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VIDOVSZKY KALMAN



V ID O V S Z K Y  K Á L M Á N
( 1 8 8 8 - 1 9 3 2 .)

Ú jra  gyásszal kezdődött az iskolai év. Eltávozott közülünk 
iskolánk lelki atyja, Vidovszky Kálmán, a növendékek kedves 
Kálmán bácsi-ja. Mikor az évzáró ünnepről szétmentünk, vidá
man ve tt mindenkitől búcsút, s készült epeműtétre, m ert ettől 
remélte, hogy régi m unkaerejét visszanyeri. Bizony az utolsó 
két év, mikor családi boldogsága bearanyozta életét, sok testi 
szenvedéssel volt teli: kénytelen volt nem egyszer mulasztani 
is, pedig ha m ár ő rászánta m agát, hogy mulasszon, az nagyot 
jelentett. Tudta mindenki, hogy súlyos a műtét, mégis meg
döbbent a szerető szivek ezre, mikor július 8-án halálának hírét 
röpítette világgá a rádió. Tudtuk, hogy nehéz műtéten megy 
keresztül, de nem hittük, hogy így végződik. Maga is bízott, 
bár mindenről intézkedett, mindenkitől elbúcsúzott megható 
levélben, tanácsokkal hagyta h á tra  szeretett fiatal hitvesét, és 
drága kis Tamáska fiacskáját. És mint ki dolgát jól végezte, 
eltávozott, óriási ű rt hagyva m aga után. Temetésén olyan rész
vét nyilvánult meg, mint még talán sohasem. Nagy számban 
jö ttek  össze tisztelői, valláskülönbség nélkül minden jó ember, 
ki ism erte: evangélikus püspök beszéde után katolikus szer
zetes búcsúzott tőle mint cserkésztől, reform átus pap mint 
újságszerkesztőtől, s zsidók is o tt sírtak a keresztyének tá r
saságában, m ert érezték, hogy itt a felekezeti béke és meg
értés apostola tűnt el.

Iskolánk történetében igen fontos szerepet tö ltö tt be 
Vidovszky Kálmán. Immár ötven éves Deák-téri iskolánknak ő 
volt az első végleges megbízással tanító vallástanára. Bár állása 
nem volt rendszeresítve, azonban mivel ő a békéscsabai evang. 
gimnázium rendes tanára volt, s így nyert nálunk beosztást, 
minden vallásórát ő lá to tt el: mindenkép lelki vezére lett isko
lánknak. Vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv mellett ő találta 
el a gyermekek szívéhez vezető u ta t leginkább ifjúsági isten
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tiszteletein; eltalálta, m ert maga is csupa szív volt. De ő tud ta  
az ifjúságot a Gyámintézetben is helyes úton vezetni, mivel 
bizalmat a ra to tt szeretetvetése.

Hogyan kerü lt ő leánykollégiumunkhoz? Egyetemes egy
házi érdekből felhozták őt Csabáról 1927-ben, s a főiskolai ifjú 
ság Luther-Otthonát bízták rá, melynek igazgatója le tt; e mel
le tt mint a cserkészet egyik vezére, o tt igazán egyházi szerepet 
tö ltö tt be, méltón képviselvén o ttan  érdekeinket. Mivel tan í
tania is kellett, ju to tt a választás iskolánkra, melynek akkor 
nem volt rendes vallástanára. így ju to tt nekünk az a szerencse, 
hogy őt m unkatársaink, tanáraink között tisztelhettük.

Gyomán, az Alföld szívében, született 1888-ban. A szarvasi 
és békéscsabai gimnáziumokban végzett, m ajd Pozsonyban sze
rezte meg lelkészi oklevelét. Azonban nem le tt lelkésszé, hanem 
m indjárt vallástanári munkát vállalt és pedig azonnal a békés
csabai evang. Rudolf-reálgimnáziumban, hol 1927-ig m unkál
kodott. Már o tt fe ltűn t mint szervezőerő, mikor a vidék egyik 
első és legjobb cserkészcsapatát megalakította. Ha fe ljö tt 
Pestre egyházi gyűlésekre, mindig élénk részt vett a m unká
ban, hozzászólásaival kim utatta az ifjúság irán t való nagy sze- 
retetét, mely különben mosolygó arcáról is sugárzott. 1929-ben 
került hozzánk, akkor m ár itt tan íto tt Szarvasi Olga mint ó ra
adó tanár. A két lélek ham ar m egtalálta egymást, hiszen mind
ketten lelkes m unkásai voltak a tanügynek, mindketten szeret
ték a gyermekeket; nem csoda, ha közel ju to ttak  egymáshoz. 
Két évi házasságuk volt Vidovszky Kálmán életének boldog 
befejezése.

Most m ár elköltözött, de itt tanító  felesége révén m arad 
meg mindig iskolánkban. I t t  m arad emlékezete is, m ert 
sohasem felejt a hálás szív, mely jóságot és szeretetet élvezett. 
S hogy külső jele is legyen ittlétének, karácsony előtt lelep
leztük sikerült arcképét kegyeletes ünnepség keretében. I t t  nem 
kellett mutatni a mély érzést, mindenki kiérezte az igazgató, 
tanítvány és volt növendék szavaiból az őszinte bánatot. S ha 
a Veres Pálné-utcai épületben Szelényi Ödön szelleme buzdít 
áldásos, kitartó  m unkára, a Deák-tériben, melynek tanári szo
bájában van Vidovszky Kálmán képe elhelyezve, az ő emlé
kezete tanít megértésre, összetartásra és egyházunk szol
gálatára.

Ilyen ideálok vezessenek mindig iskolánk fejlesztése és 
fenntartása érdekében. Akkor nem halt meg az, ki ránk köl
tö tte  dús élete d rága kincsét, hanem örökké él.
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Dr. BEXHEFT ÁRMIN



D r. B E X H E F T  Á R M IN
( 1 8 7 3 -1 9 3 3 .)

Tragikusan halt meg: a Deák-téri iskolából sietett egy 
hétfői este, január 30-án, s az Erzsébet-tér sarkán lelépett a 
robogó villamosról, olyan szerencsétlenül, hogy úgyszólván 
azonnal meghalt. Ez a megdöbbentő halál Bexheft hajszolt 
életét tükrözte vissza.

Mint evangélikus iskoláink iskolaorvosa és egészségtan
ta n á ra  állott egyházunk szolgálatában 1897. óta. De tehetsége 
tágabb térre vágyott: számos fővárosi iskolában volt hasonló 
munkaköre, kerületi orvosa le tt a II. kerületnek, s it t  sok jót 
te t t  a szegényekkel, egyik vezére az egészségtantanároknak, 
tankönyvíró, egyetemi előadója tantárgyának, cikkíró, népszerű 
előadó stb. E sokoldalú munka ism ertté tette, szívünkhöz azon
ban kedves egyénisége hozta közel: mindig jókedvű, szellemes 
társalgó, tanárnak és növendéknek jó barátja, kihez bizalom
mal fordulhatott. Megbecsülhetetlen volt, ha tanulmányi ki
rándulásban vett részt: mikor már mindenki fárad t volt, 5 
akkor is az első nap üdítő jó kedvét terjesztette. E zért be
csültük őt s ezért fáj szívünknek korai eltávozása. Korai, mert 
bár hatvan év felé já rt, nagyapa is volt, de — fiatalos meg
jelenését látva — ezt senki sem hitte volna el neki.

Sok gyász érte utóbbi időben iskolánkat: Kirchknopf, Sze- 
lényi és Vidovszky után ú jra  férfitanára veszett el. Adja Is
ten, hogy méltó örökös lépjen nyomdokába; neki pedig legyen 
hajszolt élete után nyugodt pihenése!
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1. Az iskola íőríéneíe.

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

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

Végre 1933 szeptemberétől leánygimnáziumként fo ly tatja  
áldásos munkáját, és így a régi terv  valósággá válik, m ert 
mindenki m egtalálja ez iskolában a szükséges műveltség mel
le tt a minden pályára, egyetemre is képesítő érettségi bizo
nyítványt.

A Deák-téri polgári leányiskola igazgatói voltak : 
1883—1908 Falvay Antal, 1908—12 Scholtz Lajos, 1912—26 
Mikolik Kálmán, 1926-tól Dr. Bőhm Dezső; a Veres Pálné- 
intézet igazgatói: 1920—21-ben Dr. Szigethy Lajos, 1921-től 
Dr. Bőhm Dezső, ki a kollégiumnak alap ítása óta vezetője.
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Iskolánk a bányai evangélikus egyházkerületbe tartozik, és 
így Dr. Rafjay Sándor püspök egyházi főhatósága ala tt áll.

Fenntartója a pesti evangélikus m agyar és német egyház 
(Deák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak). Az iskola ügyeit 
a képviselőtestület és annak keretén belül az iskolai és gazda
sági bizottság intézi. A képviselőtestület egyházi elnöke 
Broschko G. Adolf, a német egyház lelkésze, világi elnöke 
Dr. Haberern J. Pál, udv. tan., közös egyházi felügyelő. Az 
iskolabizottság elnöke Dr. Németh Ödön, egyet, tanár, iskolai 
I. felügyelő, helyettese Dr. Zimmermann Ágoston, egyet, tanár, 
iskolai II. felügyelő. Az anyagiakról a gazdasági bizottság ha
tároz, melynek elnöke Becht Albert, takarékpénztári igazgató, 
iskolánk gondnoka Dr. Renk Ernő fogorvos. Az 1933 tavaszán 
m egejtett választás óta a képviselőtestület világi elnöke: 
Dr. Németh Ödön, egészségügyi főtanácsos, közös felügyelő; 
az iskolabizottság elnöke Dr. Hittrich Ödön, iskolai I. felügyelő, 
iskolánk felügyelője Dr. Renk Ernő; a gazdasági bizottság el
nöke m aradt Becht Albert, közgondnok, iskolánk gondoka lett 
vitéz Dr. Kolta Ervin, orvos.

Az állami felügyelet gyakorlásával a Vallás- és Közokta
tásügyi miniszter ez évben is Dr. Pintér Jenő, tanker, kir. fő
igazgatót bízta meg.

2. Az iníézeí fenníaríó hatósága.

3. Taníesííileí és íaníárgyfeloszíás.

Ncn
OíD

N é v Alkalmazás
minősége Tanított tárgyak

He
ti ór
a 

I

Megjegyzés

1
Dr. Bőhm 

Dezső igazgató Magyar Illa. 
Német Vili. 7

—

2 Bauer Lászlóné óraadó tanár
Zenetört. VI. 
Háztart. VI. 

Ének la. 
Kézim. Ib., Ilb.

10 —

3 Dr. Bexheft 
Ármin

r. egészség
tantanár Egészst. VII. 3

R. isk. orvos, az 
Ifj. Vöröskereszt 

vezetője. Meghalt 
1933. I. 30.

4 Bünker Jozefin óraadó tanár Német III. 
Francia VI., Vili. 8 Int. nevelőnő

5 Fialka Margit r. tanár
Számtan Illa., VI.

Termr. Ila-b., 
Illa-b., IV., V., VI.

19
A VI. o. főnöke, a 
termr. szertár őre, 
a Bajtárs vezetője
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Ncn
O
cr

N é v Alkalmazás
minősége Tanítotltárgyak

H
et

i 
1 

ór
a 

I

Megjegyzés

6
Filarszky

Erzsébet r. tanár
Számtan 1b., 11b., 

V., VII., Vili. 
Termt. VII., VIII. 

Ofönöki 1b.
19

Az Ib. o. főnöke, 
a termt. szert, őre, 

tandíjkezelő

7 Glock Klára r. tanár
Rajz la., Ila-b., 

Illa-b., IV. 
Kézim. IIIa-b., 
IV., V—VIII.

20
A rajzszertár és 
ifj. könyvt. őre, 

tejkezelő

8
Dr. Gyapay 
Józsefné óraadó tanár

Német II., IV.
Angol Illb. 

Kézim. la., 11a.
13 —

9 Harmath Ilona r. tanár
Testgy.Ia-b.,IIb., 
Illa., IV., V—VIII. 

Ofönöki Illa.
20 A Illa. o. főnöke, 

a Játékkor vezetője

10 Jablonowsky
Piroska r. tanár

Magyar 
lb., VI., VIII.

Történet 
V., VII., VIII.

19
A VII. o. főnöke, 
igazg. titkára, az 
Önképzőkör vez.

11 Jeszenszky
Ilona r. tanár

Földrajz 
lb., Ila-b., VII.

Tört. IV. 
Műv. tört. VI. 
Ofönöki Ha.

19
A Ha. o. főnöke, 

a földr. tört. szert, 
őre

12 Kell Klára óraadó tanár Angol Illa., VI. 6
A Veres Pálné-u. 
tan. könyvt. őre

13 Kozma
Gabriella r. tanár

Számtan la.. 
11a., Illb., IV. 

Testgy. Ha., Illb 
Ofönöki Illb.

17
A Illb. o. főnöke, 

tandíjkezelő, 
bibliaórák vez.

14 Králik Jenő r. énektanár
Ének Ib., Ila-b., 

IIIa-b., IV. 
Zenetört. V.

14 Az énekkar vez.

15 Dr. Láng Margit óraadó tanár
Műv. tört. V., 

VII., Vili. 
Történet VI.

9 A műv. tört. 
szertár őre

16 Lovas Sarolta óraadó tanár Németi., V., VI. 
Angol IV.,V, VIII. 18 Az V. o. főnöke, 

a köt. olv. ktár őre

17 Massányi
Margit óraadó tanár Magyar Ha. 4 Int. nevelőnö

18 Dr. Papp 
Gyuláné óraadó tanár Angol VII. 3

Az int. angol tanf. 
vezetője

19 Ruttkay-Miklian
Gyula óraadó tanár Gyorsírás IV., V. 4 —

8



N
r.
OC/)

N é v Alkalmazás
minősége Tanított tárgyak

x*
Megjegyzés

20 Ruzicska László r. tanár Vallást. I—Vili. 22 Hitszónok, a 
Qyámint. vezetője

21 Dr. Steinert 
Katalin óraadó tanár

Földr. la., Iila-b., 
VIII.

Egészségtan 
VII. (II. félév)

15 A Vili. o. főnöke, 
az int. ig titkára

22 Télessy Dalma r. tanár

Magyar la. 
Német L, III., IV. 

Házt. IV. 
Rajz Ib. 

Ofönöki la,

17 Az la. o. főnöke

23 Vidovszky
Kálmánná óraadó tanár

Magyar lllb., 
IV., V.

Francia V., VII. 
Ofönöki IV.

17 A IV. o. főnöke

24 Dr. Zelenka 
Margit r. tanár

Magyar lib., VII. 
Német lib., VII. 
Filozófia VIII. 
Ofönöki Ilb.

17
A I Ib. o. főnöke, 
a tan. könyvtár őre, 
a Szembe vezetője

A ref. tanulókat Morandi Ilona vallástanár, a róni. kát. Csókás 
Károly belvárosi segédlelkész, az izraelitákat Dr. Schächter László vallás
tanár tanította.

A ltisz tek : a Deák téren Boldoczki Lajos iskolaszolga, Baranyay János 
kapus és fűtő, Boldoczki Lajosné és Jakubecz Ferencné takaritónök; a 
Veres Pálné-u.-ban Hajas Simon kapus és Sebestyén Antal iskolaszolga.

4 . A fan  árok  ir o d a lm i é s  tá r sa d a lm i  
m ű k ö d é s e .

Dr. Böhm Dezső az Evang. Egyet. Tanügyi Bizottság elő
adója, az Orsz. Ev. Tanáregyesület ügyvivő alelnöke, a Luthe- 
rán ia  Dalegyesület és a Kelenföldi Ev. Énekkar elnöke, a 
pesti ev. egyházmegye törvényszéki bírája, a Protestáns 
Tanügyi Szemle társszerkesztője, az Ifjú  Évek főszerkesztője, 
számos egyházi és tanári egyesület választmányi tagja. Cikke
ket ír t  fenti lapokba. Mint az Egyet. Tanügyi Bizottság meg
bízo ttja  m eglátogatta az aszódi evang. leánynevelőintézetet, 
előadásokat ta rto tt Budapest-Kelenföldön a nőegylet és leány
egylet teáin, a Deák-téri ifjúsági egyesületben; m int zongora
kísérő több helyt szerepelt.

Glock Klára az Ifjú  Évek kézimunkarovatának vezetője és 
írója, a Magyar Képzőművésznők Egyesületének beltagja, a 
D eák-téri Leánycserkészek szervezőbizottságának tagja.

Jablonowsky Piroska az Orsz. Ev. Tanáregyesület jegyzője.
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Jeszenszky Ilona az Orsz. Középisk. Tanáregyesület és a 
Magy. Földr. T ársaság Didaktikai Szakosztályának választ
mányi és több társadalm i egyesület tag ja .

Kozma Gabriella a Fébé Ev. Diakonissza Nőegylet tag ja, 
ez egyesület második tanítókonferenciáján előadást ta rto tt „A 
tanító örömei” címen. Kilenc éve ír a Bibliából részeket Braille- 
írással a vakok részére és bibliamagyarázó jegyzeteket te r 
jeszt gépírással.

Králik Jenő zeneszerző, a Deák-téri evang. templom k a r
nagya, a Lutheránia Vegyeskar karm estere. Egyházi zene
művei több budapesti és vidéki evang. templomban kerülnek 
előadásra. A Pesti H írlap revíziós dalpályázatán elismerést 
nyert. Orgonajátékával több hangversenyen szerepelt, egyház
zenei cikkeket ír t az Evangélikus Népiskolába. Koráléneklés re 
form ja címen előadott a budapesti ev. tan ítók  körében.

Dr. Láng Margit az Orsz. Régészeti Társaság, az Egyete
met és Főiskolát Végzett * Nők Egyesülete és az Orsz. Ev, 
Tanáregyesület választmányi tagja, a Római Magy. Tört. Társ. 
rendes tagja. Cikkeket ír t  a Prot. Tanügyi Szemlébe és az Ifjú  
Évekbe.

Massányi Margit a Fiatalkorúak Felügyelő Bizottságának 
tagja, a tanács elé kerülő ügyeket véleményez.

Ruttkay-Miklian Gyula székesfővárosi vallástanár, az Ifjú  
Évek felelős szerkesztője, az Orsz. L u ther Szövetség titkára , 
Cikkeket ír t fenti lapba, megjelent ,,A keresztyén egyház rö 
vid története” c. elemi iskolai tankönyve. Előadásokat ta r to tt  
a budapesti vallástanárok hiterősítő napjain, Békéscsabán, 
Kecskeméten, ezenkívül rendszeresen prédikált a Szvetenay- 
utcai istentiszteleti helyen és a D eák-téri templomban.

Ruzicska László az Ifjú Évek kiadóhivatalának vezetője, 
a kelenföldi ev. egyházközség és a Szarvasi Öregdiákok Szövet
ségének jegyzője. Előadásokat ta r to tt a budapesti vallástaná
rok hiterősítő napjain, a kelenföldi evangélikus leányegyesü
letben. Cikket ír t az Ifjú  Évekbe, prédikált a Deák-téri, fasori 
és kelenföldi templomokban.

Télessy Dalma több társadalmi egyesület tagja. Külföldi 
iskolák révén, levelezés ú tján  hazafias felvilágosító propagan
dát fe jt ki.

Dr. Zelenka Margit az Ifjú Évek szerkesztőbizottságának, 
a Deák-téri Leánycserkészek szervezőbizottságának, több egy
háztársadalm i egyesületnek választmányi tagja. Cikkeket ír t  
a Prot. Tanügyi Szemlébe és Ifjú Évekbe.
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5. A z 1 9 3 2  3 3 . isk o la i é v  íő r íé n e íe .

a) Az év megnyitása. Szeptember 1. és 2-án voltak a javító, 
különbözeti- és pótlóvizsgálatok, ugyanekkor írtunk be. 3., 5., 
6-án volt az érettségi írásbeli, 7-én szóbeli része, 9-én nyitot
tuk meg a tanévet, 10-én megkezdtük a rendes tanítást.

b) Iskolaépületeink. Az osztályok elhelyezése változott, 
amennyiben a Deák-téren az I—III. osztály kapott helyet, mely 
párhuzamos volt, míg IV—VIII. osztályig a Veres Pálné-utcá- 
ban voltak tanítványaink. Ezzel kapcsolatban új, Lopos-féle 
padokkal szereltük fel a IV. osztályt, a D eák-téri tornaterm et 
az utca felőli volt bankhelyiséggel megnagyobbítottuk. így 
megfelelő öltöző áll a tanulók rendelkezésére, továbbá mosdó
helyiséget, villamos szellőztetőkészüléket is tudtunk felszerelni 
A terem  padlóját ez évben szándékozunk linóleummal bevonni 
és így megfelelővé tenni.

c) Tanári testületünk legkedvesebb tag ja, Vidovszky Kál
mán a nyár folyamán, július 8-án epeműtét következtében meg
halt. Január 30-án villamosbaleset áldozata le tt Dr. Bexheft 
Ármin iskolaorvos, rendes egészségtantanárunk. (L. az értesítő 
elején lévő megemlékezéseket.)

Vidovszky Kálmán helyébe a fenntartó  egyház Ruzicska 
László, kelenföldi vallástanárt bízta meg, m int óraadót, tan í
tással. Március 1-én a fenntartó őt erre az állásra rendes tanár
nak meg is választotta, így az a szép munka, melyet ez évben 
kifejtett, tanulóink javára  állandó áldást fog hozni. Ugyanekkor 
hívta meg az egyház Jablonowszky Piroska, Filarszky Erzsébet 
tanárokat és Harmath Ilona testneveléstanárt a részükre már 
1931. november 1-ével szervezett, de fellebbezés folytán be nem 
tö ltö tt állásokra, rendes tanároknak. Mind a négyen március 
22-én tették  le a hivatalos esküt, s ezzel iskolánknak immár az 
igazgatóval tizenegy rendes tanára van. Midőn erről a neve
zetes lépésről beszámolunk, végtelen örömmel köszöntjük a 
megválasztottakat, kik évek során úgy végezték munkájukat, 
m int a testület többi rendes tagjai, s nagy részük van abban, 
hogy leánykollégiumunk kialakulhatott. Jablonowsky Piroska 
hetedik, Filarszky Erzsébet ötödik, H arm ath  Hona negyedik 
éve folyó buzgó munkával szolgálta meg ezt a meghívást. Az 
egyház áldozatot hozott iskolájáért, m ert államsegély nélkül 
szervezte meg ez állásokat. Bízunk azonban benne, hogy javul
ván a gazdasági helyzet, az államsegélyt meg fogja kapni a 
megválasztottak részére is.



Lovas Sarolta ez évben teljes óraszám ban dolgozott, nagy 
buzgalommal és sikerrel, osztályfőnöki m unkát is végzett, 
Massányi Margit in ternátusi nevelőnő néhány ói a tanításával 
szintén lelkesen vett részt munkánkban.

A tanári kar egymás m unkájának és módszerének m eg
ismerésére ez évben is ta r to tt nyilvános tanítási órákat. Ezeket 
beszélte meg egy kijelölt bíráló megjegyzései nyomán. Ilyen 
órák voltak: Ruttkay-Miklian Gyula V. gyorsírás (b írálta  
Dr. Bőhm Dezső), Jablonowsky Piroska VII. történelem 
(Dr. Láng M argit), H arm ath Ilona IB. torna (Kozma Gab
riella), Ruzicska László IIIA. vallástan (Ruttkay-Miklian 
Gyula), Kozma Gabriella IV. term észettan (Fialka M argit), 
M assányi M argit HA. m agyar (Vidovszky Kálmánná).

Ugyané célra szolgált a november 7-iki módszeres értekez
let, melyen a modern nyelvtanításról szóló előadást ta r to tt  
Dr. Zelenka Margit, s ennek kapcsán gyümölcsöző eszmecserét 
fo ly ta ttak  az iskola nyelvtanárai. Az osztályozás tanulságairól 
az első félévi értekezlet után az igazgató ta r to tt előadást a 
tanári kar előtt, remélhetőleg elérte az egységes elgondolás 
hatását.

Üj vallástanárt küldött az izraelita hitközség: először
Dr. Fisch Adolf, majd karácsony óta Dr. Schächter László ve
zeti növendékeinket. Megnyerő egyénisége, iskolai munkánkba 
való teljes beleilleszkedése biztosítja a kellemes együtt- 
munkálkodást.

d) Iskolánk gyásza. A Mindenható akara ta  több gyász
esettel sú jto tta  iskolánkat. V idovszky Kálmán és Dr. Bexheft 
Árminon kívül a januári járvány egyik legkedvesebb tanulón
kat, Liebner Ágota IV. o. növendéket ragadta el tragikus 
gyorsasággal. Még szerdán iskolában volt s pénteken, jan u ár 
21-én meghalt. Az igazgató a növendékek előtt emlékezett meg 
kedves lényéről, példás munkájáról, m ajd az osztály küldött
ségével és az osztálytanárral, továbbá az izraelita hitoktatóval 
résztvett a megható temetésen is. Emlékezete mindig itt fog 
lebegni közöttünk.

e) Felügyelet, látogatás. Közös felügyelőnk, Dr. Haberern 
J. Pál a tanév elején többször megjelent iskolánkban, m ajd  
egészségi állapotának romlása m eggátolta ebben, s a tavaszi 
tisz tú jításkor k itért az újabb választás elől. Mikor a tevékeny
ségből megérdemelt nyugalomba vonul, hálával kell gondol
nunk a rra  a több m int három évtizedre, mely alatt mint isko
láink felügyelője, majd m int közös felügyelő munkálta egy
házunk és ennek tanügye érdekeit. Neve fogalom lett, sze
mélye mindenki előtt tisztelt. Isten áldása kísérje élete további 
folyamán! — Nagy örömmel kell azonban megállapítanunk, 
hogy helyére olyan férfiú t állított a közbizalom, ki 1921 óta m int 
iskoláink felügyelője m egm utatta, hogy tudatában van az egy
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házi nevelés fontosságának, bátor harcosa volt iskoláink, taná
raink érdekének s sok sikert könyvelhet el több, mint egy 
évtizedes munkásságában: ez Dr. Németh Ödön. Bizalommal 
köszöntjük őt új magas tisztségében; meg vagyunk győződve 
hogy benne ezután is ugyanazt a jó  barátot és tám ogatót fog
juk találni, m int eddig. Bízunk benne, hogy leánygimná
ziumunk kialakítása, melynek ő előharcosa volt egész mun
kálkodása folyamán, az ő bölcs vezetése alatt be fog fejeződni, 
hogy meg fogja egyházunk az elhelyezés nehéz kérdésében is 
a megoldást találni, s így Németh felügyelő eredeti elgondolása, 
az erős leánygimnázium teljesen megvalósulhat. — Annál na
gyobb fájdalommal kell azonban búcsúznunk közvetlen fele t
tesünktől, Dr. Zimmermann Ágoston, iskolafelügyelőtől. Atyai 
jó szíve, megértő tám ogatása igen fog hiányozni iskolánk min
den munkásának. Ha valaki szeretetm unkát végzett, úgy ő volt 
az: szerető jó bará tja  volt iskolánknak, s ha most nem is 
vállalta magasabb munkaköre m iatt tovább eddigi munkáját, 
reméljük, hogy azért mindig ott fogjuk őt találni, ahol isko
láink fejlesztéséről szó lesz. Nem múló hálánkról biztosítjuk 
őt. — Vigasztaló azonban az, hogy egyházunk Isten segítségé
vel mindig talál méltó utódokat lemondó nagyjai helyére. I tt 
kedves ismerősben összpontosult az egyház bizalma, mikor 
eddigi iskolagondnokunkat, Dr. Renk Ernőt emelte az iskolai
II. felügyelő, tehát iskolánk felügyelői székébe. Tetterős, hatá 
rozott egyéniségétől, mely józan megfontolást k itartással pá
rosít, fejlődő iskolánk sokat várhat. S ha a Németh iskolafel
ügyelő helyére választott Dr. Hittrich Ödön első felügyelő bölcs 
nyugalma az ő energiájával szerencsésen fog párosulni, biztosan 
iskoláink üdvére lesz ez. Tehát szép reményekkel tekintünk is
kolánk jövője elé, melytől annál többet remélhetünk, mivel az 
átalakulás révén erősödése kétségtelennek látszik. Most már 
csak az épület kérdésének megoldása — nehéz, de nem elér
hetetlen feladat — vár új vezetőinkre. Segítse Isten áldása ne
mes elhatározásukban, mi készséggel állunk munkánkkal ren
delkezésükre.

f) Növendékeink száma ez évben nem emelkedett. Fel
tűnően gyengült a felső osztályok létszáma, s sajnálattal kel
le tt látnunk ezek anyagának gyengülését is. Ép ezért határozta 
el m agát egyházunk arra, hogy kedves iskolájának típusát 
m egváltoztatja és mint leánygimnáziumot ta rtja  fenn a jövő
ben. Az alsó osztályokban ez évben is emelkedést m utatott 
a létszám, ezért most az I., II. és III. osztály volt párhuzamos. 
Összes létszámunk: 445, ebből evangélikus 273 (61.4%), pro
testáns 348 (78.3% ); a múlt évhez képest kevesbedés: 14.

g) Tanítás, nevelés. I. A tanítás az első félévben az 1927. 
év 1889. ein. szám a la tt kiadott állami tanterv szerint folyt 
az 540—05/57/1930. számú miniszteri rendeletben engedett
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változtatásokkal. Az V. osztályba más iskolákból jö tt tanulók 
angol nyelvi különbözeti vizsgáját három hónapi tanfolyammal 
könnyítettük meg, melyet Lovas Sarolta tan á r vezetett. Az 
eredmény nem felelt meg a hozzá fűzött kívánalmaknak, mivel 
gyenge tanulóanyag került ide más iskolákból. A többi osztá
lyokba is az előírt különbözeti vizsgákkal vettünk fel új 
növendékeket.

A II. félévben egyházunk elhatározta a leánygimnáziummá 
való átalakítását; hogy ez minél simábban és a tanulók minél 
kisebb megterhelésével történhessék, az I—IV. osztályokban a 
két iskolafaj közti különbözeti tárgyakat a  rendes tanítás kere
tébe illesztettük, elhagyván egyes — ebből a szempontból — 
kevésbbé fontos ó rákat (pl. osztályfőnöki óra, többlet földrajz
óra, háztartástan). A különbözeti tá rgyakat a következő taná
rok tan íto tták  minden külön díjazás nélkül: I-ben természet
rajzot Dr. Steinert K atalin (la), Fialka M argit (Ib), m értant 
Kozma Gabriella (la), Filarszky Erzsébet (Ib), II-ban te r
mészetrajzot Fialka Margit, m értant az előbbiek, történelmet 
Illa-ban Dr. Böhm Dezső, IÍIb-ben Jablonowsky Piroska, IV-ben 
ókori történelm et és földrajzot Jeszenszky Ilona, természet- 
tan t Kozma Gabriella.

II. A növendékek nevelése érdekében igen jól beváltak az 
ú. n. osztályfőnöki órák az alsó osztályokban, melyeken közel 
ju th a ttak  egymáshoz tan ár és növendék. Ez évben szülői érte
kezletet nem tarto ttunk , m ert úgy tapasztaltuk, hogy ezek 
nem szolgálták azt a célt, melyet el kívántunk érni, mivel a 
szülők nem jöttek el olyan érdeklődéssel meghívásunkra, mint 
az kívánatos le tt volna. Ezek helyett az osztálytanárok fel
keresték minél nagyobb számban tanítványaikat otthonukban, 
hogy így a helyszínén tekinthessenek be az ő otthoni munká
jukba, körülményeikbe. E  látogatásokat jövőben még sűrűb
bekké kívánjuk tenni, s ezektől reméljük azt a szoros kapcso
latot, melynek iskola és szülők között fenn kell állnia.

III. Ifjúságunk vallásos nevelésére szolgáltak a protes
tánsok részére havonként egyszer, reggel 8 órakor a Deák
téri templomban ta r to tt  ifjúsági istentiszteletek, melyeken 
Ruzicska László vallástanárunk volt hatással a fiatalok 
lelkére. A felnőttek vasárnapi istentiszteletein is részt vet
tek tanulóink. A gyám intézet és a Kozma Gabriella vezette 
bibliaórák is lelki épülésükre szolgáltak. Részt vettek tanulóink 
az Ifjú  Évek március 25-én ta rto tt összejövetelén, továbbá a 
budapesti vallástanárok április 7. és 8. napjain rendezett h it
erősítő előadásain. Végül május 9-én volt iskolánk bűnbánati 
napja, melyen a díszteremben lefolyt ünnepély után, igazgató, 
vallástanár és Marcsek Sára VIII. tanuló szavainak hatásával 
az Ü r asztalához vonult a templomba az egész tanári kar és a 
konfirm ált ifjúság.

Más vallású tanulóink is eleget te ttek  vallásos kötelezett
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ségüknek, a reform átus és katolikus tanulók csendes napjai, 
illetve lelki gyakorlatai is március végén, április elején voltak, 
az izraeliták liturgikus éneket is tanultak.

IV. A szemléltetés eszközei közül a vetítőgép  ez évben is
száz- meg száz alkalommal volt használatban a rendes tan í
tási, főleg a művészettörténeti és földrajzi órákon. Nagy hala
dás volt azonban egy Bolex-mozgóképvetítőkép beszerzése, 
mellyel az iskolában filmelőadások rendezése vált lehetővé. A 
műsor tekintetében azonban nehézségekkel kell küzdenünk. K ü
lön m utattunk be filmeket a kicsinyeknek és nagyoknak. Kö
vetkező mozgóképelőadásokat rendeztük: az I—III. osztálynak 
a  Deák-téri díszteremben a délelőtt egy óráján : Zermatt, Fur
csaságok a hóban, Él a vadon, Krokodilvadászat az Amazonon, 
Amerikai hegyvidék, Niagara, az Atlanti-óceán fenekén, Olasz
ország, Kirándulás (magyarázta őket Jeszenszky Ilona), Pá
rizs (Télessy Dalma), Kertészet (Fialka M argit), Napóleon 
gyermekévei (Jeszenszky), Siegfried sárkánykalandja (Dr. 
Bőhm Dezső) — zenével is emeltük a hangulatot. A IV—VIII. 
osztályosoknak a Veres Pálné-utcai díszteremben: Zermatt,
Furcsaságok a hóban, Kirándulás (Dr. Steinert K atalin), Olasz
ország, Napóleon gyermekkora, ifjúsága, ú tja  a diadal felé 
(Jablonowsky Piroska), Palesztina (Dr. Bőhm Dezső), Michel 
Angeló élete (Dr. Láng M argit), Siegfried halála, a Nibelung- 
ének I. része (Lovas Sarolta m agyarázta a IV—VI. számára), 
az egész Nibelung-ének Dr. Zelenka M argit magyarázatával 
a VII—VIII. osztálynak. Ez utóbbihoz W agner zenedrámái
ból m utattunk be részeket grammofónlemezeken. Az internátus 
növendékeinek bem utattuk Verne regényét, Strogoff Mihály 
u tazását Moszkvától Irkutszkig, a Gyámintézet karácsony előtt 
ingyenes előadásban m utatta be Jézus életét (Ruzicska László), 
húsvét előtt meg ugyanezt az elemi iskola tanulóinak adtuk 
elő (Grósz János, elemi isk. igazgató).

V. A rendes tan ítási munkát egészítette ki tanítványaink 
színházbamenetele, melyet mindig bevezető magyarázatok 
előztek meg. Rendszeresen látogatták a tanulók koruk
nak megfelelő alkalmakkor a Nemzeti Színház ifjúsági elő
adásait; ezekhez az igazgató, Jablonowsky Piroska és Dr. Ze
lenka M argit tanárok mondtak bevezető előadásokat, nem egy
szer vetítőgép segítségével. Az Operaházban is sokszor voltak, 
s a zenés darabok megértését az igazgató grammofónnal és zon
gorával élénkített előadásai szolgálták. A bennlakás növendékei
nek az igazgató grammofónos hangversenyeket rendezett né
hány alkalommal, ezek között volt népszerű vegyes műsorú, 
gyászhangverseny október 6-án, különös zenei bukásokról, 
olasz, német, francia, egzotikus. — Az egész iskola növendé
keinek október 18-án Pintér Imre, a régi Népszínház művésze 
és P. Parlaghy Kornélia ta rto ttak  igen hangulatos előadást, 
melynek fénypontja Vak Tamás álma c. irredenta-jelenet volt,
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ebben a Mult, Jelen és Jövő megszemélyesítői Katona Magda 
VIII, H radil Ilona VI, és Vetsey K lára VI. o. tanulók is rá 
szolgáltak az elismerésre. Egy alkalommal Ruzicska László 
vetített képekkel Svédországról, Nárai Szabó Gyula író a Ba
latonról, Dr. György Dénes, kolozsvári ta n á r  bem utatásokkal 
erdélyi költőkről adott elő.

h) Megemlékezések: A tanév elején, szeptember 13-án dél
után kimentünk növendékeinkkel nyáron elhúnyt Vidovszky 
Kálmánunk sírjához a Kerepesi-temetőbe; Ruzicska László 
megindító im ája és Dr. Böhm Dezső igazgató kegyeletes meg
emlékezése hangzott el itten; szeptember 18-án, Dr. Szelényi 
Ödön halálának első évfordulóján a Farkasréti-tem etőben ke
reste fel a tanári ka r a növendékek nagyszámú küldöttségé
vel az ő s írjá t, hol hasonlóan emlékezett meg az elhúnyt munka
társról. — Október 13-án Gróf Klebelsberg Kunó, volt 
kultuszminiszterről szóltunk növendékeinknek, másnap meg 
VII—VIII. osztályos tanulóinkkal részt vettünk temetésén. —  
22-én Arany János halála ötvenéves fordulójakor az első k é t 
osztályban a m agyar órák keretében, a III—VIII. osztályosok 
részére az önképzőkörben idéztük nagy szellemét. — Október 
31-én iskolánk tanári karának küldöttsége a két testvérintézet, 
a fasori gimnázium és elemi iskola tanáraival együttesen meg
koszorúzta vár dombi Simonyi Ágostonnak, az evangélikus is 
kolák nemeslelkű jótevőjének a Kerepesi-temetőben, a Deák
mauzóleum közelében lévő sírját, s az ő emlékére együttesen 
rendezett november 27-én a gimnázium dísztermében hatásos 
ünnepélyt. Ezen iskolánk részéről Lovas Sarolta tanár adott 
elő egy Arany-költeményt, s énekkarunk énekelt nagy ha tás
sal Králik Jenő ta n á r  vezetésével m agyar népdalokat. — Leg- 
meghatóbb kegyeletes megemlékezésünk azonban december 
21-én d. e. volt, m ikor a Deák-téri díszteremben Vidovszky K á l
mán arcképét lepleztük le egész növendégseregünk és az el
húnyt tisztelői jelenlétében. Szigethy Lajos alkalmi költem é
nyét Nagy Ilona IV. o. t. adta elő, Schindler Lujza a volt nö
vendékek soha el nem múló háláját fejezte ki, az intézet nevé
ben az igazgató vette á t őszinte bará ti szavakkal Oppel Im re. 
fasori gimn. tan ár jól sikerült festm ényét, mely most a Deák
téri tanári szobában talál méltó elhelyezést.

i) Rendkívüli tárgyak. 1. Francia nyelv II. osztályosok ré 
szére két csoportban heti 2—2 órában. T aníto tta: Baján Hed
vig. Tanulták: Baross Irén, B retter Éva, K uti Ilona, Moravcsik 
Erzsébet, Weiss Hedvig, Weiss Melánia. Összesen: 6.

2. Művészi rajz heti 2 órában. T an íto tta : Glock Klára. 
Résztvevők: Kózel Zsuzsa, Molnár M argit, Sztraka Ida I lla , 
Malik Teréz, Nagy Erzsébet Illb, Rökk Edit, Tuszkau Mária V. 
Összesen : 7.

3. Kézimunka az V—VIII. o. tanulói részére díjtalanul. 
Taníto tta: Glock Klára. Tanulói: A lth M elitta (I. félév), Ba-

16



barczy Júlia, Bujdos Rózsa, F reytag  Mária, Kelemen Lenke, 
Kelemen Mária, Major Zsuzsa (I. fé .), Soós Magda, Váradi 
Livia V., Adler Katalin, Kozma Borbála, Sághváry Jolán VI., 
Fábián Irm a, Gál Irén VII., Benkó Ilona, Béres Gizella, Gál 
Jolán, Kriszti Róza VIII. Összesen: 18.

4. Gyorsírás heti 2 órában a VI—VII. o. tanulói részére. 
T aníto tta : Ruttkay-Miklian Gyula. Tanulták: Györk Erzsébet, 
Schön Eleonóra, Vetsey K lára VI., Hensch Irén, Horvay Gizella, 
Nagy Irm a, Pétery Márta, Tóth Paula VII. Összesen: 8.

5. Énekkar. Králik Jenő vezetésével heti másfél órában
gyakorolt, részt vett benne 90 tanuló. A részvétel kötelező volt 
azok részére, kiket erre az énektanár alkalmasnak ítélt. Az 
elért eredm ényt bem utatta a kar júniusban ta rto tt hangverse
nyén következő számokkal: Mozart: Szövetségdal, Händel:
Gyermekkar a Júdás Makkabausból, Bárdos—Kerényi: Nép
dalok, K rálik: Leány kollégiumi induló (Szigethy szövege). — 
Szerepelt ezen kívül a m agyar és ném et egyház istentiszte- 
teleten, egy-egy osztály csoport ja  iskolai ünnepélyeinken.

6. Kamarazenekart is szervezett az énektanár; ennek 
tag ja i: Bogyó Ágnes, Zwada Blanka Illa , Horváth Mária Ha, 
Kozma M árta Ib. hegedű, Klein Ágnes Ilb. gordonka, Spirka 
Etelka Illa . zongora.

j) Tanulmányi kirándulások. (50 alkalom.)
N•Sí
O

m
Nap Oszt. Kirándulás útvonala Időtar

tam R
és

zt
v.

sz
ám

a Kirándulás
célja Vezető tanárok

i IX. 12. III. a Hüvösvölgy-Nagyrét-
Petneházirét-Hárs-
hegy-Lipótmező

>/ín 14 őszi séta, ját. Harmath

2 IX. 15. I b Gellérthegy, Hungária- 
forrás

2 ó 28 térképolvas, 
szülőföld ism

Jeszenszky

3 IX. 17. 1. a Zugliget-Disznófő- 
Pozsony h. vissza

' U n 29 őszi séta, ját. Télessy

4 IX. 17. 1. b Zugliget-Disznófö- 
Pozsony h. vissza

*/2n 28 őszi séta, ját. Filarszky

5 IX. 17. Ml. a Békásmegyer-Ezüst h. 
N. Kevély-Csobánka- 
Margitliget-Pomáz

1 n 42 környékism. Harmath

6 IX. 17. VI-VI1I Zugliget-Disznófő- 
Jánoshegy vissza

»

‘/ín 40 őszi séta Dr. Böhm, 
Fialka, Jablo- 
nowsky, 
Ruzicska

7 IX. 17. lk a Hüvösvölgy-Látóhegy 4*0,0 20 séta, liegyv. 
ism.

Jeszenszky

8 IX. 18. IV. Feszty: Körkép 3 ó 50 tört. tanulni. Jeszenszky
9 IX. 19. III. b Zugliget-Disznófő-

Jánoshegy-vissza
‘/„n 26 őszi séta, 

botanizálás
Fialka

10 IX. 19. II. b Margitsziget 3 ó 30 term, rajz, 
Írod.

Dr. Zelenka
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NCO
Ocn

Nap Oszt. Kirándulás útvonala Időtar
tam

R
és

zt
v.

l 
sz

ám
a 

|

Kirándulás
célja Vezető tanárok

ii IX. 27. V. Hüvösvölgy-Látóhegy-
Lipótmező

Vsn 16 séta Lovas

12 IX. 29. II. a Ki s-N agy hárshegy- 
Zugliget

4 ó 25 séta, hegyvid. 
ism.

Fialka,
Jeszenszky

13 IX. 29. VIII. Zsámbék (Autóbusz) v«n 24 műv. tört. Dr. Böhm, 
Dr. Láng, 
Ruzícska

14 X. 1. Játék
kor

Hűvösvölgy- Hidegkúti 
legelő-Csúcshegy- 
Hidegkut-Hüvösvölgy

Vsn 16 séta, hegyvid. 
ism.

Fialka,Harmath

15 X. 5. I. a Mezőgazd. múzeum 3 ó 28 ismeret térj. Télessy
16 X. 5. I. b Mezőgazd. múzeum 3 ó 29 ismeret térj. Filarszky
17 X. 5. IV. Szt. István tápszerm.rt. 3 ó 51 ismeret térj. Vidovszkyné
18 X. 5. II. b Petőfi ház 2 ó 35 irod..hazafias 

érz. feji.
Dr. Zelenka

19 X. 5. III. a Kir. várpalota-Erzsé- 
bet múzeum-Mátyás- 
templom-Halászbás- 
tya-séta a régi utcák
ban

3 ó 46 ismeret térj. Harmath

20 X. 5. III. b Kir. várpalota-Erzsé- 
bet múzeum-Mátyás- 
templom-Halászbás- 
tya-séta a régi utcák
ban

3 ó 40 ismeret térj. Kozma

21 X. 5. V. Dreher Maul csoko
ládégyár

3 ó 34 ismeret térj. Lovas

22 X. 5. VI. Első magyar gyapjú
mosó és finomító 
gyár

3 ó 32 ismeret térj. Fialka,
Jeszenszky,
Kell

23 X. 5. VII. Aquincum, egészség- 
ügyi berendezések

4 ó 30 egészségügyi
berendezés.

Jablonowszky

24 X. 5. VIII. A vár 3 ó 32 műv. tört. Dr. Láng 
Dr. Steinert

25 X. 6. VI. Aquincum 4 ó 24 ismeret térj. Dr. Láng 
Fialka

26 X. 6. II. b Petőfi-ház 2 ó 36 ismeret térj. Dr. Zelenka
27 X. 14. I. b Hüvösvölgy-Hármas-

határhegy-Óbuda
VsH 24 őszi séta, 

környékism.
Filarszky

28 X. 14. II. a Aquincum Vs" 25 olvasmányok
előkészítése

Jeszenszky

29 X. 14. II. b Aquincum Vs n 29 olvasmányok
előkészítése

Dr. Zelenka

30 X. 14. III. a Hüvösvölgy-Hármas-
határhegy-Óbuda

l/2n 31 őszi séta. 
környékism.

Harmath

31 X. 14. V. Hűvösvölgy- Oroszlán- 
kő-Lipótmező

Vs n 18 őszi séta Lovas

32 XI 18. VI. Községi kenyérgyár Vs” 21 ismeret térj. Fialka
33 XI. 18. VII. Nemzeti Múzeum 

könyvtára
Van 22 ismeret térj. Jablonowsky

34 III. 15. I. b 
III. a

Hüvösvölgy-Nagyrét-
Petneházirét-Hárs-
hegy-Báthory-
barlang-Hüvösvölgy

' l m 27 tavaszi séta Filarszky,
Harmath,
Jablonowsky

35 IV. 13. II. a Hármashatárhegy-
Látóhegy

1 n 28 környékism.
•

Jeszenszky, 
Dr. Zelenka
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Ncn
oco

Nap Oszt. Kirándulás útvonala Id ő ta r 
tam Ré

sz
tv

.
sz

ám
a Kirándulás

célja Vezető tanárok

36 IV. 13. II. b Hármashatárhegy-
Látóhegy

1 n 28 környékism. Jeszenszky, 
Dr. Zelenka

37 IV 29. VI. Nemzeti Múzeum, 
Történelmi Oszt.

3 ó 34 tört. emlékek 
megtek.

Dr. Láng

38 V. 17. II. a Néprajzi Múzeum 4 ó 34 irod. és földr. ^Jeszenszky,
J Dr. Zelenka39 V. 17. II. b Néprajzi Múzeum 4 ó 32 ism. térj.

40 V. 20. Ön
képző

kör

Hárshegy-Nagyrét-
Hüvösvölgy

V«n 44 tavaszi séta Dr. Bőhm, 
Fialka 
Filarszky, 
Harmath, 
Jablonowsky, 
Lovas,

41 V. 21. VI.VII. 
VIII.

M. Tud. Akadémia 
nagygyűlése

2 ‘/«ó 14 ismeret térj. Dr. Zelenka

42 V. 30. Vili. Margitsziget (Arany
tölgyei, kolostorro
mok)

3 ó 14 ismeret térj. Dr. Zelenka

43 VI. 3. I. a-b Látóhegy V,n 50 tavaszi séta Télessy,
Filarszky

44 VI. 3. III. a Nagyoroszi-Drégely 
v. m.-Drégelyvár- 
Drégelypalánk

1 n 36 tört. emlékek 
megtek.

Dr. Bőhm, 
Harmath, 
Ruttkay, 
Ruzicska

45 VI. 8. VI. Flóra gyertya- és 
szappangyár

V*n 34 ismeret térj. Fialka

46 VI. 9. VII. Szépmüv. Múzeum, 
Modern Képtár

3 n 28 műv. tört. Dr. Láng

47 VI. 10. I.a-b. Farkasvölgy V stl 50 botanizálás Fialka
48 VI. 12. VI. Dreher sörgyár >/«n 34 ismeret térj. Fialka
49 VI. 14. III. a-b Botanikus kert '/ sn 80 botanizálás Fialka, Kozma
50 VI. 21. I-VIII. Hajókirándulás

Visegrádra
1 n 110 egész napos 

kiránd.
Tanári kar

k) Az ifjúság önművelésére szolgáló egyesületek is szép 
m unkát fejtettek ki, róluk külön fejezet számol be. I t t  a nyil
vános ünnepségeket soroljuk fel:

1. Október 6. hazafias ünnepély az Önképzőkör rendezésé
ben. Beszélt: Besse Irén VIII., ki a beszédpályázat győz
tese volt.

2. Október 31. reformáció-ünnep a Gyámintézet rendezé
sében. Beszédet mondott: Ruzicska László tanár, felolvasott: 
Marcsek Sára VIII., énekelt a IV. osztályosok énekkara.

3. November 26-án a Gyámintézet rendezte Gusztáv 
Adolf-ünnep, melyen Pétery M árta VII. és Marcsek Sára VIII. 
beszéltek, illetve olvastak fel.

4. December 3. és 4. jótékonycélú színielőadás. Előadták 
tanulóink Jeszenszkyné T. Irén: Meseképek című darabját dal
játékbetétekkel és Jó k a i: Gazdag szegények című regénye rész
le té t Bőhm Dezső átírásában. Az est fényes erkölcsi és anyagi
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sikert hozott, s jövedelméből szerezte be az iskola a film
vetítőgépet.

5. December 20. a bennlakás estje, melynek műsorán né
met, angol, francia jelenetek és Farkas—Dienzl daljá téka: Egy 
baba története szerepeltek.

6. December 21. Vidovszky Kálmán arcképének leleplezése.
7. December 22. karácsonyi vendégelés a B ajtá rs  és Gyám 

intézet, továbbá bibliaóra rendezésében.
8. Január 5. a Volt Növendékek műsoros táncestélye.
9. Március 15-én az Önképzőkör rendezett hazafias ün

nepélyt. Beszédpályázaton első beszédét ad ta elő Pétery M árta 
VII. s szerepelt a IIIa-b. osztályok énekkara az iskola kam ara- 
zenekara kíséretében.

10. Május 6-án a Gyámintézet Anyák napját rendezett. 
Vidovszky Kálmánról mély hatású beszéde, Marcsek Sára VIII. 
versenyben első dolgozata mellett a kam arazenekar kíséreté
ben a Ila-b. osztályok álta l előadott anyáról szóló népdaloknak 
volt nagy sikerük.

11. Június 13-án énekkari hangverseny.
A tanulók kézügyességét az évvégi összefoglalások a la tt 

rendezett kiállítás m utatta , i t t  földrajzi, term észetrajzi tá r 
gyak, rajzok és kézimunkák igazolták az iskolai munka értékét.

1) Adományok, jótékonyság.
Dr. Szigethy Lajos, iskolánk volt igazgatója és tan ára  

március 25-én elhúnyt felesége emlékére a budapesti gimná
zium és leánykollégium tanulóinak jutalomkönyvvel való ju ta l
m azására 4000 P-s alapítványt létesített. Ennek kamataiból 
olyan tanulók tüntetendők ki, kik „a Szép kultuszában m int 
verselők, prózaírók, szavalok, előadók, énekesek, zenészek, 
képzőművészek buzgóságot tanúsítottak és életkorúkhoz képest 
figyelemreméltó tehetségnek adták jelét.” Nem sok, hanem 
külsőleg is szép, alakilag és tartalm ilag értékes és érdekes 
„m árkás” könyvet kíván adományoztatni. 3000 P -t már be is 
fizetett az egyházi pénztárba e célra, a negyedik ezret annak a 
verskötetének jövedelméből reméli, melyben szeptember 12-iki 
70-dik születésnapja előtt kiadandó legújabb verseit kívánja 
„Zúzmarás fenyőlombok” címen megjelentetni. E zt megküldi 
tanítványainak, ismerőseinek az alapítvány célját megjelölő 
röpcédulával, és bárm ily kis adomány ezt a szép célt fogja 
szolgálni. Már most felhívjuk a figyelmet erre a szép célú k i
adványra.

Dr. Németh Ödön közfelügyelő beiktatásakor 2000 P -t 
adott iskolánk új épületére. Nemes példáját leánynevelésünk 
barátainak követésre ajánljuk.

Liebner Ödön, a január 21-én elhúnyt Liebner Ágota IV. 
osztályos növendékünk édesatyja, leányának m egtakarított 
120 P-jét a IV. osztály a rra  érdemes növendékei kitüntetésére
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adományozta. Ezzel is ki akarta  fejezni azt, hogy elhúnyt ked
ves gyermeke iskolánkban érezte m agát legjobban.

Dr. Renk Ernő iskolafelügyelő 10 K-ás aranyat adott a 
földrajzban legkiválóbb VIII. o. részére.

Nikelszky Zoltán, a Protestáns Árvaház igazgatója 25 P-t 
ajándékozott szegény tanulók tám ogatására, a Volt Növendé
kek Egyesülete pedig 15 P-t Vidovszky Kálmán arcképére, 35 
P-t VIII. osztályosok segélyezésére. A Pesti Hazai Első Taka
rékpénztár Egyesület 25 P-t küldött a Bajtárs-Segítőegyesület 
m unkájának tám ogatására.

Szodoray László, vegyészeti gyáros, tanítványunk atyja, 
ú jra  ellátta iskolánk tinta- és krétaszükségletét, és pedig ez 
évben 60 liter tin tát, sok doboz krétát, ezenkívül piros-, töltő
toll-, bélyegzőtintát és pecsétviaszt is küldött.

Inántsy Irén VIII. az állam által lé tesített Közalkalmazott 
Ösztöndíjból élvezett 200 P-t.

A legnagyobb jótevő újra fenntartó egyházunk volt, mely 
118 tanulónak engedte el egészben, vagy részben tandíját 
7786 P összegben.

Egyesületeink adományairól jelentésük számol be.
m) Egészségi állapot. Az első félév kedvező egészségi viszo

nyaival szemben a második félévben a járványos influenzában 
igen sok tanulónk betegedett meg, s a járvány áldozata lett 
Liebner Ágota IV. osztályos kedves tanulónk. Miniszteri ren
delet következtében január 27—február 13-ig mi is szünetet 
ta rto ttunk , bár ekkor m ár növendékeink legnagyobb része á t
m ent a betegségen, hiszen az osztályok fele hiányzott általá
ban. Érdekes, hogy tanári karunk tag jai közül alig volt valaki 
is beteg, úgyhogy a tanításban ez nem okozott volna zavart. — 
Más ragályos betegség sem fordult az első félévben elő, 
m árciustól több vörhenyeset lépett fel különböző osztályokban. 
Minden intézkedés m egtörtént a betegség továbbterjedésé
nek meggátlására. S mivel ekkor m ár szerencsétlenül já r t 
iskola orvosunk nem állhatott szolgálatunkra, a bennlakás or
vosa, Dr. Mihalovics Géza, gyermekorvos, klinikai tanársegéd 
intézkedései akadályozták meg a kór továbbterjedését.

n) A tanév bezárása. A VIII. o. vizsgái május 10—12, az 
érettségi írásbeli vizsgálat május 15., 16., 17., a szóbeli pedig 
június 8—12. napjain. Az összefoglalások 16—21., a magán- 
vizsgálatok 22—23-án voltak. Az évzáró ünnepi istentisztelet 
és ünnepély keretében június 24-én volt. U tána 26. és 27-én 
írtunk  be az új tanévre.
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6 . A z  is k o la  n ö v e n d é k e in e k  n é v so r a .
Jelek: tm =  tandíjmentes, ftm  =  féltandíjmentes, tkm  =  tandíjkedvez

ményes, int. =  internátusi, félint. =  félinternátusi.

I/a.
Osztályfő: Télessy Dalmű.

Barna Ágnes izr., Bacher Sarolta ref., Breitfeld Ágnes izr., 
Császár Katalin ev., Fabók Mária ev. ftm ., Gacek Klotild ev. 
ftm., Gröner Éva ev., Haskó Ilona ev., Heurigs Magda ev., 
Hunyadi Ilona ev., K attauer Kamilla ev., K repuska Erzsébet rk. 
int. tkm., Laboda M ária ev. ftm., Lépő Jud it ref. tkm., Lisznyai 
G ertrúd ev. tm., M atern Piroska ev. tm., Murányi Edit ev., 
Nagy Éva ev., Nagy M árta ref. tkm., Nánai K atalin ev., Philipp 
Erzsébet ev., Prauda Éva ev. ftm., Sávoly Veronika ev., Schil
ling Aranka ref., Sebestyén M argit ev., Szász Róza ev., Szluka 
Livia ev., Taschner Gabriella ev. ftm., Vályi Éva ev., Vig Ilona 
ref., Viczena Erzsébet ev.

Magántanuló: Schreyer Anna rk., Schwartz Éva izr.
Kimaradt: Fodor Erzsébet ev.

Összesen: 34.

I/b.
Osztályfő: Filarszky Erzsébet.

Albach H enrietta ev., Bocskay Jolán ev., Bőhm Judit sv. 
tm., Chladon Erika ev., Chladon Zsuzsa ev., Csorna Róza ev., 
Deutsch Klára izr. félint., Domokos Ilona ref., Fehér M ária 
izr. tkm., Fekete Irm a ev., Gabányi Kornélia ev., Gál Magda 
rk. ftm., Godál Jolán ev. ftm., György Ida  ref. int., Hoepfner 
M argit ev. tm., Kappelmeyer Mária rk. tkm ., Kiss Mária ev 
ism., Kozma M árta ev., Latinka Szeréna ev., Lisszer Agnes 
ref., Molnár Vera ev., Nagy Mária ev., O stffy Jolán ev. int., 
Rákóczy Éva unit. tkm., Stéberl Ilona ev. int., Szabó Edit ev., 
Szabó Ilona ev., Szalay K atalin ev.

Magántanuló: Schrecker Éva ev.
Kimaradt: Deutsch Magdolna ev. ftm ., Rácz Mária rk., 

Valentik Noémi ev.
Összesen: 32.

Il/a.
Osztályfő: Jeszenszky Ilona.

Bányai Erzsébet ref. félint., Beke K atalin  ev. ftm., Bendes 
E dit ev. ftm., Benyő Teréz ev. ftm., Böhm M árta izr., B retter 
Éva ev., Csiszár Ilona ref., Déri Hedvig ev., Domokos Mária 
ref., Falussy Ágnes ref. tkm., Gécs Irén ev., Germanus Erzsé
bet ref., Gömöry Jud it ev. ftm., Halászy Juliska ev. int.,
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Hidegh Juliska ev. ftm., H orváth Mária ev. int., Hufnägel K a
talin  ev. int., Kéföl Ilona ev. ftm., Király Ilona ev. ftm., Kess
ler Gerda ev. int., Kovács Olga ev., Kuti Ilona rk., Landgraf 
Gabriella rk. ftm., M adaras Jolán ev., Műnk Mária ref., Müller 
Hedda izr. tkm., Pápai-Vajna Katalin ev., Rosstäuscher Hanna 
ev. int., Rubi K atalin ev., Rubi Mária ev. tm., Szabó Hermin 
ev., Szabó Szenta ev. ftm., Szalay Piroska ref., Szent-Imrey 
M árta ev., Székely Sára izr., Taschner Ilona ev. tm., Wack 
Mária ev., Zöld Éva ev. tkm.

Kimaradt: Steiner Judit izr.
Összesen: 39.

Il/b.
Osztályfő: Dr. Zelenka Margit.

Balog Éva rk. tkm., Baross Irén ev., Bondár Olga ev., Bö- 
zödi Hona unit., Fleps G erta ev. tm., Frisch Gabriella gk., Galam
bos Mária ref., Gere Jolán ref., Glock Edit ref., Gömöry Zsuzsa 
ev., Hadnagy Lívia ref., H orváth Matild ev., Kelemen Anna ev. 
tkm., Kempfner Vera izr. tkm., Kiss Erzsébet ev., Klein Ágnes 
izr., Komáromy Ilona ev., Korbély Anna ev., Krecsmeyer Ilona 
ev., Limpakter M argit ev. tkm., Matern Magda rk., Mátyás 
Anna izr., Moravcsik Erzsébet ev., P intér Magda rk., Proksa 
Teréz ev., Sándor Zsuzsa izr. tkm., Sárkány Judit izr., Schaver- 
noch Darinka rk. tkm., Sikli Ilona ev., Szabó Ilona ev., Szabó 
Mária ev., Szalmássy Helga ev., Tóth Jolán ev., Weber E dit 
ev., Weiss Hedvig ev., Weiss Melánia ev., Wingenbach Ilona 
ev. ftm.

Kimaradt: Fekete Gizella ev., Zeitler Magda ev.
Összesen: 39.

Ill/a .
Osztályfő: Harmath Ilona.

Albrecht Lujza ev. ftm., Álló Rózsa ev. ftm., Barna Lujza 
ev. int., Bogyó Ágnes ref., Bolyky Éva ev., Bontus Hermina ev. 
int. tm., Cservenyák M argit ev., Csomay Ibolya ev. tm., Deb- 
rődy Klára rk. tkm., Demel Alexandra rk., Dobossy Ilona ev., 
Fekete Edit ev., Gabányi Jolán ev., Gassel E dit ref., Gasseí 
M argit ref., Godál Irén ev., Gulyás Edit ref., gr. Haller M argit 
ev. tm., Jász Vera ev., Kaunz Hanna ev., Koller Mária rk., 
Koronafi Matild ev., Kosa M argit ev., Kózel Zsuzsa ev. ftm., 
Laboda Erzsébet ev., Lichner .Matild ev., Mersits Magda rk., 
Molnár Margit ev., Német Judit izr., Ottó Hilda ev. int., Pál 
A ranka ref., Philipp K atalin ev. ftm., Popper Zsuzsa ref., 
Reiszky Bianka ev., Spirka Etelka ev. ftm., Spirka Izabella ev. 
ftm., Stéberl Zsuzsa ev. int., Szabó Izabella ref., Szaletman 
Viktória ev., Szántó M árta ev. tm., Szekér Margit ev. tm.,



Szent-Imrey Éva ev., Sztraka Ida ev., Szupper Dóra ev. int., 
T akáts Paula ev., Tóth Sarolta ev. ftm., Varsányi Mária ev., 
Vétek Anna ev., Zwada Blanka ev.

Összesen: 49.

Ill/b .

Osztályfő: Kozma Gabriella.
Almer Katalin ev., Altheim Adrien rk. tkm., Ács Lidia ev., 

Berkó Karmen rk., B irtás E lvira ev., Dévai E dit ref., Dobrovits 
Paula rk. tkm., Egger K lára ev., Elek K lára izr., b. Fehér Jud it 
ev., Gabányi-Szathmáry Irén  ev., Gabányi-Szathmáry Mária ev., 
Glück Ilona ev. tm., Göntér E d it ev., Gub Jolán ref., Haber- 
sack Gertrúd ev., H ajnal M argit ev., Heier Erzsébet rk., H irsch 
M ária ev., Homm M argit ev. ftm., Jakubecz Sára ev. tm., Juhász 
Ilona ev., Keczéry Éva ev., Kertész K lára izr., Kiss E d it 
ev., Kovács Erzsébet ref., K raszna Ilona ev., Latinka Zsuzsa 
ev., Lemle Katalin ev., Lengyel Gabriella ev., L inhart Ida rk., 
Malik Teréz ev. tm., Maron Hedvig ev., Mladoniczky Anna ev., 
Mógor Irén  ev., Mohai K lára ref., Molnár Zsuzsa ev., N agy 
Erzsébet ev., Obetkó E telka rk. tkm., Oláh M argit ref., Podani 
M argit ev., Pontos Zsuzsa izr., Sturm  Vilma ref. tkm., Tauszik 
Magda izr., Timár Ilona rk., Tóth Zsófia ref., Vértesy M arietta 
ev., Zámolyi Erzsébet ev. ftm .

Magántanuló: Katona E d it rk.
K im aradt: Kondor M árta ref. tm., Perczián Klára ev. tm .

Összesen: 51.

IV.
Osztályfő: Vidovszky Kálmánné.

Alvinczy Alisz ev. ftm ., Ä fra A ranka ev., Bállá Zsuzsa rk., 
Baross Judit ev,, Bayer M argit ev., Bokor Irén  ev. ftm., Boné 
M argit ev., Dubois Anna ev., Ebinger Lizlot ev., Faludy Pálm a 
ref., Fischer Gabriella ev., F ischer K atalin ev., Frisch Lidia izr., 
Gécs E lvira ev. tm., Grausz Anna ref. ftm., Grosz Éva izr., Gün- 
disch M argit ev., Gyapay Magda ev. tm., Havas Mária izr., 
Hazslinszky Karola ev., H irschm ann Mária izr., Hofmann Anna 
izr., Hrabovszky Edit ev. int., Kendeh M árta ev. tm. félint., 
Lehoczky Erzsébet ev. tm., Lehr Éva ev., Lőrinczy Anna ev., 
Meer D orrit ref., Millher Herm in ref., Morzál Vilma ev., N agy 
Ilona ev. ftm., Németh Jud it ref. ftm., Oberländer M ária ev., 
O stffy Anna ev. int., Papp M ária ev., Pongrácz Mária ev. ftm ., 
Reich Valéria ev. int., Reimann Antónia ev., Révész K lára ref., 
Rochel Gertrúd ref., Sándor Gizella ev. ftm., Sárkány E rzsé
bet ev. tm., Sátori Zsuzsa ev., Schermann Emilia ev., Soós
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Vilma ev., Spitz Éva izr., Steer Rózsa rk., Schwaiger M argit 
ref., Szalvendy Ibolya izr., Szemere Katalin ev., Szepes Vera 
izr., Szodoray Nóra ref.,

Magántanuló: M agassy Ilona rk.
Meghalt: Liebner Ágota izr. Összesen: 54.

V.
Osztályfő: Lovas Sarolta.

A lth Melitta ev. ftm ., Árián Hilda rk. tkm., Babarczi Júlia 
ref., Bresztovszky Éva rk., Bujdos Rózsa ev., Dusza Sára ev., 
Félix Erzsébet ref., F rey tag  M ária ev., Geitz Júlia ev., Kelemen 
Lenke ev., Kelemen M ária ev. tm., Kiss Erzsébet ev. ftm., 
Kovács Edit ref., Kroó Gizella rk., Laky Zsuzsa ev., Ledényi 
M argit ev., Major Zsuzsa ev. tm., Markovits Marian ref., 
M ehringer Margit rk., Mihály Edit ev. int., Nagy M árta ref. 
tkm ., Ostffy Éva ev. int., Péterm ann Irma ev. int., Rónai E r 
zsébet izr., Rökk Edit ref., Sági Klára ev. ftm., Sebestyén Irén 
rk. tm., Soós Magda ev., Szepes Júlia izr. tkm., Taucher Piroska 
ref. tkm., Tüskés Ilona ev. tm., Tuszkau Mária rk., Váradi Livia 
ev., Vetsey Júlia ev.

Magántanuló: Révi Anna ev.
Kim aradt: Plotényi Szibill ev., R itterer G ertrúd ev. int.

Összesen: 37.

VI.
Osztályfő: Fialka Margit.

Ádler Katalin izr., Becker M argit ev., Böhm Zsuzsa izr., 
Budai Jolán ev. ftm., Cornides Edit ev., Czékus Irén ref., Dö
m ötör Katalin ev., Dörfler Éva rk., Fenyves Zsuzsa izr., Főző 
E rzsébet ev., Györk Erzsébet ev. int., Haeseler E dit ev., Hen- 
szelman Edit rk. tkm., H radil Ilona rk. ftm., Kacskovics Éva 
rk., Kállai Gabriella izr., Klein Edit izr. ftm., Kolosy Judit ref., 
Kozma Borbála ref. tkm., Merczel Zsuzsa ev., Nyéki Irén ref., 
M uszták Ibolya ref., Németh Sarolta ref. tm., Nötel Irm a ev., 
Pálinkás Irén ev. ftm., Reich Gertrúd izr., Sághváry Jolán ref., 
Schön Eleonóra ev., Soltész Jud it ev., Szemes Irm a ev., Sztodola 
Jú lia  ev. tm., Vetsey K lára ev.

Magántanuló: B artsch Piroska ev., Keller Mária rk. tm., 
Szűcs Aranka rk.

Összesen: 35.

VII.

Osztályfő: Jablonowsky Piroska.
Almer Klára ev. int., Bózsing Edina ref. int., Csutor Ilona 

ev., Fábián Irma ref., Fischer Ina ev., F rank Vera rk., Gál
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Irén  ev. ftm., Gessler Magda rk., Gottesmann Ágnes izr., 
Gömöry Aranka ev. ftm ., Grósz Magda izr., Hensch Irén ref., 
Hofmann Mária ref. int., Horvay Gizella rk. tkm., Hunyadi 
M ária ref. tm., Idakéri Sára ev. tm., Jancsó Kornélia ref. tm., 
Jausz Cecilia ev., K onráth  Mária ev., Molnár Zsuzsa rk., Nagy 
Irm a ref. tm., Orphanides Olimpia g. n. e. tkm., Pámer Karola 
ev. ftm., Pétery M árta ev., Sági Katalin ev. tkm., Schmidt E d it 
ref. tkm., Tóth Paula ev., Viczián Júlia ev. ftm.

Magántanuló: M agassy M argit rk.
Kimaradt: K akas Ilona rk., Rudi Ilona ev. int., Ullmann 

Stefánia rk.
Összesen: 32.

VIII.
Osztályfő: Dr. Steinert Katalin.

B atár Mária ref. tkm., Bányai Erzsébet ref. int., Bencze 
M ária ev., Benkó Ilona ev., Bereczki M argit ref., Béres Gizella 
ev. ftm., Besse Irén ref. tm., Bükkösi Ilona ref., Fekete M argit 
ev. tm., Fleps M árta ev., Földessy Mária ev., Gál Jolán ev., 
Grape Irm a rk. tkm., Havas Ibolya izr., Hábori M argit rk., 
Inántsy Irén ref. ftm ., Katona Magda ev., Ka tonka Sarolta 
ev. ftm., Kólók Gabriella rk. tkm., Kriszti Rózsa rk. ftm., 
Kusinszky Matild ev., Landgraf Ilona rk. tm., Lukáts Ivett rk., 
Marcsek Sára ev. tm., Nikelszky Katalin ev., Német Irén rk., 
Oláh Erzsébet ev., Oppel E dit ev. tm., Rácz Melinda ev. tkm., 
Rákos Éva rk., R im ár Irm a ev. tm., Schauer Éva izr., Sebes
tyén Jolán rk. tm., Spreitzer Ilona ref., Stein M arian izr., Sza- 
lánczy Irm a ref. ftm ., Szaszler Katalin ev., Szűcs Magda ev., 
Vécsei Lujza izr., W erner Sarolta ev.

Magántanuló: Czikornyainé Varga Teréz ev.
Kilépett : Horvátovics-Brück E dit ev. mt., Scherer

Paula ev.
Összesen: 43.

7. I f jú sá g i e g y e s ü le te k .
I. Önképzőkör.

Vezetője: Jablanowsky Piroska tanár.
A körnek a IV—VIII. osztályok tanulói rendes, a III. osz

tá ly  tanulói rendkívüli tagjai, összesen 240. T isztikarukat a 
következőképpen alak íto tták  meg: ifjúsági elnök: W erner Sa
ro lta  VIII. o .; alelnök: Orphanides Olimpia VII. o .; titk á r: 
N agy Ilona IV. o .; jegyző: Besse Irén VIII. o .; aljegyző: H or
vay Gizella VII. o; pénztárosok: Szűcs Magda VIII. o. és Got
tesm ann Agnes VII. o .; könyvtárosok: Inántsy Irén VIII. o.
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és Idakéri Sára VII. o. A választmányba mindegyik osztály 
2—2 tagot jelölt.

Havonként átlag 2 ülést tartva, 15 ülésünk volt; az ülé
seken a tagok a nemzeti és világirodalom remekeit ism ertet
ték, költeményeket szavaltak, és dolgozatokat m utattak  be a 
földrajz, művészettörténet és zenetörténet köréből. Az ülések 
m űsorát zene- és énekszámok, kis színdarabok bem utatása 
te tték  változatossá. Felolvasásra került 36 dolgozat (önálló no
vella, értekezés); hallottunk 50 szavalatot, 40 zene-, illetőleg 
énekszámot. A dolgozatírás terén a VIII. és VII. osztály ta 
nulói tűntek ki. Érdemkönyvi megörökítésben részesültek: 
W erner Sarolta, Marcsek Sára, Besse Irén, Landgraf Ilona 
VIII. o., Gottesmann Ágnes és Orphanides Olimpia VII. o. szép 
dolgozataikért, Katonka Sarolta ügyesen előadott énekszámai
ért. Szavalásban k itűn tek : Sztraka Ida, Takáts Paula Illa , Alth 
M elitta V. o. és Hradil Ilona VI. o. tanulók. Külön elismerés 
illeti a Kör elnökét, W erner Saroltát, lelkes, buzgó munkás
ságáért, valamint Kusinszky Matild és Szalánczy Irm a VIII. o. 
tanulókat az ízléses, szép műsorok és meghívók készítéséért.

Az önművelés hathatósabb előmozdítására a kör vezető
sége pályázatot hirdetett vers- és novella, illetőleg útirajz 
írására . A verspályázatra 8 mű érkezett be, ebből 2 az alsó 
osztályosok munkája volt; a novellapályázatra 15 mű érke
zett be és 1 útleírás, utóbbiból 4 novellát és az ú tleírást az 
alsóosztályosok írták. A pályam unkákat igazgató és a vezető 
ta n á r  bírálta meg. Az alsó osztályosok verses munkái nem 
ütötték  meg a mértéket, a felső osztályosok művei közül Pétery 
M árta VII. o. „Ciklámen” jeligéjű verse nyerte meg a 10 P-s 
jutalm at. A novella-, illetőleg útleíráspályázaton 5—5 P-s ju ta
lomban részesült az alsó osztályosok művei közül Zámolyi E r
zsébet Illb . o. „Jöjjön el a te  országod” jeligéjű novellája és 
Vértesy M arietta Illb. o. „Emlék” jeligés útleírása. A felső 
osztályosok pályamunkái közül W erner Sarolta „Beszélnek a 
karácsonyfák” jeligéjű hangulatos novellája kapta az első, 10 
P-s jutalm at, Kelemen M ária V. o. „A karácsonyfa a la tt” jel
igéjű novellája 5 P-s jutalomban részesült kedves, humoros 
előadása miatt.

Egy-egy köri ülést szenteltünk A rany János, Gárdonyi 
Géza és a világháború hősei emlékének. Okt. 22-én, A rany Já 
nos halálának félszázados évfordulóján szép dolgozatban ismer
te tte  Arany János költészetét Gottesmann Ágnes VII. o .; nov. 
19-én Gárdonyi Gézáról emlékezett meg Besse Irén VIII. o. 
szép méltatásban. Apr. 1-én a világháború hősei emlékét meg
örökítő, hazafias dolgozataikat m utatták be a növendékek. 
Jutalom ban részesült a legkiválóbb mű, Jancsó Kornélia VII. o 
költői, lendületes stílusú dolgozata.

Nyilvános ünnepélyeket ta rto ttunk : október 6-án az aradi 
vértanúk emlékére, március 15-én az 1848. márciusi nagy napok
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emlékére. Régi szokásához híven mindkét alkalommal verseny- 
pályázatot h irdetett a kör alkalmi ünnepi beszéd írására. Az 
okt. 6-i pályázatra 7 dolgozat érkezett be. A 10 P-s ju talm at 
Besse Irén VIII. o. tanulónak ítélte oda a bírálóbizottság. Pop
per Zsuzsa Illa . o. dolgozatát a kör szép könyvvel jutalm azta. 
A március 15-i pályázaton 5 dolgozattal vettek részt a tagok, 
a 10 P-s ju talm at Pétery  M árta VII. o. tanuló nyerte meg, az 
5 P-s ju talm at Hunyadi Mária VII. o. dolgozata kapta.

Az önképzőköri tagsági díjakból befolyt összeget, 254 P -t 
könyvtárunk gyarapítására és a kör buzgó tagjainak ju ta l
mazására fordítottuk. Könyvtárunk állománya 1870 kötet. 
A kör vagyona 275 P 40 f. takarékbetétben.

II. Szép m agyarsággal beszélők egyesülete. (Szembe).

Vezetője: Dr. Zelenka Margit tanár.
Imm ár 11. esztendeje folytatja a fővárosban oly szük

ségesnek bizonyuló nyelvtisztító munkát. K ét ifjúsági vezető, 
Bencze Mária és Bereczki M argit VIII. o. és az osztályonkint 
választott 2—2 szemleőr fokozottan m agyaros beszédre buz
dítja tá rsa it a maga ellenőrző munkájával, a havi gyűléseken 
beszámol tapasztalatairól. Buzdításul felsorolja a legszabato- 
sabban és legmagyarosabban beszélő növendékek nevét. Az 
osztályok falára kifüggesztett jeligék pályanyertes művek 
(Németh Sári VI., Szűcs Magda VIII. és Moravcsik Erzsi Ilb. 
osztályos növendékek győztek.) Kétséges esetekben a „Magya
rosan”, az Akadémia nyelvtisztító folyóirata és a minden osz
tály  falán függő Pesti H írlap ,,Nyelvőr”-e ad felvilágosítást.

III. Ifjúsági Gyámintézet.

Vezetője: Ruzicska László tanár.
Istenben boldogult nagynevű tanárelnökének, áldott em

lékezetű Vidovszky Kálmánnak szellemében végezte az elmúlt 
iskolai évben m unkáját. Az az áldásos magvetés, melyet nemes 
jóságával evang. növendékeinek szívébe hintett, a gyámintézeti 
munkában is jelentkezett. A célkitűzés ugyanaz volt s a meg
valósítására való törekvés a régi eszközök segítségével ment 
végbe. A vallásos élet elmélyítését, az evang. öntudat fokozását 
s a jótékonykodó felebaráti szeretet gyakorlását kötelességé
nek érezte ebben az esztendőben is az egyesület.

Ifjúsági elnök Marcsek Sára VIII., főjegyző Katona Magda 
VIII., jegyző Pétery M árta VII., főpénztáros Fleps M árta VIII., 
ellenőr Szaszler Kató VIII. Nevezetteken kívül minden osz
tályban egy-egy pénztáros a havonként felajánlott összegek 
összegyűjtését végezte nagy búzgósággal.
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Az egyesület 12 ülést ta rto tt. Az alakuló és záró ülésen kí
vül volt hat rendes és 4 nyilvános ülés az egész ifjúság szá
m ára. Október 31-én rendezett nyilvános ünnepségünkön a re
formáció áldásaira emlékeztünk, november 13-án a fasori gim
názium ifj. gyámintézetével közös ünnepséget rendeztünk az 
egyetemes gyámintézetnek bpesti vándorgyűlése alkalmából, 
mellyel kapcsolatban nov. 16-án az egyetemes gyám intézet ren
delkezésére bocsátottunk 10 bibliát, 10 imádságos és 10 énekes
könyvet. Ezt az ajándékot, és a bpesti ifj. egyesületek aján
dékait Marcsek Sára adta á t beszéd kíséretében a Deák-téri 
templomban megrendezett jub iláns gyűlésen. November 26-án 
Gusztáv Adolf emlékének áldoztunk s május 6-án nagy érdek
lődés mellett m egtartottuk az Anyák napját. Elmondhatjuk, 
hogy e nyilvános ünnepségek szépszámú közönséget hoztak fa
laink közé s a megjelentekre nagy hatással voltak.

H at rendes ülést tarto ttunk . A felolvasások és előadások 
tém ája mindig aktuális volt, a műsort szavalatok, zene- és ének
számok egészítették ki. Minden ülést ének, imádság és a vezető
ta n á r  bibliam agyarázata nyito tt meg, és az összejövetel énekkel 
fejeződött be. Ezeken az összejöveteleken 12 bibliamagyarázat,
4 előadás, 13 felolvasás, 23 szavalat, 16 zeneszám, 1 színdarab 
és 3 karének hangzott el. A munka iránt szívesen érdeklődtek 
a növendékek, összejöveteleinken majdnem mindig jelen volt az 
intézet igazgatója, de eljöttek nem egyszer a tan testü let többi 
tag ja i is. Legszorgalmasabb munkásai voltak az egyesületnek 
Marcsek Sára, K atona Magda, Pétery M árta, Sztraka Ida, 
Vértesy Marietta, Fleps Márta.

Bevétele volt: önkéntes hozzájárulás címén tagdíjakból 
300 P 34 f, perselypénz 52 P  23 f, tkpt. kam at 3 P 58 f, vég
zett növendékektől 15 P, összesen 371 P 15 f. K iadása: Vi- 
dovszky Kálmán arcképére 100 P, egyetemes gyámintézetnek 
nov. vándorgyűlése alkalmából 10 újszövetség, 10 dunántúli 
énekeskönyv, 10 imádságos könyv, összesen 56 P 62 f, tagdíjak 
25% -a az egyetemes gyámintézetnek 75 P 10 f, B ajtársnak ka
rácsonyra 50 P, Gusztáv Adolf egyesületnek jubileumi ado
mány 10 P, koszorú Vidovszky Kálmán sírjá ra  25 P, verses 
könyvekért 7 P  29 f, érdemkönyvek, ajándékok, jutalm ak 20 k 
P  30 f, vegyesekre (kotta, könyvkötés, portó) 2 P  26 f, ösz- 
szesen 346 P 57 f. M aradvány 24 P 58 f, melyet takarékpénz
tárban  elhelyezett tőkéhez csatoltuk. Az egyesület vagyona 
készpénzben 475 P  21 f.

Legyen Isten áldása továbbra is egyesületünk munkáján!

IV. B ajtárs Egyesület.
Vezetője: Fialka Margit tanár.

A mai súlyos viszonyok között fokozott mértékben volt rá  
szükség.
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Fájó szívvel emlékszünk meg egyesületünk gyászáról. E l
szólította az Ür közülünk Liebner Ágotát, a B ajtársnak m ár 
negyedik éve mindig segíteni kész, melegszívű, kedves tag já t. 
Halála nagy veszteség nekünk, m ert örömmel adakozó jószívé
nek sok ajándéka mindig nagyban segítette jótékony m unkán
kat. Emlékét igaz szeretettel őrizzük, sírjá ra  koszorút he
lyeztünk.

Az ifjúság bizalma vezetőinek a következőket választotta 
meg: Fekete Margit VIII. ifjúsági elnök, Hábori M argit VIII. 
pénztáros, Szalánczy Irm a VIII. jegyző, Gacek Klotild, N ánai 
K atalin la., Hoepfner M argit, Kozma M árta Ib., Bányay E r
zsébet, Falussy Ágnes Ha., Balogh Éva, Fleps Gerta Ilb., gróf 
Haller Margit, Kózel Zsuzsanna Illa., Gub Jolán, Homm M ar
git Illb., Lehoczky Erzsébet, Sárkány Erzsébet IV., Babarczi 
Júlia, Bujdos Rózsa V., Bőhm Zsuzsanna, Henszelmann E d it 
VI., Gömöry Aranka, N agy Irm a VII., Gál Jolán és R im ár 
Irm a VIII. osztályos tanulók, osztálymegbizottak.

Összejöveteleit havonként ta rto tta , ezeken — az osztá
lyonként megbízott gyűjtők ú tján  — elszámolt a tagdíjakról 
és egyéb bevételekről, megbeszélte a segítségreszorulók ügyeit 
és határozott az egyesület jövedelmének felhasználásáról.

Egész évi jövedelme 3267.53 P, összes kiadása 2715.50 P, 
a különbözet a Budapesti Községi Takarékpénztár betétköny
vében van.

Bevételeinek főforrásai: m aradvány a múlt évről 874.61 P, 
egész évi tagdíjakból 1129.10 P, az egyház adománya köny
velve 300.— P, tankönyv használati díjakból 448.30 P, a no
vemberi jótékony tombola jövedelme 183.30 P, az Ifjúsági 
Gyámintézet karácsonyi ajándéka 50.— P, növendékeink pénz
beli adománya a karácsonyi szeretetvendégséghez 53.20 P, a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztár adománya 25.— P.

Kiadásainak főbb tételei: 53 esetben fizette meg az egye
sület részben, vagy egészben szegény növendékek tandíját, 
illetőleg üzemi-, beiratási- és érettségi díját, összesen 1153.— P 
értékben. 180 darab új tankönyvet vett az iskolai segítő könyv
tá r  szám ára 766.39 P  árban; beköttetett 65 darab használt 
könyvet 46.80 P-ért. A novemberi jótékony tom bola. jövedel
mét kiegészítve, összesen 391.22 P-t adott a karácsonyi sze- 
retetünnep céljaira. Egyéb jótékonysági m unkára kisebb- 
nagyobb összegekben (gyorssegély, élelem, ruhanemű) 211.01 
P-t fordított.

962 darab tankönyvet adott kölcsön növendékeinknek 
részben csekély használati díjért, részben teljesen ingyen.

Karácsonykor az Ifjúsági Gyámintézettel együtt rendezett 
szeretetünnepen 120 szegényt vendégelt meg főleg buzgó, meleg
szívű tagjainak adományaiból, s 38 családnak adott és küldött 
szeretetcsomagot. Ugyanekkor iskolánk 47 szegénysorsú, ér
demes növendékének szerzett karácsonyi örömöt azzal, hogy
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csupa új ruhaneművel (főleg intézeti ruha-, kö tö tt kabát- és 
meleg ruhával) ajándékozta meg, amit a Schick-cég szíves 
ajándékát — 5 zubbony anyagát — leszámítva, 337.74 P ér
tékben vásárolt.

A B ajtárs csendes m unkáját idéző számok szeretettel adott 
fillérekből nőttek a részesülők számára jelentős segítséggé, s 
ha nem is nagyok, de mindegyikük egy-egy jószívvel nyújto tt 
segítő kéz. Nevelje egyesületünk a jövőben is segítő-kezű és 
szívű, nemesen gondolkodó emberekké ifjúságunkat.

V. Játékkor.

Vezetője: Harmath Ilona tanár.
Játékkörünk szeptember havában ismét megkezdte műkö

dését. Gyakorló óráit hétfőn Ŷ 4c— (a*7-ig ta r to tta  három cso
portban. Játékóráink célja alkalm at nyújtani a növendékeknek 
az egyéni gyakorlásra és a továbbképzésre. Az órák anyaga: 
szabadgyakorlatok, szertorna, atlétikai gyakorlatok, játékok. 
Tagjainak száma 80. Ifjúsági elnöke Bencze M. VIII., pénz
tá ro sa  Kusinszky M. VIII., a játékosztály vezetője Szűcs M. 
VIII., a tornaszakosztály vezetője Hofmann M. VII., a tu rista 
szakosztály vezetője Szaszler K. VIII. Játékkapitányok: Pávai 
K. Ila , Klein A. lib., Haller M. Illa., Hirsch M. IHb., Lehoczky 
E., Sárkány E., Steer R. IV., Rökk E. V., Klein E. VI., Hof
m ann M. VII., Bencze M. VIII.

Dec. 12-én házijáték és atlétikai versenyt rendeztünk csa
pat- és egyéni számokkal. Az I—II. oszt. játékversenyében 
(buzogánystaféta) első le tt a II. oszt.-ok vegyes csapata, m á
sodik a Ilb. oszt. csapata, harmadik az la. oszt. csapata. A 
III—IV. oszt. összetett versenyében (célbadobás kislabdával, 
krumpliszedés, helyből távolugrás) első le tt a IV. oszt. a) csa
pata  (30 pont), második a IHb. oszt. csapata (26 p.), ha r
madik a IV. oszt. b.) csapata (18 p.). Az V—VIII. oszt. já ték 
versenyében (vadászlabda) első a VIII. oszt., második az V., 
harm adik a VII. oszt. csapata. Az összetett egyéni verseny
ben (magasugrás, ugrókötél ugrás, kosárbadobás) első le tt 
Kolosy I. VI. (24 p .), második Klein E. VI. (18), harmadik 
Szűcs M. VIII. (14).

Máj. 22-én egyéni tornaversenyt rendeztünk a felső oszt. 
szám ára „az 1932—33. tanév legjobb tornásza” címért. Az 
összetett verseny állt ritm ikus gyakorlat, kötélmászás, korlát
gyakorlat, ta lajtorna és plintugrásból. „A tanév legjobb to r
násza” címet és nagy ezüstözött érmet nyert: Henszelman E.
VI., (47.3 p.), második le tt Idakéri S. VII. (46 p.), harmadik 
Kacskovics É. V. (45.9 p.), negyedik Ledényi M. (44.9 p.).

Ősszel és tavasszal néhány sétát te ttünk a környékre. N a
gyobb tú rák a t idén a sportkör nem rendezett.
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VI. Cserkészcsapat.
Vezetője: Ádám Vilma cserkésztiszt.

A 90. Kossuth Lászlómé leánycserkészcsapat — melynek 16 
tag ja  van — Kossuth Lajos édesanyjáról kapta nevét, ki nagy 
szerénységével, imádságos lelkületével hazánk és egyházunk 
egyik legnagyobb f iá t nevelte. 1931. virágvasárnapján volt 
tagjainak fogadalomtétele Anna királyi hercegasszony és fen
séges férje, s egyházunk és iskolánk vezetőinek jelenlétében. 
Ezen a nyáron Balatonkenesén volt üdülőtáborban Lengváry 
Júlia parancsnok vezetésével.

A kezdődő munkaévben elkészítette első vándorkosarát, 
mely csecsemőkelengyét tartalm azott, jelen évben második ko
sa rá t is összeállította. Résztvett a szövetségi versenyeken, így 
1932. március 30-án főző- és terítési versenyen 200 egyetemi 
hallgató vendégelésében, it t  dicséretet nyert. Résztvesznek 14 
éven felüli tag jai az évente rendezett elsősegélynyújtási ta n 
folyamokon. Száműzetésben elhúnyt nagyasszonyunk emlékére 
a Cuba szigetén lakó elhagyott m agyaroknak — kik oda m eg
szállt területről vándoroltak nyomorukban — magyar olvasni
valót küld; e munkához tagdíjakból és ünnepélyek rendezésé
ből gyűjti a szükséges pénzt.

Résztvettek a. tagok 1932. nyarán  a Tahiban rendezett 
nagytáborban s erősen készülnek, hogy a  cserkészvilágjamboree 
munkájában is részt vehessenek: B udapest nevezetességeit t a 
nulmányozzák térképen és séták keretében m agyar és idegen 
nyelven.

Március 18-án önképzőköri gyűlés u tán  filmben m utattuk  
be a kollégium tanulóinak a tahii nagytáborozást, továbbá a 
Svájcban m egnyitott cserkészleányvilágházat. Ekkor Schindler 
Lujza, cserkésztiszt, a kollégium érettség izett növendéke vá
zolta a szép munkát. — Április 22-én a szülők tiszteletére te á t 
rendezett a csapat, tündérke és cserkészleányavatással emelve 
a hangulatot. — M ájusban sétával egybekötött összejövetele
ken látogatott meg kerttel rendelkező testvércsapatokat, ezzel 
ápolta a szükséges jó viszonyt.

A csapat egész m unkája buzgón szolgálta az iskola érde
keit, a kapcsolatot az igazgató és Dr. Zelenka Margit ta n á r  
ta rto tták  fenn.

8. A z  E v a n g é lik u s  L e á n y k o llé g iu m  V o lt
N ö v e n d é k e in e k  E g y e s ü le t e .

»

Ifjúsági elnök Heintz Erzsébet, alelnök Vass Ilona, pénz
táros Krempe Éva és Mátray Piroska, jegyző K ristek  
Beatrix.

A múlt tanévben alakult egyesület alapszabályai végleges
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alakot nyertek, s mihelyt hatósági jóváhagyást érnek el, meg
felelő keretek közt működhetik. Reméljük, hogy iskolánk ötven
éves fennállásának szeptemberi ünnepélye fokozott fellendü
lést hoz. A tagok közé beléptek a múlt év érettjei.

A 2 P-s tagdíjakból növendéki hálája kifejezéséül Vi- 
dovszky Kálmán, feledhetetlen tanárának arcképére adakozott, 
megemlékezett Dr. Bexheft Ármin, a tragikusan elhúnyt 
egészségtantanárról is. Egyik tá rsá t tanulmányaiban kölcsön
nel segítette, év végén két arra  érdemes VIII. o. tanulónak 
nyújto tt összesen 35 P segélyt.

Farsangi műsoros táncestélyét ez idén is megrendezte, 
ezenkívül havonként barátságos beszélgetésre jö ttek  tagjai, 
többször tea mellett is találkoztak egymással s az iskola ta 
náraival.

9 . S z e r tá r a k  é s  k ö n y v iá r a k  g y a r a p o d á sa .
1. Irodalmi szertár. Bolex-filmvetítőgép, Nibelung-ének 

800 m. film, Olaszország 100 m. film; 1 francia nyelvi, 1 
torna, 1 zenei grammofónlemez s ajándék egy Durium-lemez.

2. Művészettörténeti szertár. Fából görög templom, római 
ház, római tábor modelje.

3. Földrajzi szertár. Magyarország hegyrajzi falitérképe, 
Budapest új iskolai falitérképe, 2 drb. m agyar címer, 8 drb. 
filmkockasorozat. Több vetítésre alkalmas levelezőlap és kép
gyűjteményes füzet.

4. Természetrajzi és vegytani szertár. Egy terrárium - és 
akváriumnak egyformán használható nagyobb üvegmedence. 
Egy vaddisznókoponya és egy kitömött szürke gém Gyapay 
Magda IV., egy exótikus szarvasbogár Bállá Zsuzsanna IV., 
két darab fatörzsből kifűrészelt korong jól megszámolható év
gyűrűkkel Gassel M argit Illa . osztályos tanuló ajándéka, né
hány gyűjtö tt ásvány, csigaház, kagylóhéj, és öt szorgalmas 
IIIa-s, Dobossy Ilona, M ersits Magda, Molnár M argit, Spirka 
Etelka és Iza gondosan készített növényszövettani tárgyú 
szemléltető ábrája. E lhasznált anyagok és eszközök pótlása.

5. Természettani szertár, Csak kisebb beszerzések vol
tak : drótok, aszbesztlap, krómsav, üvegcső és kisebb javítások. 
Ajándékozás ú tján: m agnetit, közlekedő üvegcső, hengeres
üvegedény, 2 kisebb eprouvetta (Broschko G. esperes aján
déka), kis libella és kaleidoszkóp (Bereczki M argit VIII. és 
Pámer Karola VII. o. tanulók ajándéka).

6. Tornaszertár. 10 drb. bordásfal és tornaszerek na
gyobb javítása.

7. A) Tanári könyvtár: a) Deák-téri rész (új őre Dr. Ze- 
lenka M argit) Jókai cent. kiadás 91—100. kötete, Száz szál 
fáklya, Arany-emlékkönyv, Magyar Prot. Almanach (Télessy
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Dalma ajándéka), -— b) Veres Pálné-utcai rész : 2 m agyar 
irodalmi, 6 történelmi, 3 term , tudományi, 1 filozófiai mű. — 
Nagyobb adomány Vidovszky Kálmánnétól férje hagyatékából 
79 drb. könyv, a fasori gimn. term. tud. folyóiratokat adott. 

B) Ifjúsági könyvtár: 10 kötet.
A többi szertár és könyvtár állománya nem változott.

10. É r e í ís é g i  v iz s g á la í .
A) Az első javító és pótló érettségi vizsgálat írásbeli része 

szeptember 3, 5, 6. napjain, szóbelije 7-én volt Kemény Lajos, 
budapesti esperes elnöklete alatt, a korm ányt Dr. Lersch Ernő, 
újpesti áll. leányliceumi igazgató képviselte. Volt 2 teljes 
vizsga, melynek eredménye: 1 jól érett, 1 egy tárgyból javító  
vizsgára u ta s ítta to tt; 4 javító  érettségi vizsgálatra jelentkezett 
tanuló közül hárm an te tték  le sikerrel a vizsgát, egy ú jra  jav í
tó ra  u tasítta to tt.

B) A második javító érettségi vizsgálat december 7-én volt 
ú jra  Kemény Lajos elnöklete alatt, ekkor Dr. Gombocz Endre, 
múzeumi igazgató volt a korm ány képviselője. Két sikeres ja 
vító vizsgálat volt.

C) Évvégi érettségi vizsgálatra  35 tanuló jutott.
Az írásbeli vizsga m ájus 15, 16, 17. napjain volt; tételei:
a) Magyarból: 1. A családi érzés megnyilvánulása Petőfi, 

A rany és Tompa költészetében. 2. Az ezeréves Magyarország 
földrajzi és gazdasági egysége.

b) Németből: M agyarország (Rákosi Jenő után) — fordí
tá s  m agyarról németre.

c) Angolból: Az angol nemzet kialakulása és Nagy Alfréd 
király — fordítás m agyarról angolra.

A szóbeli vizsgálat június 8, 9, 10, 12. napjain volt D. D. 
Raffay Sándor, bányakerületi ev. püspök személyes elnöklete 
alatt, kormányképviselő Dr. Sárkány Lóránd, áll. gimn. igaz
gató volt.

Eredmény :
Jelesen érettek: B atár Mária, Besse Irén, Inántsy-Pap Irén, 

Landgraf Ilona, Marcsek Sára, W erner Sarolta.
Jól érettek: Bereczki M argit, Fekete Margit, Fleps M árta, 

Havas Ibolya, Hábori M argit, Katona Magda, Katonka Sarolta, 
Kusinszky Matild, Lukáts Ivett, Rákos Éva, Schauer Éva, Stein 
Marianna, Szűcs Magda, Vécsei Lujza.

Érettek: Bányai Erzsébet, Bencze Mária, Béres Gizella, 
Bükkösi Ilona, Földessy Mária, Gál Jolán, Grape Mária, Kólók 
Gabriella, Oppel Edit, Rácz-Molnár Melinda, Rimár Irma, 
Sebestyén Jolán, Spreitzer Ilona, Szalánczy Irma, Szaszler 
Katalin.
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lia. 39 — 39 1 — 26 7 — 2 — — 4 2 9 3 6 36 2 11 16 11 — — — —

11b. 39 — 39 2 _ 24 4 1 4 1 — 5 1 1 4 — 36 1 9 12 14 2 — — —

Illa. 49 — 49 — — 37 7 — 4 — — 1 5 7 1 6 45 3 9 19 18 2 — — 1
111b. 50 1 51 2 — 31 8 — 8 — 4 5 2 4 — 41 7 10 16 19 2 1 — —

IV. 53 1 54 — 1 33 9 — 3 — 9 5 7 — 3 40 12 9 22 20 1 — — —

V. 36 1 37 1 — 22 8 — 5 — — 2 4 3 3 4 30 3 6 10 15 2 — — 2
VI. 32 3 35 | --- — 16 7 — 6 — — 6 3 4 1 1 29 3 7 14 10 1 — — —

VII. 31 1 32 3 — 14 8 — 7 — 1 2 4 4 4 4 24 4 4 9 12 3 — — —

VIII 41 2 43 2 — 22 8 9 — — 4 7 4 3 1 40 4 14 18 2 — 2 1

( isszes 433 12 445 15 1 273 73 2 53 1 1 42 40 49 29 31 374 41 86 158 153 15 1 2 4

Rendes növendékek száma év végén: 417.
a )  Születési helye: Budapest 254, Csonkamagyarország 118, cseh 17, oláh 19, szerb 4, egyéb külföldi 6.
b )  Anyanyelve: magyar 397, német 20.
c )  Szülők lakóhelye: Budapest 321, Csonkamagyarország 89, cseh 4, oláh 3.

. d )  Szülők foglalkozása: földbirtokos 10, iparos 84, kereskedő 54, önálló értelmiségi 50, közalkalmazott 48, magán-
új alkalmazott 45, pap, tanár, tanító 19, munkás, altiszt 40, katonatiszt 19, özvegy 16, nyugdíjas 22, egyéb 10. 

e )  Vidékről jár be 64 tanuló.



12. B e n n la k á s . ( I n íe r n á íu s )
Közli: Szluika Ella igazgató.

Egy leánynevelő intézet csak akkor felelhet meg igazán 
céljának, ha nemcsak a nagyváros leánykáinak nyitja meg ka
puit, hanem alkalm at nyú jt a vidéken lakó szülők gyerme
keinek is, hogy a távollévő iskola áldásaiban részesülhessenek,

E  célt szolgálja az Ev. Leánykollégium internátusa >s. 
Falai közé sereglett növendékeinek testi jólétéről gondoskodik, 
e mellett azonban feladatának tekinti azoknak az evangélium 
szellemében való nevelését is, szívük, lelkűk művelését, minden 
jó, szép és igaz irán ti fogékonyságuk fejlesztését, a helyes mo
dor, sok jó szokás elsajátítását.

Igazgatója: Szluika Ella, oki. polg. isk. tan., a dunán- 
inneni evang. egyházkerület modori leánynevelő intézetének 
volt igazgatója.

Az internátusi m unkában részt vettek még:
Dr. Steinert Katalin, oki. középiskolai tanár, a kollégium 

óraadó tanára, segít az irodai munkában és általános felügye
letben is, vezette a III. csoport német társalgását.

Nevelők: Arz Lujza, okleveles tanítónő, vezette az I. és II 
csoport német tá rsa lgását; Bünket Jöze fin, oki. nyelvmesternő, 
kollégiumi óraadó tanár, vezette az I., II. és III. csoport francia 
társalgását. Massányi Margit, oki. polg. isk. tan., kollégiumi 
óraadó tanár és dr. Streck Laura, oki. vallástanár, főként a 
magyar tárgyakban segítettek. Az angol társalgó órákat há
rom csoportban Dr. Papp Gyuláné, kollégiumi óraadó tanár 
vezette.

Házvezetőnő: özv. Stuhlreiter Frigyesné, ruhatárosnő és 
betegápoló : Ladányi Kamilla, felügyelőnő : Merschiczné
Fekete Júlia.

A növendékek a bennlakó igazgatónő és nevelőnők állandó 
felügyelete ala tt vannak. Iskolán kívüli idejüket velük együtt 
töltik el a nappali szobákban. A magyar- és idegennyelvű ne
velőnők felváltva segítenek nekik feladataik  elkészítésében, 
délutáni társalgó órákban az idegen nyelvek gyakorlásában. 
Velük vannak napi sétáikban, felügyeletük a la tt játszanak a 
kertben, estéli szabad óráikban. Velük mennek időnkint vallá
sos és tudományos előadásokra s mindenekelőtt vasár- és ün
nepnapokon a templomba; együtt imádkoznak reggel, délben, 
este. Velük vannak a hálótermekben is.

A nagyobbak gyakran mennek tanulságos és nemes élve
zetet nyújtó hangversenyekre, színi- és operaelőadásokra. Eze
ket minden egyes esetben külön szakszerű magyarázó előadás 
előzi meg, hogy a növendékek az előadásra kerülő darabokat 
kellőleg megérthessék és élvezetüknek meglegyen a szükséges 
tanulmányi háttere is. Ezeket a tanári k a r megfelelő szaktanár 
tagja, nagy részben pedig a kollégiumi igazgató tarto tta. A
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növendékek tanulságos szórakoztatását célozták még a házi
hangversenyek és filmelőadások is, mely alkalmakkor a kiváló 
zeneszerző mestereket és remekműveiket ismerték meg első
rangú grammofónlemezekről. Ezeket az előadásokat is dr. Bőhm 
Dezső kollégiumi igazgató kísérte szakszerű magyarázatokkal.

A növendékek kedvelt tartózkodási helye a meleg időszak
ban az intézet árnyas, fás udvara; itt játszanak, tenniszeznek, 
vagy olvasgatnak szabad idejükben, sőt itt kézimunkáznak is. 
Télen pedig, ha az idő erre kedvező, korcsolyáznak az udvar 
aszfaltozott részein készített korcsolyapályán.

Az intem átus növendékei a délutáni órákban zongoraórá
kat vehetnek bejáró szakképzett zongoratanárnőktől s napon
kén t gyakorolnak a részükre beosztott órákban. A zongora
tan ítás i órákért külön díjazás jár. A zongoratanítást ez évben 
is Kéler Magda, Papp Józsefné, Poswék Olga, Svehla Antó
nia, Várady Imréné és V ikár Kálmánné, oki. zongoratanárnők 
lá tták  el igen szép eredménnyel, ezt a jól sikerült félévi és év
végi zongoravizsgák is tanúsítják.

Az őszi hónapokban az internátus növendékei részére 3 
hónapos tánctanfolyamot rendezett, melyben Marschalkó Mária 
táncmesternő vezetése m ellett régi szép — elsősorban magyar 
—  táncokat tanultak a lánykák, ritm ikus és klasszikus moz
dulatok gyakorlásával ügyesítették tag jaikat s te tték  simábbá, 
biztosabbá fellépésüket. A tanultakat szépen sikerült tánc
vizsgán igazolták. — December 20-án német, francia, angol 
nyelvben váló gyakorlottságukat, ügyes fellépésüket m utatták 
be a szülők előtt rendezett előadásban.

Az egészségi állapot a tanév folyamán kedvező volt. Súlyo
sabb megbetegedések nem fordultak elő. A téli nagy influenza- 
járvány  is sok, de könnyebb megbetegedést hozott intéze
tünkbe. A megbetegedett növendék a betegszobába kerül és o tt 
az intézet orvosa, Dr. Mihalovics Géza gyermekorvos, klinikai 
tanársegéd kezelésében és pontos utasításai szerint a leggon
dosabb ápolásban részesül. Könnyebb ragályos betegség esetére 
szolgál az udvarban különálló betegpavillon; súlyos ragályos 
bajban megbetegedett növendéket a szülők költségére, a törvény 
rendelkezése szerint kórházba kell szállítani.

Ez évben Jf3 növendéke volt az internátusnak. Ezek közül 
31 a kollégium, 8 a Veres Pálné leánygimnázium, 2 a Deák
té ri ev. elemi iskolának volt tanulója. Volt ezenkívül 2 nagy 
leányunk is, kik részint egyetemi tanulmányaikat, részint egyéb 
továbbképzésüket végezték intézetünkből.

A bennlakásba elsősorban a kollégiumba já ró  növendékek 
nyernek elhelyezést, de felvétetnek az Országos Nőképző Egye
sület leánygimnáziumának — és esetleg más iskoláknak tanulói 
is. Felveszünk továbbá néhány egyetemi hallgatót is, akiknek 
külön háló- és nappali szobájuk van.
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A félbennlakó növendékek este 7 óráig vannak az in ter
nátusbán; résztvesznek a társalgó és korrepetáló órákban s az 
eló'írt ellátásdíj felét fizetik.

Felvételért az „Iskolabizottság”-hoz címzett kérvényben az 
igazgatónőnél kell jelentkezni. A kérvényhez csatolandó: szü
letési, iskolai, újraoltási, orvosi bizonyítvány, szülői nyilatko
zat és 10 pengő beíratási díj. Aki leányát az intézetbe beíratta, 
az aláírt szülői nyilatkozat értelmében még az esetben is ta r
tozik az egész évi díjat megfizetni, ha leányát tanév közben az 
intézetből bármi okból kivette. Beíratási díj visszalépés esetén 
vissza nem téríthető. Szeptember 10-ike u tán  való visszalépés 
esetén az egész évi in ternátusi díj befizetésének kötelezettsége 
fennáll.

Internátusi díjak evangélikusoknak 100, reform átusoknak 
120, más vallásúaknak 150 P  havonként, fizetendő lehetőleg évi 
3 részletben. Beíratási díj 10, zongorahasználati és orvosi díj 
egész évre 10—10 P. Zongora tandíj havi 14 P. A mosásdíj 
havonként körülbelül 6 P -t tesz.

Az ellátási- és zenedíjak 10 teljes hóra értendők, azon 
esetben is, ha a tanév bármely okból később kezdődnék, vagy 
korábban végződnék. B efizetett díjak visszafizetésének, vagy a 
fizetés alól való felmentésnek helye nincs.

Köszönetét mondok e helyen is intézetünknek ju tta to tt szí
ves adományaikért Dr. Ostffy Lajos, főispán úrnak 10 db. 
nyúl, 1 láda gyümölcs, Mihály István, gazd. tanácsos úrnak  
5 db. nyúl, Bontus Gyula úrnak 2 kosár szőllő, 14 db. csirke 
és 3 kgr vaj, Stéberl A ndrás úrnak 12 kgr kolbász és szalámi 
szíves adományáért.

Az internátus felvett növendéke köteles az előírt szabá
lyokat pontosan m egtartani, az intézet rendjéhez szigorúan 
ragaszkodni. Szülei álta l előre bejelentett rokon, vagy ismerős 
családnál vasárnap templomi istentisztelet meghallgatása u tán  
este 7-ig, illetőleg fél 8 óráig lá togatást tehet, ha a rokon csa
lád valamely felnőtt tag ja  ki- és visszakíséri; ez időre érte  a 
szülő, illetőleg a bejelentett család felelős. Bejelentett roko
naival a hónap első és harm adik vasárnapján délután 3— 5 
óráig beszélhet a fogadóteremben az igazgatónő tudtával. 
Vidéki rokon a szülők tudtával, s részükről tö rtén t bejelentés 
alapján látogathatja meg a növendéket más napon is dél
u tán  3 és 6 óra között, helybeli rokonok hétköznap nem lá to 
gathatnak. Tanítás ideje a la tt a növendékek senkit sem fogad
hatnak. Nagyobb szünetre hazautazó növendék a m eghatáro
zott időnél előbb nem utazhatik  el s a kijelölt napon vissza
té rn i tartozik.

Az intézeti növendékek egyenruhát viselnek és pedig sö té t
kék gyapjúszövet m atrózruhát, a melegebb időszakban sötétkék 
fehércsíkos vászonzubbonyt és az ünnepélyeken fehér vászon
zubbonyt sötétkék gallérral. H arisnya és cipő mindenkor fekete.
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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, ezért a növendékeknek 
zsebpénzt nem szabad maguknál tartaniok.

A növendék szeptember hó elején a tanév kezdetét meg
előző napon foglalja el helyét az internátusbán s ekkor hozza 
magával a nevével és intézeti számával megjelölt internátusi 
felszerelését is. Az intézeti felszereléshez tartozik : egy 180 cm. 
hosszú, 80 cm. széles, 3 részből álló derékalj, 1 párna, 1 pap
lan, 1 lószőrtakaró, 1 fehér piké ágyterítő, 2 rendbeli ágy
huzat, 1 nagy 3 m. hosszú fehér abrosz, 6 asztalkendő, 2 mosdó
törlő, megfelelő mennyiségű, jókarban lévő fehérnemű: leg
alább 6 nappali ing, 6 hálóing, 6 nadrág, 6 kis alsó derék, 2 
alsószoknya, 24 zsebkendő, 6 törülköző, 1 fürdőlepedő, 2 láb
törlő, 1 flanel és egy könnyebb, térdigérő fésülködő köpeny, 
2 fekete klott kötény, 8—10 pár fekete harisnya, 1 pár fekete 
m agas cipő, 1 pár fekete félcipő, 1 pár fekete kivágott cipő, 
papucs, sár- és hócipő, meleg kendő, vagy kötött kabát, 1 
esernyő, 2 félkendő, 2 fésűkendő, bontó- és sűrűfésű, haj-, 
köröm-, fog- és ruhakefe, egy kis fadoboz a fésűk és kefék 
ta rtá sá ra  a hálóteremben, 1 köznapi sötétkék szövet matróz
ruha (rako tt alj, külön zubbony, galléron és kézelőn 5 sor kes
keny fehér zsinór), 1 ünnepi sötétkék szövet matrózruha, 2 
sötétkék keskeny fehércsíkos vászonzubbony, a zubbonyon 
sötétkék gallér és kézelő 5 sor keskeny fehér zsinórral, 1 sötét
kék fehér pettyes nyári házi ruha, 1 könnyű fehér ruha tánc
vizsgára, 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) Kollégiumi tanulók:

1. Almer K lára ev. VII. Budapest. 2. Bányai Erzsébet ref. 
VIII. Zerind. 3. Bányay Erzsébet ref. II. Budapest. 4. Barna 
Lujza ev. III. Dombóvár. 5. Bolyky Éva ev. III. Budapest. 
6. Bontus Hermina ev. III. Jászfényszarú. 7. Bózsing Edina 
ref. VII. Ercsi. 8. Deutsch Klára izr. I. Budapest. 9. György 
Ida ref. I. Kocs. 10. Györk Erzsébet ev. VI. Fűzfő. 11. Halászy 
Juliska ev. II. Enese. 12. Hofmann Mária ref. VII. Vázsony- 
puszta. 13. H orváth Mária ev. II. Budapest. 14. Hrabovszky 
E dit ev. IV. Békéscsaba. 15. Hufnägel K atalin ev. II. Pest- 
szentlőrinc. 16. Kessler Gerda ev. II. Csepel. 17. Krepuska 
Erzsébet rk. I. Somoskőújfalu. 18. Mihály Edit ev. V. Nagy- 
décsi. 19. Ostffy Anna ev. IV. Ostffyasszonyfa. 20. Ostffy Éva 
ev. V. Ostffyasszonyfa. 21. Ostffy Jolán ev. I. Ostffyasszonyfa.
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22. Ottó Hilda ev. III. Budapest. 23. Péterm ann Irma ev. V. 
Bonyhád. 24. Reich Valéria ev. IV. Baja. 25. R itterer G ertrúd 
ev. V. Rio de Janeiro.*) 26. Rudi Ilona ev. VII. Medgyesegy 
háza.*) 27. Rosstäuscher Hanna ev. II. Kamaraerdő. 28. 
Schrecker Eva ev. I. Legénd. 29. Stéberl Ilona ev. I. Békés
gyula. 30. Stéberl Zsazsa ev. III. Békésgyula. 31. Szupper 
Dóra ev. III. Vecsenypuszta.

b) Gimnáziumi tanulók :
1. Kovács Lenke rk. VII. Homok.*) 2. Landesmann K lára 

rk. I. Pesterzsébet. 3. László Gizella ev.. III. Solt. 4. Ozory 
Nóra ref. VII. Budapest.*) 5. Somogyi Éva ref. I. Tapolca 
6. Tarcsy Ella ref. III. Ács. 7. V árady Éva ev. VI. Dunavecse.
8. W eltner Zsuzsanna ev. III. Németgulács.*)

c) Elemi iskolai tanulók :
1. Hofmann H enrietta ref. IV. Vázsony. 2. Szemess Ágnes 

ref. III. Budapest.

d) Főiskolai hallgatók :
0

1. Bányai M argit ref. Zerind. 2. Fényes Katalin ref. Be- 
rettyószentm árton.

13. T u d n iv a ló k  az  1 9 3 3 /3 4 .  é v re .

1. Iskolánk I—V. osztálya mint leány gimnáziumi osztály  
nyílik meg; ezek érettségi bizonyítványa egyetemre is képesít.

A VI—V ili. kollégiumi osztályok érettségije minden fő 
iskolára jogosít, így a polgári-, rajz-, testnevelés-, zenetanár
képző, kertészeti, ipar-, képző-, zeneművészeti főiskolákra, ke
reskedelmi akadémiára, különbözetivel a tanítóképző IV. év
folyamába, továbbá köztisztviselői pályákra. Nagy súlyt helyez 
iskolánk ezentúl is a művészeti és irodalmi nevelésre.

2. Tandíjfizetési szabályzat. Iskolánkban a beiratási díj 
egységesen 12, üzemi díj 30 P. Tandíj az iskola I—IV. o sz tá
lyában evangélikusoknak 60, reform átusoknak 100, katoliku
soknak 140, izraelitáknak 240 P; az V—VIII. osztályban 
evang. 80, ref. 120, kát. 160, izr. 320 P-t fizetnek.

A beiratási d íja t a beiratás alkalm ával kell fizetni. Az 
üzemi díj vagy ugyanekkor, vagy pedig két részletben fizetendő 
(az első rész október 3-ig, második rész január 3-ig). A ta n 
díj négy részletben fizethető: október, december, március és

*-gal jelölt kimaradt.
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m ájus 3-ig. A tandíjrészletek befizetése póstatakarékpénztári 
befizetési lapokkal, vagy a tandíjkezelő tanároknál történik 
H a a fizetési határidőkig nem történik meg a befizetés, a 
tanuló az iskola látogatásától eltiltható.

Tandíjkedvezményért folyamodhatnak olyan szegénysorsú 
tanulók, kik a megelőző félévben példás magaviseletét tanúsí
to ttak  és előmenetelük általában jeles és jó. A folyamodvány
hoz csatolni kell: 1. a szegénységi bizonyítványt, 2. a kenyér
adó bizonyítványát a szülő fizetéséről és családi viszonyairól.

Vegyes házasságból származó, nem evangélikus vallású 
tanuló is az evangélikusok tand íjá t fizeti, ha a ty ja  a Deák-téri 
testvéregyházak fizető tag ja ; reverzális ú tján  más vallású 
tanuló azonban ilyen kedvezményben nem részesülhet. Nem 
evangélikus tanulók összes számuk 10%-áig nyerhetnek ked
vezményt.

A tandíjkedvezmény adása évről-évre történik, és az egész 
évre szól; elveszti azonban a tanuló kedvezményét a II. fél
évben, ha előmenetele, vagy magaviseleté nem felel meg a fel
tételeknek, vagy ha szülei vagyoni állapotában változás áll be. 
A megfelelő bizonyítványokkal felszerelt és a nt. képviselő- 
testülethez intézett kérvényeket szeptember, illetőleg február 
15-ig kell az iskola igazgatóságánál beadni.

3. Az iskolai év ünnepélyes megnyitása szeptember 9-én 
lesz a Deák-téri templomban reggel 9 órakor tartandó isten- 
tisztelet és az utána a Deák-téri díszteremben tartandó ünne
pély keretében; a tanulók % 9 órakor az iskolaépületben gyü
lekeznek. A rendes tan ítás 11-én kezdődik.

4. Kötelező a tanulók részére előírt és az iskolában nyert 
m inta szerint elkészített intézeti ruha viselése nemcsak a ta n í
táson, hanem minden iskolai alkalommal, istentiszteleten is. 
Tornaórákon csak tornaruhában és tornacipőben szabad meg
jelenni. Minden ruhadarabra és kalapra rá  kell varrni az is
kola jelvényét.

A tanuló e rendelkezésekhez szigorúan alkalmazkodni kö
teles; elmulasztásuk kellemetlen következményekkel járhat.
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