaság alakult, s folyóiratot 
is ad ki «Magyarosan» címen. Ennek célja és törekvése részle
teiben is az, amire mi már közel 10 esztendeje törekszünk, 
hogy a magyar nyelvbe állandóan betolakodó idegen szavakat 
kiküszöbölje, a rossz szófűzést irtsa.

Eddig az önképzőkör keretén belül folyt a munka, most 
önálló egyesületté alakul, s reméljük, hogy a jövő iskolai évben
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az egységes országos mozgalomba kapcsolódhatik bele egyesüle
tünk, amely e téren - mint annyi más protestáns intézmény — 
úttörő munkát végzett.

A szembeőrök — osztályonként ketten — lelkes munkát 
végeztek. Jelentéseikben pontosan beszámoltak az eredmények
ről és adataikból kitűnik, hogy az év vége felé csökkent az 
elkövetett hibák száma.

III. IFJÚSÁGI GYÁMINTÉZET.
Vezetője : Vidovszky Kálmán valláslanár.

Ifjúsági Gyámintézetünk az elmúlt iskolai évben is igyekezett 
betölteni hivatását. Adományok összegyűjtésével nevelte a nö
vendékekben az evangéliumi szeretetmunka iránt való érzéket. 
Összejövetelei pedig az evangélikus öntudat mélyítését szol
gáltak.

Az ifjúság bizalma segítő társul állította a tanár-vezető 
mellé az egyesület tisztikarát; elnök volt Schindler Lujza VIII.
o. t. főjegyző Szekér Vilma VIII. o. t . ; jegyző Marcsek Sári 
VII. o. t . ; főpénztáros Rothermel Ilona Vili. o. t., ellenőr Ba- 
gossy Katalin VIII. o. t. Ezenkívül minden osztálynak volt pénz
tárosa.

Az egyesület minden hónapban tartott ülést. Az üléseket 
mindenkor bibliaköri összejövetel előzte meg. Maga az ülés 
énekkel, imádsággal kezdődött s fejeződött be. Két ülésünket 
szenteltük a reformációról való megemlékezésnek, egyet az advent 
gondolatának, kettőt a missziónak (belső és külső misszió), 
egyet Gusztáv Adolf emlékének, egyet a böjtnek, egyet az anyák
ról való megemlékezésnek. Volt vitaűlésünk is.

Minden ülésnek gazdag műsora volt. Felolvasások, szava
latok, előadások, ének- és zeneszámok . . .  mindmegannyi a 
vallásos nevelés szolgálatában. Kedvesek és megkapok voltak 
a viták, megbeszélések. — Az összejöveteleken elhangzott 21 
szavalat, 14 felolvasás, 2 előadás, 2 szóló ének, 3 zongoraszám 
1 hegedűszám. Nemcsak a növendékek vettek részt a munkában, 
hanem Kozma Gabriella tanárnő is tartott előadást, Bőhm Dezső 
igazgató többször szólt az ifjúsághoz, sőt zongorakísérettel js 
emelte az összejövetelek értékét. A vezető tanár minden alkalom
mal tartott írásmagyarázatot s egyébként is szólott az ifjúság
hoz. A növendékek közül a legszorgalmassabb szereplők voltak: 
Schindler Lujza, Dobronav Vilma, Marcsek Sári, Katona Magda 
és Werner Sári.

A növendékek szorgalmasan látogatták az üléseket s öröm
mel hallgatták a gazdag műsorokat. A tanári kar tagjai is több
ször megjelentek az ifjúság között.

Az ifjúsági Gyámintézet rendezte az iskola reformáció em
lékünnepét, amelyről más helyen emlékszik meg értesítőnk.
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Ugyancsak az ifj. Gyámintézet hívta meg előadásra Kunst Irén 
missziónárusnőt, akinek a kínai misszióról szóló ismertetése 
felejthetetlen órát szerzett az ifjúságnak.

Az Ifjúsági Gyámintézetnek 146 tagja volt. A tagok össze
gyűjtöttek az elmúlt évben 305.18 P-t. Ebből az Egyetemes 
Gyámintézetnek beszolgáltattunk 100 P-t, a szegény gyermekek 
karácsonyára adtunk 50 P-t, az evang. Leánycserkészeknek tá
borozási segélyre 30 P-t, a békéscsabai árváknak 20 P-t, vallásos 
tárgyú vetítésre alkalmas filmekre 20 P-t, Diákjóléti Alapra 
20 P-t, ösztöndíjazásra 50 P-t, a fennmaradt összeget tőkésí
tettük úgy, hogy az egyesület takarékpénztárban elhelyezett va
gyona 407.80 P.

Az Istennek bennünket eddig is megtartó, gyámolíló kegyel
me és áldása legyen továbbra is egyesületünk munkáján!

IV. BAJTÁRS-SEGITŐ EGYESÜLET.
Vezetője: Kozma Gabriella tanár.

A mostani nehéz időkben hézagpótló egyesület anyagi támo
gatással segítette a növendékeket.

Vezetői voltak: Rothermel Ilona Vili. ifjúsági elnök, Kiltz 
Erzsébet VIII. pénztáros, Draskóczy Zsófia Vili. jegyző. Szorgal
mas munkájukban a gyűjtők támogatták őket: Bőhm Márta, Domo
kos Mária l.a., Balogh Éva, Tóth Jolán I.b., Közel Zsuzsa, Takáts 
Paula II.a., Homm Margit, Vértesy Marietta II.b., Lehoczky 
Erzsébet, Sándor Gizella III., Sánta Magda, Udvarhelyi Edit 
IV., Bőhm Zsuzsa, Németh Sarolta V., Gál Jrén, Nagy. Irma 
VE, Fekete Margit, Werner Sarolta VII., Géczv Margit és Imre 
Erzsébet Vili. osztályos tanulók.

Összes jövedelme 3025.02 P, összes kiadása 2157.01 P. A 
megmaradt 868.01 P. takarékpénztárban van elhelyezve. A jö
vedelemből múlt évi maradvány 714 P. 61 fillér; tagsági díjból, 

- ami legfőbb jövedelmi forrása, — befolyt 1255 P 82 fillér; 
a novemberi tombolajáték jövedelme volt 114 P., az egyház 
adománya könyvekre 300 P; az Ifj. Gyámintézet adománya ka
rácsonyra 50 P; növendékek adománya karácsonyra 67 P 49 
fiilér; a Pesti Hazai Első Takarékpénztár adománya 25 P; könyv
használati dijakból befolyt 430 P. 90 fillér; múlt évről maradt 
füzetek eladásából 58 P. 48 fillér; kamatos kamat dec. 31-ig 
8 P 72 fillér; összesen 3025 P 02 fill.

E bevételekből fedezte 1 növendék beiratási diját 12 P, 
17 növendék üzemi díját 500 P; 5 növendék tandíjának részletét 
129 P, 1 beteg növendék tejszín, keksz stb.-számláit fizette ki 
43 P; egyiVolt növendékünknek továbbtanulásához 150 P-t köl
csönzött; 2 növendéknek ovomaltint vásárolt 14 P; több növcn-
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déknek apróbb segélyeket adott I I P ;  44 tanulónknak karácsony
kor ruhasegélyt adott 256 P 30 fillér; évvégi nagyobb kirándu
lásokhoz 108 P 40 fillérrel járult hozzá; évvégi jutalmakra 150 
P-t adott; 161 darab új könyvet vett 679 P 85 fillérért; 71 régi 
könyvet beköttetett 50.70 P-ért; apró kiadásokra (karácsonyfa, 
díszek, villanyospénz, borravalók, stb.) 42.76 P-t költött. Összes 
kiadás 2157.01 fillér. Szegénysorsú tanulóknak könyvet adott 
kölcsön, még pedig 185' tanulónak 782 darab könyvet, melyből 48 
tanuló 275 könyvet teljesen ingyen használt, a többiek csekély 
használati díjat fizettek.

A szeretet ünnepén, karácsonykor, a mi 14 növendékünkön 
kívül még 20 családot vendégelt és ajándékozott meg e jótékony
célú egyesület abból a nagymennyiségű élelmiszerből és ruha
féléből, melyet örömmel és szeretettel hoztak a tehetősebb ta
nulók. Ugyanekkor 44 szegénysorsú növendékünk új ruhafélét is 
kapott: 6 egész ruhát, 9 zubbonyt, 5 meleg alsót, 25 pár meleg 
harisnyát, 15 pár téli kesztyűt, 1 drb. kötött kabátot és 1 drb. 
sapkát.

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

V. JÁTÉKKOR.
Vezetője: Harmath Ilona.

Gyakorló óráit hétfőn fél 4-től fél 7 óráig tartotta három 
csoportban. Célja az egyéni foglalkoztatás: a gyengébb tanulók 
erősítése és ügyesítése, az ügyesebbek továbbképzése; az órák 
anyaga: szabad-, szertorna- és atlétikai gyakorlatok és küzdő 
játékok. Tagjainak száma 80. Ifjúsági elnöke Dobronay Vilma 
Vili., pénztárosa Szekér Vilma VIII., a torna-szakosztály vezetője 
Vas Ilona VIII., a játék-szakosztály vezetője Kozma Edit VIII^, 
a turisztikai szakosztály vezetője Szaszler Katalin VII. és a 
sí-szakosztály vezetője Wahrmann Anna VIII. Játékkapitányok 
az egyes osztályokban. Géczy M. Vili., Bereczky M. VII., Pétery 
M. VI., Klein É. V., Polgár E. IV., Nagy 1. III., Szabói. II.a., 
Hirsch M. Il.b.

Márc. 7-én az igazgató, a tanári kar tagjai és több növendék 
jelenlétében zárt házi versenyt rendeztünk. A II.a.—III. oszt. 
összetett tizes csapatversenyében (szabadgyakorlat, plintes át
fordulás) első lett a II.a. oszt. csapata 29.5 ponttal, (kis bronz
érem), második a III. o. a) csapata 26.5 ponttal, harmadik 
a III. oszt. b) csapata 24.7 ponttal. A IV.—VIII. oszt. összetett 
tizes csapatversenyében (sétapalotás, kézenállás, plintes buszár
ugrás) első lett a VIII. oszt. csapata 35.4 ponttal (kis ezüst 
érem), második a VII. oszt. csapata 36.1 ponttal (kis 
bronz érem), harmadik a VI. osztály csapata 35.5 pont
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tál. Az V.'—Vili. oszt. összetett egyéni versenyében (magasugrás 
célbadobás, cigánykerék) első lett Szűcs M. VII., (nagy ezüst 
érem), második Kolossyl. V. (kis ezüst érem), harmadik Hofmann 
M. VII., (kis bronz érem.)

Május 28-án a Veres Pálné-utcai tornaterem udvarán torna- 
ünnepélyt rendeztünk, melyen az I.—VII. osztályok növendékei 
szerepeltek szabad-, buzogány-, szer-, talajtorna-, pad-, ritmikus 
gyakorlatokkal, különböző játékokkal, magyar tánccal.

Játékkörünk öt tagja s két végzett növendék részt vett 
dec. 27—jan. 6-ig Bánkúton, a Bükk-hegységben tartott sí
tanfolyamon. Kirándulásaink voltak: IX. 20-án Törökbálint— 
Szekrényes—Csillebérc—Tarkasrét; X. 4-én: Pomáz—Sikáros— 
Dobogókő—Dömös; X. 10-én Farkasrét—Ördögoromcsárda—
Normafa—Zugliget; X. 18-án: Hűvösvölgy—Zsíroshegy—Nagy
szénás—Piliscsaba.

8. Az Evangélikus Leánykollégium Volt Növendé
keinek Egyesülete.

Az idei tanév folyamán többek kívánságára megalakult ,az 
Ev. Leánykollégium Volt Növendékeinek Egyesülete, melybe nagy 
örömmel tömörültek azok, akik az intézettel, tanári karával és 
növendékeivel a kapcsolatot az iskolán kívül is megtartani igyek
szenek. Az Egyesület célja az összetartozás érzésének ápolása 
azok között, kik elhagyták az iskola falait. ■— ’Minden hó első 
szerdáján este 7 órakor a Deák-téri kisteremben összegyűlnek 
tagjai, hogy a felmerülő ügyeket megtárgyalják, s J\ogy az 
összejövetelek az életbe kilépett társaik figyelmét volt iskolájuk 
ügyeire irányítsák. — Fiatal Egyesületünk ez évi munkája sem 
volt haszontalan, ha meggondoljuk, hogy szerény jövedelmükből 
hozzájárultak szeretett volt tanáruknak, Dr. Szelényi Ödön arc
képének megfestetéséhez, valamint az évzáró ünnepségen két 
arra érdemes VIII. osztályú növendéket 25—25 pengővel jutal
maztak, ezzel mintegy jelképezni akarják iskolájuk iránti hálá
jukat. Az év folyamán az Egyesület két tagja, Kachelmann Márta 
és Knuth Jolán a Magy. Tud. Akadémiának Budapesti Hírlap
ban közölt «Nyelvtisztaság» című cikkétől indítva, egy tanul
mányban az Akadémia tudomására hozta, hogy iskolánkban nyel
vünk tisztaságára már hosszú évek óta nagy gondot fordítanak 
s ű. n. szembeőrök útján javíttatják a tanárok az esetleges hibá
kat. — A farsangban műsoros táncestélyt rendeztünk, melynek 
sikerét nemcsak a megjelentek nagy száma s derűs jókedve 
bizonyította, hanem a befolyt szép összeg is. A farsangi esten 
megjelentek s (egy egész sereg más érdeklődő kívánságára június 
folyamán kirándulást rendeztek.
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Az Egyesület tisztikara. Egyesületünk díszelnöke Dr. Böhm 
Dezső ig. Az alakuló gyűlésen megválasztott tisztikar tagjai: 
Elnök: Heintz Erzsébet. Alelnöki Gera Rózsi. Titkár: Adler 
Edit. Pénztáros: Krempe Éva. Jegyző: Kristek Beatrix.

A mai napig belépett tagok névsora a következő:
Adler Edit, Kereskedelmi Akadémia halig. Bp., IX., Fe- 

renc-körút 19—21, III. Bastir Mária, tisztviselőnő, Bp. VII. 
Damjanich-utca 3. — Csegezy Emma, Bp., V. Sziget-utca 5, IV. 1. 
Farkas Edit, tanárképzős, Bp. I. Nagyboldogasszony-útja 74. 
Fodor Katalin, Bp., I., Fehérvári-út 24. II. — Folberth Ma
rianna, Rákosszentmihály, Szentkorona-u. — Oera Rózsi, tanító- 
képzős, VII., Kisdiófa-utca 3. — Gráf Magda szobrász, Bp. V., 
Akadémia-utca 11, I. — Heintz Erzsébet, orvostanhallgató, Bp. 
VII., Rákóczi-út 74, II. 4. — Herramhof Amália, Kér. Akad. 
halig., Bp. I., Szirtes-út 14. — Kachelmann Márta, Kér. Ak. 
halig. Bp. VII., Damjanich-utca 28b. — Kendeh K. Sára, tanító- 
képzős, Bp. Vili., Balassa-utca 9. — Kálmán ErzsébetVI. Ö-utca 
5. — Kálmán Mária VI., Ó-utca 5. — Kisary Mária, tanár
képzős, Alap, Fejér-megye, Haucke-puszta. — Knuth Jolán, 
Kér. Ak. halig., Bp. VII., Garay-utca 10. — Kováts Katalin, 
tanítóképzős Bp. VIE, Ajtósi Dürer-sor. — Krempe Éva, Bp. 
VI., Bosnyák-utca 1. II. — Kristek Beatrix, tisztviselőnő, Bp. 
IV., Egyetem-utca 1. IV. — Láng Éva, Bp. VE, Benczur-utca 
39b. — Lonkai Gabriella, Bp. VE, Báthory-utca 4. I. — Lören- 
they Márta, Bp., IX., Héderváry-utca *37. — Melichár Edit, 
Budafok, DSA. vasútállomás. — Pap Edit, Bp. IV., Váci-utca 
36. — Rapaics Kata, Kér. Ak. halig., Bp. V., Gr. Tisza István- 
utca 1. — Siegler Alisz, Kér. Ak. halig., Bp. IX., Üllői-út 101. 
Siegler Nóra, Bp. IX., Üllői-út 101. — Sziklai Magda, Bp. 
VIE, Rottenbiller-utca 5.

9. Szertárak és könyvtárak gyarapodása..

A)
1. Irodalmi szertár. 12 drb. gramofónlemez a zenetörténet 

tanításához.
2. Földrajzi szertár. Homokasztal-felszerelés, 1 drb. Ma

gyarország hegy- és vízrajzi fali térképe, 6 térkép javítása; 
14 drb.-ból álló ásványgyüjtemény (Schavernoch György aján
déka), továbbá 110 levelezőlap s 3 albumszerű jsorozat.

3. Természetrajzi szertár. Stangel Rezső, az Első Magyar 
Ruggyantagyár mérnöke, a kaucsuk feldolgozását és alkalmazá
sát bemutató, két dobozban elhelyezett gyűjteményt juttatott 
iskolánknak. Jeszenszkyné T. Irén, a polgáriiskola volt tanára 
közbenjárása folytán. Növendékeink ásványokat, csigaházakat, 
kagylóhéjakat hoztak. — Az iskolai beszerzés csak az elhasznált
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anyagok és elromlott eszközök pótlásából és javításából állott.
4. Természettani szertár. Barthel-féle lámpa, iránytű, kisebb 

javítások, az elemtelephez 10 lit. krómsav.
5. Tornaszertár. A V. K. M. ajándéka: 1 drb. plint, 1

drb. 15 m húzókötél, 1 lengőkötél, 50 ugrókötél, 4 öltöző-, 1 
játéktartószekrény, 2 készlet kosárlabda, 4 hajszalabda, 20 kézi
labda, 2 medicinlabda, 4 stafétabot. — Beszerzés 8 kisebb labda.

6. Egészségtant szertár. A mentőszekrény kiegészítésére szük
séges kötőszerek pótlásától eltekintve «Az emberi test mint 
gépezet'; című falitábla.

B)
1. Tanári könyvtár. A Deák-téri rész gyarapodása 53 dm. 

(vallási 7, magyar 14, történelem 3, földrajz 25, természettudo
mány 4.) Jártak a következő folyóiratok: Evangélikusok Lapja, 
Harangszó, Hivatalos Közlöny, Könyvbarátok Szövetsége, Orsz. 
Képzőművészeti és Természettudományi Társulat kiadványai mint 
tagsági illetmény, Egészség, Magyar Asszony, Földrajzi Közle
mények, a V.K.M. előfizetéséből 5 folyóirat. — A Veres 
Pálné-utcai részben Dr. Szelényi Ödön hagyatékából 53 tanköny
vet és 13 jegyzetet, Láng Ella hagyatékából 16 könyvet kapott 
az iskola: beszerzés 13 kötet volt.

2. Irodalmi kézikönyvtár. Goethe: Egmont. (10 drb), Dosz
tojevszkij: Karamazov testvérek (3 drb.)

Egészségtani szertár. A mentőszekrény kiegészítésére szük
ségelt kötözőszerek pótlásától eltekintve — «Az emberi test mint 
gépezet című falitábla.

A többi szertárak és könyvtárak állománya ez évben a 
nehéz anyagi viszonyok következtében nem gyarapodott.

10. Érettségi vizsgálatok.
Az első javító érettségi vizsgálatot szeptember 3-án tar

tottuk. Ezen Dr. Rajfay Sándor püspök, ki az évvégi vizsgála
tokon betegsége miatt nem lehetett jelen, személyesen elnökölt, 
a kormányt pedig újra Dr. Mágocsy-Dietz Sándor, ny. egyetemi 
tanár, az Evang. Egyet. Tanügyi Bizottság elnöke képviselte. 
Három jelölt vizsgázott egy-egy tárgyból sikerrel.

B) Az évvégi érettségi vizsgálat lefolyása következő volt:
Jelentkezett 53 tanuló.
Az írásbeli vizsgálat május 17, 18, 19 napjain a Veres 

Pálné-utcai épületben; tételei:
a) Magyarból: í. A lelkiismeret szerepe Arany ballada

költészetében. 2. Magyarország történelmi hivatása.
b) Németből: Részlet Petőfi Úti Rajzaiból (ford, magyar

ból.)

37



c) Angolból: Milton Elveszett paradicsoma (ford, magyar
ból.)

A szóbeli vizsgálat június 20—25. napjain a Deák-téri 
díszteremben. Ezen személyesen elnökölt Dr. Raffay Sándor püs
pök, a kormányt Dr. Laszkáry Miklós, miniszteri titkár, képviselte.

Eredményéről a Függelékben számolunk be.
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11. A tanulók kimutatása
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b) A nyanyelve: magyar 405, német 24.
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e) Vidékről jár be : 51 tanuló.to



12. Tudnivalók az 1932-33. iskolai évre.
1. 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
kedelmi akadémiára, különbözetivel a tanítóképző V. évfolyamára 
való felvételre, továbbá köztisztviselői pályára. Tananyaga iro
dalmi és művészeti általános műveltség mellett a modern nyelvek, 
és pedig német, angol és francia tanítására helyez súlyt..

2. Tandíjfizetési szabályzat.
A leánykollégiumban a beiratási díj 12 P, az üzemi díj 

30 P, a tandíj az I .—IV. osztályokban evangélikusoknak 60 
reformátusoknak 100, katolikusoknak 140, izraelitáknak 240 P, 
az V.—Vili. osztályokban evangélikusoknak 80, reformátusok
nak 120, katolikusoknak 160, izraelitáknak 320 P.

A beiratási díjat a beiratás alkalmával kell fizetni. Az üzemi 
díj fele október 3-ig, másik fele legkésőbb január 3-ig fizetendő. 
A tandíj négy részletben fizethető: október 3-ig, december 3-ig, 
március 3-ig és május 3-ig. A tandíjrészletek befizetése pósta- 
takarékpénztári befizetési lapokkal, vagy a tandíjkezelő tanárok
nál történik.

Ha a tanuló a jelzett fizetési határidőkig nem fizeti be a 
megfelelő részleteket, az iskola látogatásától is eltiltható.

Tandíjkedvezményért folyamodhatik olyan szegénysorsú ta
nuló, aki a megelőző félévben példás (1) magaviseletét tanú
sított, és előmenetele általában jeles (1), és jó (2). A folyamod
ványhoz csatolni kell: 1. szegénységi bizonyítványt, 2. a kenyér
adótól bizonyítványt a szülő fizetéséről és családi viszonyairól.

Vegyes házasságból származó, nem evangélikus vallású ta
nuló is az evangélikusok részére megállapított tandíjfizetés ked
vezményében részesíthető, ha atyja a Deák-téri testvéregyházak 
fizető tagja; reverzális útján más vallású tanuló azonban ilyen 
kedvezményben nem részesülhet. Nem evangélikus tanulók összes 
számuk 10 °/o-ig részesíthetők kedvezményben.

Tandíjkedvezmény adása évről-évre történik, és az egész 
iskolai évre szól; de elveszti a tanuló kedvezményét a II. fél
évre, ha előmenetele vagy magaviseleté nem felel meg a feltéte
leknek, vagy szülei vagyoni állapotában változás áll be. A meg
felelő bizonyítványokkal felszerelt és a nt. képviselőtestülethez 
intézett kérvényeket szeptember, illetőleg február 15-ig kell 
az igazgatóságnál benyújtani.

3. Az iskolai év ünnepélyes megnyitása szeptember 9-én lesz 
a Deák-téri épületben, s a tanulók ott háromnegyed 9 órakor 
gyülekeznek.
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4. Okvetlenül megkívánjuk, hogy a tanulók előírt és az isko
lában kapható minta szerint bárhol beszerezhető intézeti ruhát 
és kalapot (sapkát) hordjanak, továbbá a tornaórákon csak torna
cipőben és előírt tornaruhában jelenjenek meg. Sötétkék felső 
kabátot kívánunk, s minden ruhadarabra és kalapra a Schick- 
cégnél kapható «EK» jelvényt.

13. Bennlakás. (ínternátus.)
Közli: Szluika Ella igazgató.

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

E cél' 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:
Dr. Steinert Katalin, oki. középiskolai tanár, a kollégium 

óraadó tanára, segít az irodai munkában és általános felügye
letben is.

Nevelőnők; Arz Lujza, okleveles tanítónő, vezette a II. és III. 
csoport német társalgását, Bunker J öze fin, oki. nyelvmesternő, 
kollégiumi óraadó tanár, az 1., II. és 111. csoport francia társal
gását. Klimó Irma, oki. elemi iskolai tanítónő, munkakörét 1931. 
évi október 1-én E)r. Streck Laura, oki. vallástanár, vette át, aki 
az I. csoport német társalgását is vezette. Massányi Margit, oki. 
polg. isk. tan., 1931. október 1-én vette át Ollós Iza, oki. 
polg. isk. tan. intézetünknek 8 éven át volt nevelőnőjének munka
körét. Főként a magyar tárgyakban korrepetált.

Házvezetőnő: özv. Stuhlreiter Frigy estié, ruhatárosnő és 
betegápoló: Ladányi Kamilla, felügyelőnő: Merschiczné—Fekete 
Júlia.

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- 
gennyelvíi nevelőnők felváltva segítségükre vannak napi fel
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adataik elkészítésében, délutáni társalgó órákban az idegen nyel
vek gyakorlásában. Velük vannak napi sétáikban, felügyeletük 
alatt játszanak a kertben, esteli szabad óráikban. Velük mennek 
időnkint vallásos és tudományos előadásokra s mindenekelőtt 
vasár- és ünnepnapokon a templomba. Együtt imádkoznak reggel, 
délben, este. Velük vannak a hálótermekben is.

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

A növendékek kedvelt tartózkodási helye a meleg időszak
ban az intézet árnyas, fás udvara; itt játszanak, tenniszeznek, 
vagy olvasgatnak szabad idejükben, sőt itt tanulnak meg kézi
munkáznak is. Télen pedig, ha az idő erre kedvező, korcsolyáz
nak az udvar aszfaltozott részén készített korcsolyapályán.

Az internátus növendékei a délutáni órákban zongoraórákat 
vehetnek bejáró szakképzett zongoratanárnőktől s naponként gya
korolják magukat a részükre beosztott órákban. A zongoratanítási 
órákért külön díjazás jár. A zongoratanítást ez évben is Kéler 
Magda, Papp József né, Poswék Olga, Svehla Antónia, Várady 
Imréné és Vikár Kálmánná oki. zongoratanárnők látták el igen 
szép eredményei, amiről a jól sikerült félévi és évvégi zongora
vizsgák 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 tanulták a lánykák, s e ritmikus és klasszikus moz
dulatok gyakorlásával ügyesítették tagjaikat s tették simábbá, 
biztosabbá fellépésüket. A tanultakat szépen sikerült táncvizsgán 
mutatták be.

Az egészségi állapot e tanév folyamán igen kedvező volt. 
Néhány könnyebb meghűlés és torokgyulladás persze elkerül
hetetlen, de — Istennek hála — sem járványos betegségek, 
sem egyes súlyos esetek nem zavarták internátusnnk munkáját.

A megbetegedett növendék a betegszobába kerül és ott az 
intézet orvosa, Dr. Mihalovics Géza gyermekorvos, klinikai ta 
nársegéd kezelésében és pontos utasításai szerint a leggondosabb 
ápolásban részesül. Az intézet fogorvosa dr. Oravecz Pál kli
nikai tanársegéd. Könnyebb ragályos betegség alkalmára szolgál 
az udvarban különálló betegpavillon. Súlyos ragályos bajban 
megbetegedett növendéket a tezűlők költségére, a törvény rendel
kezése szerint kórházba kell szállítani.

Az internátusbán elsősorban a kollégiumba járó növendé
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kék nyernek elhelyezést, de — amennyiben hely van — az O. 
N. E. leánygimnáziumának tanulói is felvétetnek.

A 1931.—1932. tanévben -10 növendék vétetett fel az inter
nátusba. Ezek körül 31 a kollégiumba, 9 pedig a leánygim
náziumba irattkozott be. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a meg
szállott területekről jövő növendékek száma egyre fogy. E tan
évben már csak 3 növendékünk jött át megszállott területről, 
hogy itt magyar voltának megfelelő magyar nevelésben része
süljön.

Az internátusba való felvétel végett az «Iskolabizottság»- 
hoz címzett kérvényben az igazgatónőnél kell jelentkezni. A 
kérvényhez csatolandó: születési, iskolai, üjraoltási, orvosi bi
zonyítvány, szülői nyilatkozat és 10 pengő beiratási díj. Aki 
leányát az intézetbe beíratta, az aláirt szülői nyilatkozat értelmé
ben, még azon esetben is tartozik az egész évi díjat megfizetni, 
ha leányát tanév kőiben az intézetből bármi okból kivette.

Beiratási díj visszalépés esetén vissza nem téríttetik. Szep
tember 10-e után való visszalépés esetén az egész évi inter- 
nátusi díjak befizetésének kötelezettsége fennáll.

Internátusi díjak voltak az 1931 -1932. tanévben evangé
likusoknak 100 pengő, reformátusoknak 120 pengő, katolikusok
nak 150 pengő havonként, fizetendő lehetőleg évi 3 részletben. 
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 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 cdól való fel
mentésnek helye nincs.

Köszönetét mondok e ilielyen is intézetünknek juttatott szíves 
adományaikért:

Dr. Ostffy Lajos ny. főispán, földbirtokos úrnak 14 drb. 
nyúl és 1 láda gyümölcs (alma, körte), Mihály István gazd. taná
csos, földbirtokos úrnak 4 drb. nyúl, Péter Lászlóné úrnőnek 
7 drb. nyúl, Meng Pál p. felügyelő úrnak 3 kosár szőllő, Bontus 
Gyula úrnak több ízben küldött élelmiszer (4 kg. vaj, 9 kg. 
disznóaprólék, 2 drb. vesepecsenye, stb.) és Stéberl András 
úrnak 6 és fél kg. debreceni kolbász szíves adományáért.

Az internátus felvett növendéke köteles az előírt szabá
lyokat pontosan megtartani, az intézet rendjéhez szigorúan ra
gaszkodni. Szülei által előre bejelentett rokon, vagy ismerős csa
ládnál a hónap második és negyedik vasárnapján templomi isten- 
tisztelet meghallgatása után este 7-ig, illetőleg fél 7 óráig láto
gatást 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 vasár-
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napján délután 3- 5 óráig beszelhet a fogadóteremben az igaz
gatónő tudtával. Vidéki rokon a szülők tudtával, s részükről 
történt bejelentés alapján látogathatják meg a növendéket más 
napon is délután 3 és 6 óra között. Helybeli rokonok hétköznap 
nem látogathatnak. Tanítás ideje alatt a növendékek senkit 
sem fogadhatnak. Nagyobb szünetre hazautazó növendék a meg
határozott időnél előbb nem utazhatik el s a kijelölt napon visz- 
szatérni tartozik. ;

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

Az 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 növendékeknek 
zsebpénzt nem szükséges, sőt nem is szabad maguknál tartani.

A növendék szeptember hó elején a tanév kezdetét megelőző 
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. szélies 3 részből álló derékálj, 1 párna, 1 paplan,llószőr- 
takaró, 1 fehér piké ágyterítő, 2 rendbeli ágyhuzat, 1 nagy 
3 m. hosszú fehér abrosz, 6 asztalkendő, 2 mosdótörlő, meg
felelő mennyiségű, jókarban levő fehérnemű (legalább 6 nap
pali ing, 6 hálóing, 6 nadrág, 6 kis alsó derék, 2 alsószok
nya, 24 zsebkendő, 6 törülköző, 1 fürdőlepedő, 2 lábtörlő,
1 flanel és egy könnyebb, térdigérő fésülködő köpeny, 2 fekete 
kl’ott 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 sűrüfésű, 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 keskenv 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 sötétkék 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.

A bennlakó növendékek névsora:
a) A KOLLÉGIUM TANULÓI:

1. Almer Klári ev., VI. Budapest. 2. Bagossy Katalin ev. 
VIII. Nagykároly. 3. Barna Lujza ev. II. Dombóvár. 4. Bányay
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Erzsébet ref. I. Budapest. 5 Bolyky Éva ev. II. Érsekújvár, 
ö. Bontus Hermina ev. II. Jászfényszaru. 7. Bozsing Edina 
ref. VI. Ercsi. 8. Egger Zsuzsanna ev. VIII. Budapest 9. Qyörk 
Erzsébet ev. V. Fűzfő. 10. Halászy Juliska ev. I. Enese. 11. 
Hofmann Mária ref. VI. Varsony. 12. Hrabovszky Edit ev.
III. Békéscsaba. 13. Hufnagel Kató ev. I. Pestszentlőrinc. 
14. Kessler Gerda ev. I. Csepel. 15. Kisary Erzsébet ref. Vili. 
Alap. 10. Kiss Adrien ref. VI. Ajkacsingervölgy. 17. Meng 
Mária ev. VI. Budapest. 18. Mihály Edit ev. IV. Nagydém. 
19. Ostffy Anna ev. III. Ostffyasszonyfa. 20. Ostffy Éva ev.
IV. Ostffyasszonyfa. 21. Ottó Hilda ev. II. Budapest. 22. Papp 
Irén ev. VIII. Nográd. 23. Petermann Irma ev. IV. Bonyhád. 
24. Reich Valéria ev. III. Baja. 25. Rosstäuscher Hanna ev. 
I. Budafok. 26. Rudi Ilona ev. VI. Medgyesegyháza. 27. Stéberl 
Zsazsa ev. II. Békésgyula. 28. Szelényi Éva ev. IV. Késmárk. 
29. Szupper Dóra ev. II. Vecseny. 30. Szűcs Vera ref. IV. Mis
kolc. 31. Tausz, Zsuzsanna izr. I. Budapest.

b) A GIMNÁZIUM TANULÓI:
1. Ascher Anna ref. VIII. Fehérgyarmat, 2. Boka Dalma ev. 

Vili. Békéscsaba. 3. Halászy Kati ev. I. Ajka. 4. Kisary Juliska 
ref. II. Alap. 5. László Gizella ev. II. Solt. 6. Stróbl Éva ref. 
VIII. Abony. 7. Szűcs Ilonka ref. I. Budapest. 8. Tarcsy Ella 
ref. II. Ács. 9. Várady Éva ev. V. Dunavecse.
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Függelék.

Szóbeli vizsgára mentek mind. A  vizsgálat eredménye:
Kitüntetéssel érettek: Bagossy Katalin, Dobronay Vilma, 

Draskóczy Zsófia, Rothermel Ilona.
Összesen: 4.

Jelesen érettek: Árpád Erzsébet, Boronkay Ilona, Boron- 
kay Margit, Csepely Ágnes, Imre Erzsébet, Kiltz Erzsébet, Mát- 
ray Piroska, Orphanides Anna, Polgár Margit, Rákosi Mária, 
Römer Zsófia, Steiner Klára.

Összesen: 12.

Jól érettek: Bertalan Karola, Cziegler Jutta, Hechst Jolán> 
Kovácsy Margit, Krekó Piroska, Német Ilona, Schindler Lujza> 
Schippert Margit, Spitzer Juliska, Strausz Aliz, Szekér Margit, 
Vas Ilona, Wahrmann Anna.

Összesen: 13.

Érettek: Fekete Jolán, Géczy Margit, Hegedűs Valéria, 
Izsák Márta, Kisari Erzsébet, Kneppó Edit, Kolosy Mária, Ko
vács Erzsébet, Kozma Edit, Kriska Irén, Németh Margit, Papp 
Irén, Révay Judit, Strasser Éva, Vajda Klára, Varga Róza, 
Vida Ida.

Összesen: 17.
Egy tárgyból elégtelen: 5.
Több tárgyból elégtelen: 2
Az ó'szi érettségi vizsgálat írásbeli része szeptember 3., 

5., 6., szóbeli része és a javító érettségi szeptember 7-én lesz 
a Deák-téri épületben.
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