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Ami alig nehány évvel ezelőtt még csak jámbor óhajtás
volt, íme valóra v á lt: a művészettörténet mint kötelező rendes
tárgy diadalmasan vonult be a leányközépiskolákba: a kollé
gium és líceum négy felső osztályába heti két-két órával, a
más célokat követő gimnáziumban csak két osztályban (az V.
és a Vl-ban) szintén heti két órában. De megelőzte ezt szűkebb
körben a pesti evangélikus egyház alapította líceumnak neve
zett hároméves továbbképzőben bevezetett művészettörténeti
tanítás. Ennek sikere és kedveltsége egyrészt a tanulóifjúság
és szülők körében, másrészt az irányadó tanügyi körökben,
nyilván jelentékenyen hozzájárult annak a jámbor óhajtásnak
a megvalósításához, mely a legújabb 1927/1889. ein. sz. a.
kiadott leányközépiskolai tantervben nyerte el hivatalos szank
cionálását.
A pesti evangélikus magyar egyháznak 1920-ban meg*
nyílt líceumi továbbképzője sok másban is mintáúl szolgált az
új állami leányközépiskolai tanterv kollégiumi típusának; tehát
a mi mai leánykollégiumunk rövidéletű, de életerős ő s e ; főleg
pedig a művészettörténet tanításban végzett úttörő munkát.
Hároméves tanfolyamának művészettörténeti anyaga nagyjá
ból összevág az állami leányliceum és leánykollégium anya
gával ; csak mivel egy évvel hosszabb, valamivel többet vehe
tett fel; a leánygimnáziumnak két évre terjedő művészeti okta
tása pedig az idő szűkének megfelelően összébb szőrűit. Lénye
gesebb eltérés csak az anyag elosztásában és az ebben meg
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nyilvánuló szempontban van. Mindegyiknek megvan a maga
előnye és hátránya.
Az állami tanterv az anyagot a történeti korszakok szerint
csoportosítja (V. osztályban az ó-kor, a Vl-ban középkor és
renaissance, a Vll-ben barokk és újkor, a VIII-ban a magyar
művészet fejlődése) és az elosztás nagyjából összevág a tör
téneti anyag elosztásával, amennyiben a megfelelő történeti
korszakok vagy ugyanabban az évben vagy egy évvel előbb
kerülnek tárgyalásra. Nyilvánvaló tehát, hogy itt a történeti
szempont lép előtérbe; ennek az az előnye, hogy a tanuló
aránylag kevesebb fáradsággal tiszta korképet kap. A mi ere
deti tantervűnk ellenben az egyes művészetek fejlődését különkülön kezeli: hosszmetszeteket ad az építészet, szobrászat és
festészet kialakulásáról az egyes történeti korszakokon át.
Ennél az eljárásnál a művészet iránti fogékonyság felébresz
tése az uralkodó szempont. Mindegyik művészeti kör egy
külön világ, melybe bele kell magunkat élnünk, hogy meg
tanuljunk látni, hogy megértsük és tudatosan élvezzük. Ezt a
folyamatot a mi régi beosztásunk nagyon megkönnyítette; de
természetesen a történeti szempont sem volt mellőzhető ^tapasz
talatainkat, lelki élményeinket bele kellett illeszteni a történeti
keretbe, ami valamelyes idő- és erőveszteséget jelent. Mivel
azonban a történeti korszakok szerinti beosztásnál viszont
külön-külön kell újra az egyes művészeti körökbe beleélnünk
magunkat, ami mindig egy kis lelki zökkenőt jelent, az erőés időpazarlás tehát itt is megvan és nagyjából kiegyenlítődik.
A művészettörténet tanításnak ezen kettős célja már a
nevében adva van: művészetet és történetet tanítunk egyúttal;
egyik a másik nélkül félszeg, egyoldalú tudást ad. Biztos
történeti alap nélkül a művészeti nevelés eredménye szétfolyó,
homályos, a történeti megvilágítás egyébként is múlhatatlanul
szükséges a művészetek fejlődésének megértéséhez. A történeti
módszer alkalmazásának ezen tényleges haszna mellett azon
látszólagos előnye is van, hogy mivel reálisabb, könnyebben
meghatározható jelenségekkel foglalkozik, módszere is már rég
kialakult, tehát biztosabb eredményekkel kecsegtet, mintha a
művészeti jelenségek lényegének megértésére helyezzük a súlyt;
csakhogy a történeti módszer túlsúlya éppen azt nyomja el,
ami a művészettörténeti tanítás lelke, hogy t. i. a tudatos
műélvezetre vezessük a tanulót. Igaz, hogy itt bizonytalan
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ingatag talajon állunk; mivel nagyon finom, nehezen megha
tározható objektiv és szubjektív jelenségekkel van dolgunk;
véglegesen kialakult egységes módszer nincs; és mégis erre, a
művészeti alkotások megértetésére kell főleg törekednünk, mert
különben az igazi célt tévesztjük szem elől és azt öljük meg
benne, ami a tulajdonképpeni lelke.
Aminthogy a művészettanítás nem lehet puszta adatok
halmaza, éppen olyan kevéssé szabad — a műélvezetbe
bevezetés tetszetős neve alatt — elvont esztétikai fejtege
tésekbe bocsátkoznunk. Hogy a fenn jelzett nehézségek dacára
reális eredményeket érhessünk el, magukból a műalkotásokból
kell kiindulnunk, nem szubjektív hangulatokat kell keresnünk,
nem elvont esztétikai tételeket igyekezzünk ráhúzni a műalko
tásokra, ahelyett hogy ezeket tanulmányoznánk.
A műalkotások helyes megértéséhez az első lépés az,
hogy megtanuljunk látni, ez pedig nem olyan egyszerű, magától
értetődő dolog, mint gondolnók. A fejletlen szem rendesen
valamely mellékes vonáson akad el és nem veszi észre a
lényeget. A térbeli művészeteknél, ahogy az építészetet, szob
r á s z a it és festészetet összefoglalólag szokták nevezni, a lényeg,
mint már a nevük is mutatja, a térprobléma. Épületnél a tér
alakítás és térbeosztás elsőrendű fontosságú; ez a művészi
alapgondolat, melynek minden részlet és motívum alárendelődik;
minél tökéletesebb az összhang a térbeosztás és külső forma
közt, annál egységesebb, tökéletesebb az alkotás, a stilus.
A kezdő műélvező azonban rendesen csak a külső formát
vagy egyes feltűnőbb részletet vesz észre és a lényeg
teljesen elkerüli figyelmét. Szobornál, festménynél a téma
érdekli a legtöbb embert, hogy t. i. mit ábrázol ez a mű.
Ezt nagyrészt a mi irodalmi nevelésünk rovására kell írnunk,
mely rászoktatott az eszmei tartalom keresésére. Ez ugyan a
művészetben sem teljesen mellékes — mint azt egy túlzó
modern felfogás hirdeti, — mert hiszen a művész is a gon
dolati tartalomból indul ki, melyet meg akar valósítani, ennél
fogva a műélvezőnek is ezt kell keresnie. A különbség a két
kör közt csak az, hogy a művészeti alkotásoknál a felfogás
és formai kidolgozás fontosabb, mint az irodalmi műnél. Hogy
a szobor bájos gyermeket, ragyogó fiatal istenséget vagy rút
satyrt ábrázol, az annyiban fontos, hogyan sikerült a térbeli
beállítás, a formai megoldás. A térbeli művészeteknél termé
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szetes, hogy a térprobléma uralkodik. Ez a festménynél mint
illúziókeltés jelentkezik, a festő más eszközökkel és hatásokkal
dolgozik, mint a szobrász; a cél azonban ugyanaz. Fontos
továbbá a rhythmus, mely az építészetben mint tömegelosztás,
a plasztikában mint tömegmegelevenítés, a festészetben mint
vonalrhythmus és színelosztás nyilvánul meg.
A művészettörténet tanításnál ezeknek az elvont meg
állapításoknak az a gyakorlati értékük, hogy ezeknek kell a
tanítás menetét irányítani, mivel ezeknek megértése az a vég
cél, mely felé törekszünk; de ezeknek a tanítás kezdetén csak
a tanár tudatában van helyük, a tanulóéba csak lassan, lépésről-lépésre kell, szinte észrevétlenül belopnunk. A művészettörténettanítást az egyes művészetek közti benső kapcsolat
miatt, éppen azon kell kezdenünk, melynél az alapprobléma
a legelvontabb, a fiatal lélektől legtávolabb e s ő : az építésze
ten. Hogyan magyarázzuk meg egy 14—15 éves leánykának
pl. a görög építészet fenséges rendszerét? Sem filozofálással
vagy üres, múló hatású hangulatkeltéssel: de nem is az egyes
épületrészek gépies felsorolásával; hanem úgy, hogy megismer
tetjük a görög építészet nehány remekével, annak keletkezé
sével, felépítésével. Képzeletben nyomról-nyomra követjük az
építész munkáját, hogyan emelkedett kő kövön és akkor meg
fogja érteni az egész rendszer szigorú következetességét és
benső igazságát. Akkor nemcsak azokat az építészeti reme
keket fogja megérteni, melyek meglehetős karban maradtak
ránk, hanem gondolatban rekonstruálja azokat is, melyek ma
már csak szomorú romok. A későbbi korok építészeti rend
szerének megértése, ha már egyszer a jég meg van törve,
aránytalanúl kevesebb fáradsággal jár és mire végig értünk
az összes nevezetesebb építészeti stílusokon és rendszereken,
szinte magunktól eljutunk ezen művészeti ág benső lényének
megértéséhez.
A szobrászati alkotások megértéséhez szintén a legrö
videbb, legközvetlenebb út, hogy a művész munkáját kísérjük
figyelemmel. Ebből a szempontból nagyon megfelelő a görög
szobrászat tanulmányozása — melyen egyébként is kezdeni kell
a tanítást, — mivel következetesen, egyenletesen, nagyobb
szökellések nélkül fejlődik és rajta szemléletesen bemutatható
a művészi típusok, stílusok kialakulása, tökéletesedése; a római
szobrászat fejlődése már zavarosabb, nehezebben érthető ; az
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olasz renaissance szobrászatban ismét következetesebb a haladás,
ha nem is olyan egyenletes, mint a görögöknél, mivel az egyes
nagy művészegyéniségek határozottabban válnak ki az általános
irányzatból. Ne mulasszuk el ezen a ponton bemutatni Michel
angelo félbenmaradt szobrait, melyeken saját szemeinkkel lát
hatjuk, hogyan küzdött ez a szellemóriás az anyaggal, hogy
belőle napvilágra hozza, életrekeltse azt a formát, melyet ő
benne látott, mely a holt nyers anyagban számára élt, csak a
mesterre várt, hogy abból kiszabadítsa.
A festészet megismerése tulajdonképpen a renaissance
emlékeivel kezdődik. Amennyire sajnálhatjuk, hogy az előző
korok festészete csak szórványos és nem is elsőrendű alkotá
sokban maradt ránk, metodikailag annyira szerencsés dolog
evvel kezdeni a bevezetést a festészet lényegébe. A nagy
renaissance-festők, mivel az előző koroktól mitsem tanulhattak,
a nagy alapvető problémákkal foglalkoznak: a firenzei korai
renaissance mesterek főleg a tér- és perspektíva ábrázolásával;
a későbbiek, főleg Leonardo, a kompozíciónak, a fény- és árnyékelosztásnak és lelki élet ábrázolásának problémáival; a velen
ceiek a színek fokozásával és harmóniájával stb. Itt is meg
kapjuk tehát egészen konkrét alapon a művészet lényegének
elvont tételeit.
A hivatalos tanterv ajánlotta példák nagyon alkalmasak
arra, hogy eljussunk a művészi szép megértéséhez és meg
szereléséhez. Ezek a megjelölt alkotások azonban természete
sen csak az útjelző kövek; a közbeeső utat ki kell töltenünk,
hogy a művészetek fejlődése az ókortól napjainkig egységes
egészként álljon előttünk. Ennek a folyamatnak a megértésé
hez nem elég a puszta m agyarázat; sőt a túlságos sok magya
rázat veszedelmes is lehet; megtévesztheti az elfogulatlan
szemléletet. Minél kedveltebb a tárgy és a tanár, annál nagyobb
a veszedelem, hogy rákényszerítjük a tanulóra azt, amit a mi
fejlettebb érzékünk és tudásunk valamely alkotásban lát. Ezért
már a kezdő fokon is bele kell vonnunk a munkába a tanulót,
hogy ne csak befogadja leikébe azt, amit lát és hall, hanem
igazán magáévá tegye.
Nagyon fontos a művészettörténetnél a tanuló tevékeny
ségének belevonása.
Az aktív részvételnek az első foka az, hogy a tanuló a
látottakról pontosan számot tudjon adni akkor is, ha az a tárgy
7

nincs már szemei előtt. Ezáltal nemcsak szeme élesedik,
emlékezőtehetsége erősödik, hanem lassacskán ítélőképessége
is fejlődik. A különböző jelenségek, formák, motívumok gazdag
anyagából kellő vezetés mellett ki tudja választani a hasonló
analog vagy rokon vonásokat; felismeri a stiluskülönbségeket,
az egyes művészegyéniségeket jellemző vonásokat, és végül
magában is eligazodik; van önálló ízlése, ítélőképessége.
Ehhez a célhoz vezető út azonban hosszú, fáradságos, sok
nehézséggel jár. A főveszedelmek — hogy így mondjuk — egé
szen szubjektív természetűek, nehezen felismerhetők. A tanár
kérdése sokszor tán nem is annak értelme, hanem pusztán a
hangsúlya, néha a tanár tekintete vagy arckifejezése szuggesztiv
erejű: kell is, hogy az legyen, különben hogyan vezethetnők
tanítványainkat ezen a nehéz, de szép eredménnyel kecsegtető
úton? A tanár tapintata, tanítványainak ismerése szabja meg,
milyen mértékben és milyen módon szabad és lehet neki a
cél érdekében az ő szellemi nyomását a tanulókra alkalmazni.
Az osztály lelkiségét ismerheti a tanár, tán minden egyesét is,
de valamennyihez nem alkalmazkodhatik, pedig az egyéni
kezelésre sehol nincs olyan nagy szükség, mint éppen művészi
élvezetre, ítéletre vezetésnél. Különösen a leánytanulók lelki
alkotottsága kívánja ezt meg, mely ebben a korban (14—16 év
közt) a hasonló korú fiúkénál fejlettebb, differenciáltabb,
egyébként is érzékenyebb.
Simulékonyabb, hajlékonyabb természetüknél fogva egy
jó részük nagyon is hajlandó „esküdni a mester szavára“.
Ennek a leánytipusnak egységes elbírálásától és kezelésétől
azonban óvakodjunk; mert ez az egyöntetűség csak a felszí
nen van meg. A közkeletű, sokszor hallott sommás lesújtó
ítélet, hogy a nőkben nincs, vagy legalább is kevés az önálló
ítélőképesség, éppen ezen a megtévesztő látszaton alapul; a
tudatosan vagy féltudatosan bennünk lappangó önállóan kiala
kúit vélemény nem mindig mer megnyilvánúlni és szívesen
alárendeli magát valamely tekintélynek. A nevelés is hozzájárúl ahhoz, hogy a leányok — tulajdonképpeni hivatásuk
érdekében — alkalmazkodók legyenek. Ez helyes is egy bizo
nyos fokig, csak nem szabad evvel a szellem szabad fejlődé
sét elnyomni. Legkedvesebb leánytanulóink ebbe a csoportba
esnek; ezeket egy kis önállósághoz juttatni, anélkül, hogy vala
mit veszítsenek kedves, leányos simulékonyságukból, vonzó,
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de nehéz feladat, mivel az egyenletes külszín a lélek mélyén
sokféleképpen differenciálódik; oda pedig ki láthat b e ?
A másik véglet — a női lélek erre is hajlandó — a hyperkritikus, aki mindjárt az első pillanatban megtalálja a „hibát“
Praxiteles Hermesében és Michelangelo Mózesében. Ha ez
csak gyerekes hetykeségből fakad, akkor erről könnyű le
szoktatni úgy, hogy Sokrates halhatatlan módszere szerint kér
déseinkkel sarokba szorítjuk ; gyakran maguk a tanulók zúdul
nak fel ilyen képtelen kritika hallatára és a tanárnak kell a
háborgó, tengert lecsendesíteni. Eredhet azonban az ilyen hebe
hurgya ítélet igazi kritikátlanságból, mely nem tudja vagy
akarja belátni tévedését és az ilyen szám ára alig van segítség.
Észokokkal az ilyet meggyőzni nem lehet, ha udvariasságból
hallgat i s ; tán még jobban megátalkodik ; a műremekek min
denható erejében lehet csak bízni, hogy a sok szépség látása
idővel megnyitja szemét, lelkét.
Nehezen kezelhető tipus a rajongó, aki szélsőségben
csapong és szubjektív hangulatokra pocsékolja szellemi erejét.
Közömbös a leányok közt alig a k a d ; abszolút közönyös egész
praxisomban nem fordult elő.
Hogy milyen gyorsan fejlődik ki az érzék a műtárgyak
iránt, arra klasszikus példát hozhatok fel. Alig néhány hónapi
művészettörténet tanítás után, az V. osztályban az egyik tanuló
az aeginai szoborcsoportok bemutatásakor még a megbeszélés
előtt inkább csak meggondolatlanságból, mint értelmetlenségből
kifolyólag megkérdezte, hogy a harcosok miért vanak ruhátlanul
ábrázolva, holott fegyverzetük van ; halk morgás futott végig
az osztályon, annak a jeléül, hogy a kérdést mennyire nem
helyénvalónak ítélik és felszólításomra, hogy ki tudná a tévedést
helyreigazítani, többen is jelentkeztek. A kijelölt tanuló azután
röviden, velősen, egyszerű szavakkal megmondta, hogy mi
volt a művésznek evvel az ábrázolási m óddal a célja; minden
magyarázat nélkül, magától rájött egy nagy alapigazságra,
hogy a művészi tartalom más, mint amit az életben, iroda
lomban, tudományban találunk.
A művészettörténeti tanítás elengedhetetlen feltétele: a
demonstráció. Eredeti alkotások bemutatása természetesen csak
nagyon szűk keretek közt történhetik, még a leggazdagabb
műgyűjteményekkel rendelkező városokban is. A művészetek
fejlődését jelző legkiválóbb alkotások, melyekre a középiskolai
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művészettörténeti tanításnak támaszkodnia kell, szerte-szét
szórva a világ különböző múzeumaiban találhatók; együtt
csak másolatokban mutathatók be. A szobrászati remekek
gipszmúzeumokban láthatók ; a mi Szépművészeti Múzeumunk
nak is van ilyen gipszgyűjteménye; nálunk erre annál inkább
is van szükség, mivel eredeti szoborgyűjteményünk számban
nagyon szegényes. Képtárunk azonban gazdag és tanulmányi
célokra kiválóan alkalmas, mivel csaknem minden kiválóbb
művész van képviselve és stílusa eredeti alkotásain tanulmá
nyozható. A múzeum-látogatások benn vannak munkaprogra
munkban és a gyakorlatban is megvalósúlnak; kizárólag ezekre
támaszkodni azonban sem az evvel az eljárással járó idő
pazarlás miatt nem lehet; sem azért, mivel a leghíresebb alko
tások nagy része másutt van. Reprodukciókra szorulunk te h át;
ezek mindig kéznél vannak és mindig belevonhatok a tanítás
keretébe.
Nagy szolgálatot tesznek a vetített képek, mivel ezeket
valamennyi tanuló egyidejűleg látja és a magyarázattal együtt
kapja, míg a kézről-kézre adogatott képeknél a magyarázat és
a szemléltetés elmarad egymástól. A fotográfia, metszet és
lenyomat sem mellőzhető teljesen. Hasznos és szükséges, hogy
a tanuló ezeket a kezébe kapja; közelebbről, gondosan meg
nézhesse; a látottakat és hallottakat ezek segítségével fel
frissítse. Kellő felszerelés híján, demonstráció nélkül a leg
szakavatottabb művészettörténeti tanítás is csütörtököt mond.
A mi leánykollégiumunk művészettörténeti szertára olyan
gazdag, hogy a mostoha viszonyokat tekintve bámulatosnak
tűnik fel. Művészettörténeti szertárunk állományáról és gyara
podásáról Értesítőnkben évente jogos büszkeséggel számolunk
be. Jogos büszkeséggel, mivel nagy részt magunk szereztük,
saját munkánkkal. A Vallás- és Közokt. Minisztérium 700 db.
diapozitív lemezének adományozása dr. Pesthy Pál kerületi
felügyelőnk hathatós közbenjárásának köszönhető. Az igazgató
és tanári kar köréből is kerültek adományok, képek, képes
levelezőlapok, művészettörténeti könyvek stb. Szülők részéről
csak elvétve jött olyan pénzadomány, melyet erre a célra for
díthattunk volna. A többit magunk erejéből kerítettük meg.
Egyik fő jövedelmi forrásunk azok az ifjúsági előadások voltak,
melyeket az igazgató és kipróbált rendezője az ifjúság lelkes
közreműködésével olyan művészi színvonalra emelt, hogy az
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erkölcsi sikerhez még anyagi siker is járult. Így tudtunk besze
rezni régimódi vetítőgépeinkhez még két epidiaszkópot, melyekkel
bármilyen színes nyomat, metszet, fotográfia, képes levelezőlap
vetíthető. Tanári karunk tanulmányi utazás, nyári üdülés köz
ben gondol az iskolára; levelezőlapokat, képeket hoz számára
olyan helyekről, hol az könnyebben megszerezhető. A művészettörténeti szemléltető oktatás nálunk nemcsak az elméletben
van meg; a tanítás reális alapon épül fel.
A művészettörténet tanítás nem is nyújt a gyakorlatban
olyan leküzdhetetlen nehézségeket, mint az elméleti fejtegeté
sek nyomán lehetne gondolni. Két hatalmas munkatársunk
v a n : az egyik a műalkotások szépsége, a belőlük kisugárzó
vonzó e rő ; a másik az emberi léleknek, különösen a fiatal
léleknek fogékonysága minden szép iránt. Nem kellenek fellengző, lelkesítő szónoklatok; sem elvont, száraz eszthetikai
fejtegetések. Egyes művészeti alkotások révén jutunk el a szép
megértéséhez és szeretetéhez.
Mint Platon is mondja, minden egyes szép jelenség meg
rendít és fellelkesít, mivel a szép ideája van benne.

1. Az iskola története.
A kollégium őse, a polgári leányiskola az elemi iskolából
fejlődött, és pedig 1883. szeptemberében nyílt meg I. és II.
osztálya Falvay Antal igazgatása alatt, s az 1887/88. évben,
tehát 42 esztendő előtt lett teljes négy osztályúvá. A növen
dékek száma állandóan növekedett, első évben 131 volt, 1898/99ben érte el a legmagasabb számot, a 300-at. Már a kilencvenes
években felmerült az a gondolat, hogy a polgárit végzetteknek
az iskolával kapcsolatban kellene továbbképzést nyújtani, sőt
az 1903/4. iskolaév folyamán az iskolabizottság felsőbb leány
iskola felállítását határozza el s az V. osztályt a főgimná
ziumnak új épületébe való kiköltözésével egyidejűleg meg
akarja nyitni. A főgimnázium 1904 őszén fasori palotájába
kimegy, a leányiskola a felszabadult tágasabb helyiségeket
elfoglalja ugyan, de a szép tervből nem lesz semmi. 1908—12-ig
Scholtz Lajos, 1912— 1926-ig Mikolik Kálmán igazgatja az iskolát.
1917. május 14-én az egyház az iskolának felsőbb leány
iskolává való átalakítását, illetve leánygimnáziummá való átszer
vezését mondja ki. Ez a terv sem valósul meg, történik azonban
egy fontos lépés, amennyiben a polgári és elemi iskolák külön
igazgatás alatt folytatják 1919-től munkájukat. A háború utáni
viszonyok még inkább nehezítették a régi terv életrehívását.
A magyar egyház ugyan Raffay Sándor püspök kezdeménye
zésére fontos lépést tesz 1920-ban az evangélikus nőnevelés
érdekében, amennyiben kezelésbe veszi 15 éves szerződéssel
az Országos Nőképző Egyesület Veres Pálné-utcai épületét s
itt a tovább is fenntartott internátus mellé három évfolyamú
továbbképző líceumot szervez olyan leányok számára, kik
modern nyelveket kívánnak tanulni, s az általános művelt
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séget oklevélnél többre becsülik; de az államérvényes bizo
nyítványt kívánók részére nem áll fenn semmiféle evangélikus
felsőbb leányiskola. A Veres Pálné-intézeti I. évfolyam igazgatója
dr. Szigethy Lajos ev. főgimn. tanár volt, míg 1921-től a kol
légium mostani igazgatója dr. Bőhm Dezső vezette a három
évfolyamból és továbbképző tanfolyamokból álló és közel
150 növendéket számláló iskolát, melybe a IV. polgári, illetve
középiskolai osztály elvégzése után jöhettek a tanulnivágyó
leányok. Kiegészítője a 60 növendéket befogadó internátus.
melynek vezetője Szluika Ella, a modori ev. leánynevelőintézet
volt igazgatója, s melyet vidéki s részben elcsatolt területi
gyermekek töltenek meg, így egyházi és nemzeti szempontból
egyaránt fontos kulturhívatást végez. A kultuszminiszter ezt
méltányolta, mikor a sajátos tantervű iskolát 15302—1924.
V. ü. o. sz. rendeletével mint „nyilvános tan- és nevelőintézet“-el
elismerte.
Itt a leányléleknek megfelelő tanítási anyag gerince az
irodalom (magyar- és világirodalom) tanítása és a művészetek
ismertetése (művészet és zenetörténet), továbbá gyakorlása
(rajz, kézimunka) volt. Ezt egészítette ki az egyetemes és magyar
történelem, általános földrajz, természettudomány (növénytan,
állattan, fizika és egészségtan), számtan, végül a filozófia.
Ehhez járult főtanulmánynak a praktikus értékű csoportos
nyelvtanulás (német, francia, angol nyelv mint rendes tárgy).
Lehetett gyorsírást is tanulni, azonkívül fehérnemű- és felsőruha
varrást. Az egész tanítást igazi vallásos és hazafias szellem
hatotta át, melynek ébrentartására alkalmi előadásokat és
ünnepélyeket rendeztek, s ezekkel kiváló értékekre hívták fel
a növendékek és szüleik figyelmét. A növendékek ügyesedése
mellett anyagi előnyöket is hoztak ezek az esték; ebből sze
relték fel a szükségesekkel az iskolát, mely sem állami, sem
egyházi támogatásban nem részesült.
A z 1926—27. iskolai évben a Deák-téri polgári iskola
igazgatását is dr. Bőhm Dezső vette át, ki így két helyen
készítette elő egységes iskola felállítását. Az 1926. évi XXIV.
t. c. törvényerőre emelkedvén, egyházunk 1927. évi február 12-én
elhatározta, hogy a polgári iskolából mint alsó, a líceumból
mint felső tagozatból nyolc osztályú középfokú iskolát szervez,
melynek érettségi bizonyítványa minden főiskolára s emellett
hivatali pályákra képesít. Ennek típusa a leánykollégium, mely
13

eddigi elveinknek leginkább felel meg, amennyiben körülbelül
azt tanílja, amit líceumunk eddig, előnye azonban az állam
érvényes bizonyítvány.
/
Egyházunk vezetősége dr. Raffay Sándor püspök elveinek
megfelelően természetesen elfogadta az új törvényben meg
szervezett iskolatípust, mivel benne hét éve követett eljárásá
nak törvényerőre emelését látta. Az 1927—28. iskolai évben
egyszerre két kollégiumi osztály nyílt meg, és pedig: az I. a
Deák-téren, az V. a Veres Pálné-liceumban, s ezzel régi,
közel 30 éves óhaj s többször elhatározott lépés történt m eg;
a további években két-két osztály megnyitásával 1930-ban lesz
teljessé az iskola.

2. Az 1928—29. iskolai év története.
a) Az év m egnyitása. A pótló-beiratásokat szeptember 1.
és 3. napjain végeztük, ugyanakkor voltak a javító- és külön
bözeti vizsgálatok is.
A z évmegnyitó ünnepet 5-én tartottuk Deák-téri díszter
münkben, melyet a háromszáznál több tanuló, ezek hozzá
tartozói zsúfolásig megtöltöttek (ez évben is itt rendeztük öszszes iskolai ünnepélyeinket: október 6, reformáció, március 15).
A súlyos betegség miatt szabadságolt igazgató helyett dr.
Zimmermann Ágoston iskolafelügyelő és dr. Szigethy Lajos
tanár szóltak az ifjúsághoz s nyitották meg a kollégium II. évét.
mely a régi polgári iskola 42-ik, s a Veres Pálné-lyceum 9-ik
éve volt egyúttal. Az ünnepélyes megnyitón jelen voltak: püs
pökünk, dr. Schneller István és dr. Hittrich Ödön a koll.
bizottságból, Broschko G. Adolf esperes, a testvériskolák kép
viselői és képviseltette magát Pintér főigazgató is dr. Moór
Győző tanár által.
b) Iskolai épületeinket a nyári szünetben megfelelően
tataroztattuk, s a Deák-téri iskolában egy tanterem padjait
átfesttettük, bele kettős húzós táblát készíttettünk; ugyanitt az
olajlábazatok világos színe, a Veres Pálné-utcában a teljesen
új festés emeli a jó benyomást. Sok gondot okozott a felső
osztályok nagyszámú növendékének elhelyezése. Két V. osz
tályt kellett nyitnunk a több mint 80 jelentkezettnek, úgyhogy
III. líceumi osztályunkat a Veres Pálné-utcai épület I. emeletén
eddig nyelvi órákon használt utcai terembe helyeztük, a II.
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emelet három tantermében helyezkedtek el a kollégiumi Va,
Vb, és VI. osztályok. Kisegítőnek a folyosó felé néző I. emeleti
zongoraszobát láttuk el asztalokkal, székekkel, hogy párhuza
mos nyelvi órákat ott is tarthassunk ; egyúttal zenetörténeti órák
számára is kiválóan alkalmas lett e zongorával, táblával, ülő
helyekkel ellátott, jól világítható szoba. Az osztályokba a
növendékek szépérzéke virágot, a tanári asztalokra mindenütt
csinos tintatartókat helyezett el, a falakat a tárgyakhoz alkal
mazkodó új szemléltető képekkel is ékítettük. Haladás volt
még a Veres Pálné-utcai épületben az, hogy az igazgatói iroda
melletti zongoraszobát az önképzőkör könyvtára részére ren
deztük be, s itt a növendékkönyvtárosok megfelelő asztalon
oszthatták az olvasásra kívánt sok könyvet.
A helyszűke azonban érezhető, s különösen a felsőbb
osztályok népessége tesz új elhelyezkedést szükségessé. A jövő
év újabb felső osztályával erős próbára fogja tenni a vezető
ség leleményességét.
c)
Tanári testület. A polgári iskola rendes tanárai és a
Veres Pálné-intézet óraadói ez évben is testvéri együttműkö
désben szolgálták a hármas iskola egységes nevelési munká
ját. A kollégium egyetlen rendes tanára u. i. most is csupán
dr. Böhm Dezső igazgató, kinek szeptembertől kezdve az
állam is teljes igazgatói fizetést ad, s 92°Vos fizetéskiegészítő
államsegéllyel könnyít az egyház terhein, ami a jövő szem
pontjából arra nyújt reményt, hogy tanári állások is lesznek
állami támogatással rendszeresíthetők. Óraadóink közül újra
dr. Szelényi Ödön, dr. Szigethy Lajos és dr. Láng Margit
neve biztosította elsősorban az iskola jó hírét. Utóbbi ez évben
is helyettesítette az igazgatót Deák-téri elfoglaltsága idején;
most azonban szeptember havában, mikor az igazgató nyári
betegsége után kénytelen volt üdülés végett a Felvidéken,
Besztercebányán tartózkodni, munkakörének betöltésénél meg
becsülhetetlen szolgálatot végzett Télessy Dalmával együtt, ki
a Deák-téren intézkedett. Az igazgató október elsején mun
kába állott oly beosztással, hogy váltakozva tartózkodott egész
délelőtt a két épületben. Egészségi állapotának megjavulása
ellenére sem képes a két helyen folyó sokoldalú munkát hosszú
ideig így folytatni. Rendes tanári állásokat ez évben sem
tudott egyházunk szervezni, mivel államsegélyt nem kapott.
Nagy segítség volt azonban Jablonowsky Piroska középiskolai
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tanár, ki immár harmadik éve tanít nagy buzgalom m al; ő ez
évben 16 órával működött s az irodai munkák elvégzésében
is hozzáértő szeretettel segédkezett. Ugyancsak nagyobb óra
számmal, heti 15 órában tanított Filarszky Erzsébet közép
iskolai tanár, ki elhagyta a szegedi állami leánygimnáziumot,
hogy egyháza iskolájában tanítson. Tanításban való gyakor
lata és szeretetreméltó egyénisége igaz értéket jelentenek tanulói
és tanártársai előtt egyaránt. Remélhetőleg lehetővé válik az,
hogy fenntartó egyházunk őket iskolánk rendes gárdája szá
mára leköthesse. Kedves segítő társakat nyertünk Kell Klára
és Szarvasi Olga személyében. Előbbi négy éven Deák-téri,
újra négyen Veres Pálné-utcai iskolánkban volt kitűnő tanulónk,
most angol nyelvmesternői oklevelet szerezvén Papp Gyuláné
szakavatott útmutatásai szerint sikerrel tanított. Szarvasi Olga
középiskolai tanár működéséhez is szép reményt fűzünk. Igye
keztünk a kezdet nehézségei közt őket jóindulatú tanáccsal és
útbaigazítással, különösen azonban jó példával támogatni.
A Középiskolai Rendtartás szellemében nyilvános tanítási
órák által is igyekeztünk egymás módszerét megismerni, erényeit
követni, hibáit elkerülni. Dr. Papp Gyuláné az V. osztályban
kezdő angol órát tartott a helyhatározókról, Ruttkay-Miklián
Gyula a II. osztályban vallástani órát a hegyi beszédről, Kozma
Gabriella a III. polgári osztályban a hármasszabályról számtan
órát, dr. Böhm Dezső a III. líceumi osztályban zenetörténeti
órát Erkel „Bánk-Bán“-járóI, Filarszky Erzsébet az Vb osz
tályban mértan órát a háromszögekről. Dr. Láng Margit, vitéz dr.
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, Fialka Margit és dr. Szelényi Ödön
hivatalos bírálatai után — melyek egész tanulmányok voltak —
élénk eszmecsere tette ez alkalmakat tanulságosakká. Az órák
jelentőségét emelte egyházunk vezetőinek jelenléte.
A tantestület tagjai önműveléssel gyarapították ismereteiket.
Sajnos, a rendkívül fontos kölcsönös hospitálás a kétfelé folyó
tanítás mellett kis mértékben volt eddig megvalósítható.
Az Egyetemes Tanügyi Bizottság elnöke, dr. Mágocsy-Dietz
Sándor megbízásából dr. Szelényi Ödön a miskolci tanító
képző intézetben a pedagógiai és filozófiai tárgyak tanítását,
a nyíregyházi reálgimnáziumban és leányliceumban a filozófia
tanítását figyelte meg, dr. Bőhm Dezső pedig a kőszegi leányliceumot és internátust látogatta meg. K ülönösen. tanulságos
volt ez utóbbi kiküldetés, mert Kőszegen van a mi iskolánkon
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kívül egyedül új típusú V. és VI. osztály — líceum, — így a
művészet- és zenetörténet, modern nyelvek tanításának össze
hasonlítása tanulságokat nyújtott.
A tanítás biztossága érdekében a tavaly életbeléptetett
helyettesítő órákat ez évben is készséggel vállalta a testület;
az internátusból Deák-téri tagozatunkra járó tanulók kíséré
sében szívesen segítettek Filarszky Erzsébet, Jeszenszky Ilona,
dr. Zelenka Margit és az igazgató; az óraközi felügyeletet is
folytathatta tanári kar a növendékek nevelése érdekében.
d)
Felügyelet, látogatás. A bányai egyházkerület érdemes
felügyelőjének, dr. Zsigmondy Jenőnek október 26-i elhúnyta
iskolánkat is gyászba borította. Nemcsak mint felettesünk jelent
meg sokszor iskolánkban, hanem mint a két kis Beretvás-lány,
növendékeink nagyatyja is szívesen látogatott el ide. Halála
alkalmával növendékeink előtt egyháza körüli érdemeiről
megemlékeztünk, temetésén egész intézetünkkel részt vettünk,
áldott emlékét pedig szívünkben őrizzük. A gyász után viszont
örömmel fogadtuk dr. Pesthy Pál ny. miniszternek örökébe
való megválasztását, kinek május 15-i beiktatásán növendé
keinkkel is jelen voltunk. Benne, ki az iskolák s a mi intézetünk
iránt jóindulatát már megmutatta, nagy céljai elérésében püspö
künk erős támogatóját várjuk, iskolánk számára két vezetőnk
együttműködéséből megfelelő kialakulást és elhelyezkedést
remélünk.
Mindig örömnapunk volt az, mikor feletteseinket iskolánk
falai közt üdvözölhettük. Dr. Raffay Sándor püspök ünnnepélyeken, nyilvános tanítási órákon jelent meg, dr. Haberern J. Pál
közös felügyelővel látogatta az órákat. Természetesen leg
többször volt itt iskolafelügyelőnk, dr. Zimmermann Ágoston
egyetemi tanár, kinek jóindulatú támogatását nagyon sokszor
éreztük.
Az Egyetemes Tanügyi Bizottság elnöke Arató István,
kőszegi leányliceumi igazgatót küldte ki intézetünk megtekinté
sére, ki március 8, 9 és 11. napjain végezte iskolalátogatását;
megtekintette mindkét épületben végzett munkánkat, minden
tanár és tárgy tanítását megszemlélte, sőt az önképzőkörök
munkáját is megnézte. Meg vagyunk róla győződve, hogy
komoly igyekvésünket megállapíthatta. Az államhatóság
részéről dr. Pintér Jenő tankerületi főigazgató jött el a kollé
giumi s líceumi osztályokba. Látogatását december hó 7,
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13 és április 12 napjain végezte, mikor értekezleten is kiemelte,
hogy a növendékek nagy száma is mutatja az iskola jó hír
nevét. Kíséretében volt dr. Halász László, középisk. tanár. Ugyan
csak az állam nevében hitsorsosunk, Pálmai Kálmán, polg. isk.
igazgató volt látogatója június 5. és 6-án a két polgári osztály
nak, hová az állami szakfelügyelők is elnéztek : így Báró Profi
Kocsárdné a tornaórákra, (ki is emelte tornatermünk nagy hiá
nyait, melyeket e nyáron némileg enyhíteni igyekszünk), Kovácsy
Jolán a kézimunkaórákra.
A tanításban való egyöntetűség céljából az igazgató 120
alkalommal hospitált tanítási órákon. Megfigyeléseit őszintén,
az ügy érdekében leplezetlenül tárta az illetékes tanárok elé
s ennek hatása a tanárok buzgó munkáján meglátszott.
e) Szülői értekezleteket is tartottunk a szülői házzal
való együttműködés biztosítására. Hogy ezek hatása minél
mélyebb legyen, kisebb számú, egymáshoz közelebb álló
szülőt kértünk először megbeszélésre, mikor december 13-án
az I. és 11. kollégiumi osztályok növendékeinek hozzátartozóit
hívtuk meg. Ez alkalommal dr. Zimmermann Ágoston iskolaJelügyelő elnöklete alatt Télessy Dalma tanár szólt a szeretetre
nevelés munkájáról iskolánkban, dr. Bexheft Ármin iskolaorvos
pedig tanácsokat adott a szülőknek arra nézve, hogyan gon
dozhatják e korban levő gyermekeik egészségét. Élénk hozzá
szólások tették kamatozóvá ez összejövetelt, melyen dr. Haberern J. Pál közös egyházfelügyelő is jelen volt, továbbá vitéz
dr. Pétery-Petrik Aladár egyházi főjegyző, ki három minőségben
is jelent m eg: mint főhatóság, óraadó tanár és szülő. A március
4-i értekezleten a szülők részéről kérésünkre dr. Imre Sándor
ny. kultuszállamtitkár, szegedi egyetemi tanár adott e lő : „Jó
tanulók, rossz tanulók“ címen. Kiemelte a téves felfogást,
mely csak a jeles tanulókat tekinti jóknak s bölcs tanácsokat
adott a több mint 100 megjelent szülőnek gyermekei helyes
nevelésére. Ugyanekkor Ruttkay-Miklián Gyula tanár az iskolai
tanulmányi kirándulások nevelő hatását fejtegette, különösen
hangsúlyozva azt, mennyire fontosabb hazánk értékeinek
megismertetése hatásos külföldi utaknál. A szülők helyeslése
igazolta tantestületünk álláspontjának igazságát.
f) N övendékeink összes szám a növekedett, de igen
jellemző eltolódások voltak tapasztalhatók. Az alsó osztályok
létszáma 147 (tavaly 167), aminek oka az I. kollégiumi osztály
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29-es száma. Nem tudjuk ezt megmagyarázni: okozza ezt
talán elemi iskolánk leányosztályainak gyenge létszáma, talán
az az általános körülmény, mely a háborús korosztálynak a
középiskolákig való feljutása miatt polgári osztályok össze
vonását eredményezte a főváros intézeteiben, főleg azonban
annak kell ezt tulajdonítanunk, hogy jobb ev. családjaink még
mindig nem azt nézik elsősorban, hogy felekezeti iskoláinkat pár
tolják, hanem ennek képesítése elleni indokolatlan kifogásokkal
az 1926-os leányiskolái törvény ellenére is gimnáziumokba vi
szik gyermekeiket. Pedig a kollégium típusa minden főiskolára
képesítő érettségi bizonyítványt nyújt, életpályákra is lehető
séget ad, tanítónőképzőbe innen az átmenet sokkal könnyebb,
mint a gimnáziumból. így csak az egyetemre lépő, aránylag
igen kisszámú lány számára kevésbbé előnyös a gimnázium
nál. Mindenesetre megteszünk mindent evangélikus családjaink
felvilágosítására. — II. osztályunkba hét jó tanuló gimnázista
jött át. Az új leányközépiskolai törvény szerint Ill-ban kezdő
dik a latin, mikor mi angolt kezdünk; bizonnyal tömeges
csalódott gimnázista átlépése következnék be, ha helyünk
len n e: ez az osztály azonban ez évben is teljes létszámú. —
A polgári osztályok, főleg a III. gyengesége jellemző tünet;
sajnos, ezekkel szemben a tanári munka elkedvetlenítően
sikertelen. — Annál nagyobb a létszámnövekedés a felső tago
zaton : itt közelebb áll az érettségi képesítése, mégis 82 tanuló
jelentkezett V. osztályunkba, úgy hogy két osztályt nyitottunk.
Pedig nem gyenge tanulók tömege ez; hanem tény az, hogy
a polgári elvégzése után könnyebb volt ide átlépni, mint a
gimnáziumba, bár a kultuszkormány a különbözeti vizsgát
megnehezítette oly módon, hogy a modern nyelv és algebra
mellett természetrajzból is kívánt vizsgát. A jövő években két
ségtelenül még nagyobb lesz a felső osztályok iránti ostrom,
mert a latin a gimnáziumban már a III. osztályban kezdődik,
tehát a polgári elvégzése után két évi latin pótlása is kell az
eddigiek mellett, ami igen nagy nehézségekbe fog ütközni.
Nagy öröm s jogos büszkeség a VI. osztály ötvenes létszáma,
mert ez igazolja, hogy az iskola tudott a tanulásra kedvet
kelteni, ami típusa mellett a tanítók munkájának eredménye,
s e tanulásra való kedv minden adatközlésnél fontosabb.
Végül szokatlan nagy számú volt a líceum meglévő III. évfo
lyama, ez azonban nem vált előnyére. Régi növendékeink
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melleti felvettünk sok újat is, s bizony ezek részben nem
komoly munkát kerestek, hanem — úgy látszik — csak egy
év eltöltésére törekedtek. A felső osztályok létszáma ezek
szerint 47-tel növekedett. A kollégiumi osztályokba 209 tanuló
járt, ezek összetétele szüleik foglalkozása szerint azt mutatja,
hogy a középosztály gyermekeit neveltük, amennyiben 191
(91 *33°/o) szülő tartozik ide és csak 18 (8'67°/o) a gazdagok közé.
Tehát a kultuszminiszter óhaja, hogy a kollégium legyen a
jövendőbeli magyar nagyasszonyok iskolája (37.276—1927. V.
rendelet) — ime valóra válik.
Az iskolánkba (kollégium, polgári, továbbképző) járó
tanulók összes száma 321 (tavaly 292), tehát végeredményben
29-el több, mint előző évben; ebből 217 (67 92%) protestánsA tanulmányi eredmény különösen a kollégiumi osztá
lyokban kiváló volt.
Sajnos, e létszám év végére eggyel megfogyatkozott:
iskolánk életében az első haláleset szomorított meg. Május
8-án vált el viruló életétől továbbképzőnk növendéke, Muraközy
Zsuzsa. Tehetsége az irodalom, költészet és festészet téren
egyaránt iskolán kívüli alkotásra is bírta — így váratlan letö
rése lesújtó volt mindnyájunkra. Temetésén tanárai és osztály
társai fájdalommal vettek részt, nevükben az igazgató búcsú
zott meghatottan.
g) Tanítás és nevelés. A tanulók lelki nevelésére kiváló
gondot fordítván, vigyázturk arra, hogy növendékeink minden
vasárnap a felnőttek istentiszteletében részt vegyenek, emellett
azonban időnként ifjúsági istentiszteletet is tartottunk, melyeken
vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv és Kutífeay-Miklián Gyula
vallástanáraink szóltak növendékeinkhez, a reformációkor pedig
a püspökünk által végzett ifjúsági istentiszteletre vittük el őket.
Felsőbb osztályosaink megjelentek a budapesti vallástanárok
által rendezett hiterősítő előadásokon március hóban, a LutherSzövetség adventi és böjti előadásain, s általában minden
alkalmat megragadtunk arra, hogy lelkűk nemes tulajdonságait
élesszük. Ezért alakítottuk meg vallástanáraink buzgóságából
november 7-én az Ifjúsági Gyámintézetet, melynek munkájáról
egyébként az ifjúsági egyesületek között olvasható beszámoló.
E helyen, mint a vallási irányú önképzésnek, szeretetmunkának
szervét köszöntőm őszinte örömmel. Az alakuláson tanári
karunk is teljes számmal megjelent, ezzel is bizonyítván a
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szervezet fontosságát, első összejövetelén meg iskolafelügyelőnk
adott a felettes hatóság megelégedésének kifejezést.
A tanítás a kollégiumi osztályokban a kultuszminiszter
1927. évi 1889. ein. sz. rendeletében körvonalazott tanterv
alapján folyt. A II. osztályban azonban még egy harmadik
földrajzórát állítottunk be, melyen vetített képekben látták a
tanultakat; az V. és Vl.-ban francia nyelvet tanítottunk, mint
nem kötelező tárgyat heti 2—2 órában (az V.-ben két csoportot
alakítottunk, külön választván a kezdőket és haladókat). A felső
osztályokban ugyancsak rendkívüli tárgyként művészi rajzot
is lehetett tanulni, így a rendes tárgyként szereplő és Veres
Pálné-liceumunk hagyománya szerint nagy hatással folyó
művészettörténet tanításunk gyakorlati kiegészítést nyert. A zenetörténet tanítása különösen a VI. osztályban folyhatott hatá
sosan, mivel ott a tanterv is több alkalmat ad erre, s itt a
magyar zenetörténeti részre különös gondot fordítottunk. Sajnos,
a háztartástani órákat ez évben sem egészíthették ki gyakor
latok, így az oktatás kizárólag elméleti volt. A jövő iskolai
évben azonban igyekszünk a gyakorlatokat, főzés tanítását, a
helyzetnek megfelelő keretek közt rendszeresíteni.
Az V. osztályba a kultuszminiszter 1928. évi 7171. V.
sz. rendelete által megállapított különbözeti vizsgával történt a
felvétel, ennek letevésére karácsonyig adtunk tanulóinknak
haladékot. Megkönnyítettük a természetrajzi (II.—IV. osztály)
különbözeti vizsgát, melynek anyaga tankönyvben egyben
seholsem található meg, három havi heti két órás tanfolyam
mal, melyet Fialka Margit tanár vezetett nagy buzgalommal,
az angolt pedig heti három délelőtti és két délutáni órában
tanították lelkesen két csoportban dr. Papp Gyuláné és Kell
Klára. Az eredményről mindkét tanfolyamon december 18-án
számoltak be a növendékek teljes sikerrel. Az algebrából még
az év elején levizsgázott minden polgáriból, a háztartástanból
minden gimnáziumból átlépett tanuló. A II. és a VI. kollégiumi
osztályokba más iskolákból felvettek is letették az előírt külön
bözeti vizsgát.
Hangsúlyozzuk, hogy a modern nyelvek tanítására külö
nös gondot fordítottunk; I—Vl-ig két-két csoportban tanítottuk
ezeket, hogy a kezdők és haladók különválasztása, továbbá
a kisebb csoportok az eredményt biztosítsák.
A megmaradt III. líceumi osztályban a VKM. 106.960—
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1923. V. ü. o. sz. alatt jóváhagyott sajátos tanterv alapján
folyt a tanítás, de alkalmazkodtunk az újonnan jöttékhez is
munkánkban. — A meglevő III. és IV. polgári osztályokban is
gondot fordítottunk az V-be való átlépés megkönnyítésére: a
IV. osztályban heti egy órán algebrát, egyben pedig a II—IV.
osztály természetrajzi különbözeti anyagát tanítottuk, végül két
órás angol tanfolyam is volt önként vállalkozó polgáristáink
nak. A továbbtanulást megkönnyítettük, a szülők egy része
még sem méltányolja az iskola által nyújtott segítséget. Evan
gélikus gyermekeink színe-java a tanítóképzőkbe folyamodik,
s csak mikor innen — nem ev. intézetekhez fordulván! —
kimaradnak, kérik nálunk felvételüket — s mi fel is vesszük
őket, mert hitsorsosainkkal szemben minden előzékenységre
igyekszünk. Viszont azonban éppen az evang. családoktól is
elvárhatná a fenntartó, hogy iskolánkkal szemben necsak sza
vakkal hangoztassák elismerésüket, hanem azzal is, hogy gyer
mekeiket nálunk végeztessék. Ha pl. mostani V. osztályunk
ban 17 Deák-téri mellett 65 idegen talált megfelelő iskola
típust, fordítva még szebben festene a dolog, és a végzett
munka elismerése csak az iskola munkakedvét gyarapítaná.
Mert iskolánk érettségije célra vezet: a tanítónőképző V. osz
tályába lehet vele fellépni csekély különbözeti vizsgával. Nem
a mi hatalmunkban áll e vizsga anyagának megállapítása: a
kulluszkormány is minden bizonnyal összeállíttatja, mikorra
a mi VI. osztályunk érettségit tesz, két év múlva. A szülők
idegessége tehát e tekintetben indokolatlan, a kapkodás pedig
sok gyermek sorsát tette már tönkre.
Hogy iskolai tanításunkat minél hatásosabbá tegyük, az
anyagi helyzethez képest különösen szemléltető eszközök be
szerzésére fordítottunk gondot. Vetítőgépek tárták rendes taní
tásunk keretén belül minden adott alkalommal a növendékek
szemei elé a már végzetteket. Két Epidiaszkópunk van, melyek
kel nemcsak diapozitivek, hanem bárminő képek, levelezőlapok
is vetíthetők, s így osztályonként mindig a tanításhoz alkal
mazkodva tudtuk a szükséges szemléltetést végezni. Egyelőre
csak álló képeket mutathattunk be, mivel felszerelésünk és
helyünk sincs mozgó-képek vetítésére. De hiszen a művészettörténet emlékei, a földrajz képei sem szaladnak az életben
s e m ! — a vetítésnél tehát csupán az irodalom és történet ese
ményeinek bemutatása szenved némi hátrányt. Használtuk
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a rendes órákon összesen 246 (tavaly 176) alkalommal vetítő
gépeinket. Természetesen legtöbbször alkalmazta dr. Láng
Margit a művészettörténet- és Jeszenszky Ilona a földrajz órá
kon e kiváló segédeszközt, irodalomtanításban dr. Böhm
Dezső, Jablonowsky Piroska, dr. Zelenka Margit, vallásórán
Ruttkay-Miklián Gyula. Résztvettünk emellett karácsonytól a
Magyar Holland-kultúrfilmek bemutatásain az Urániában.
Örülünk, hogy a társaság kívánságaink teljesítésével e fontos
szemléltető eszköz felhasználását lehetővé tette; déli 11-ig
tanítunk rendesen, Val2-kor kezdődik az előadás, mely egyig
tart, s benne csak a mi iskolánk tanulói vesznek részt. Ez év
ben földrajz—természettudományi képeket láttunk. Reméljük,
hogy a jövőben irodalmi, történeti és művészeti képekben is
lesz részünk, mert csak ez esetben lesz e filmoktatás a taní
tás nélkülözhetetlen kiegészítő része.
Nagy haladás az, hogy a szemléltetés eszközei közé ez
évben belevontuk a külföldön már igen használt beszélőgépet
(gramofont) és hanglemezt. Ez fokozatosan olyan segédeszköze
lesz a zenetörténet tanításának, mint a vetítőgép a művészettörténetnek. Már a kezdet is szép reményekkel kecsegtet: hang
szerünk kitűnő, úgyhogy a zongorán való bemutatás mellett
ének-, zenekari számoknak, operarészeknek előadásával a
rertdes órákon a legteljesebb illúziót tudja a hallgató tanulók
lelkében kelteni. Felhasználjuk már most a gépet a zenés
tornagyakorlatok, az irodalom s főleg az angol nyelv tanításá
nál is, sőt egyes népek jellemzésénél a történelem- és földrajz
tanítás is alkalmazni fogja azok zenéjének érzékeltetésére.
Kétségtelen, hogy szép távlat nyílik a haladást akaró munka elé.
A rendes tanítás mellett az osztályokban külön meg
emlékeztünk dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelőről halálakor,
novemberben a limanovai hősökről, a Magyar Hétről (melynek
jelentőségét dolgozatok is méltatták), februárban Rákosi Jenő
ről elhunyta alkalmával.
Az előző évben két részben, Deák-téren és Veres Pálnéutcában működött énekkar helyett egyet szerveztünk az iskola
összes önként vállalkozó tanulóiból, kik szerdán d. u. V* 4—
5-ig buzgón gyakoroltak a Deák-téren Horch Viktória tanár
vezetésével. Reméljük, hogy a jövőben e most már összeszokott
hetven tag nagyobb feladatok megoldására is képes énekkart
nyújt.
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Áz ifjúság testi ápolásáról az egészségügyi jelentés számol
be, de itt említem meg, hogy püspökünk rendelkezésére negyed
órás óraközi szünetek voltak : azaz, hogy a tényleges gyakor
lat szentesült ez intézkedéssel, hiszen negyed előtt úgy sem
mehetett be a tanár órára. A téli időszámítást ez évben a
Deák-téren is mellőztük. U. i. úgy tapasztaltuk, hogy a reggel
nyert negyed óra (hiszen az első óra a nyári negyed 9 helyett
télen fél 9-kor kezdődött!) nem érte meg azt a sok nehézsé
get, melyet az óránként változó beosztású tanítási idő okozott
a tanárnak, személyzetnek egyaránt. A testi fejlesztésre szolgált
az, hogy a Tejpropaganda Bizottság segélyével tejellátást is
biztosítottunk Deák-téri alsóosztályaink kis tanulóinak. Úgyszól
ván összes növendékeink itták a higiénikus, két decis palackok
ban adott elsőrangú tejet — szalmaszálon (ez utóbbi különös
vonzóerőt gyakorolt!) — 72 fillérért kaptak hat ilyen adagot,
amellett azonban minden öt után egy növendék ingyen jutott
tejhez. A pénzkezelés fárasztó munkáját Kozma Gabriella
kollégánk végezte önzetlen buzgalommal, a lebonyolítást
Jakubecz Ferenc iskolaszolga a bizottság által nyújtott kis
munkadíjért. A téli időben — mely ez évben súlyos hetekre
nyúlt — Veres Pálné intézeti udvarunk betonrészén jégpályát
létesített az internátus, melyet tornaórákon bejáró növendékeink
is vígan használhattak, d. u. pedig internátusi tanulóink élveztek.
h) Tanfolyam okat a rendes tanításon kívül önként vállal
kozóknak rendeztünk a kívánságnak megfelelően. Ez évben
a Veres Pálné-intézet szokásos irodalmi, művészettörténeti
tanfolyamai elmaradtak jelentkezők hiánya miatt, ott csupán
gyorsírás volt egész éven át heti 1 órában s gyakorló órák
ban Ruttkay-Mikiién Gyula vezetésével, ebben 14 rendes
növendék vett részt; továbbá varrás (5 hó heti 9 órában)
Schöpflin Ida vezetésével, amelyben 3 rendkívüli és 5 rendes
tanuló dolgozott lelkesen. Az érdeklődés lanyhulását a kollé
gium nagyobb munkakivánalma és az általános gazdasági
helyzet rosszabbodása mellett elsősorban az a tény magyarázza
meg, hogy a kollégium V. és VI. osztályában a rendes kézi
munkatanítás keretén belül is lehet fehérnemű- és felsőruha
varrást tanulni. — A Deák-téren tavaly kezdett nyelvi tan
folyamokat újra menyitottuk: heti 2—2 órában angol nyelvet
Kell Klára, francia nyelvet Baján Hedvig és német nyelvet
Bunker Jozefín vezetésével tanultak a növendékek; e tan
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folyamokon társalgásra igyekeztünk. A német tanfolyamot
februárban a jelentkezettek nagymértékű elmaradása követ
keztében kénytelenek voltunk beszüntetni. Sajnálattal kell
megállapítanunk, hogy a szülők egy része az iskolával szem
ben vállalt kötelezettségeinek igen lanyhán tesz eleget. Így
az ilyen külön tanfolyamok rendezése a jövőben csak a jelent
kezéskor egész évre vállalt kötelezettség esetén lesz lehetséges.
i) Találkozók. Annál nagyobb örömünkre szolgál, hogy
volt növendékeink sokszor keresnek fel, szeretettel emlékezve
az itt töltött évekre. Még a líceum tanulói is összegyűltek öt
éves találkozóra: tavaly az első ilyen végzett évfolyam, az
1922—23-i, ez évben a második (ennek tagjai között Kell
Klára óraadónk is). A IV. polgárit 1924-ben végzettek pedig
június 16-án találkoztak tanáraikkal. Hogy milyen kedves é
viszontlátás s milyen öröm szívünknek, talán ki sem kell külön
emelni.
j) A szemléltetést szolgálták tanulm ányi kirándulásaink
is, melyeken a tapasztalatszerzés mellett tanító és tanítvány
lelkileg is közel jut egymáshoz. Kisebb séták a városba, Margit
szigeten, múzeumok látogatása (főleg dr. Láng Margit vitte a
művészettörténet tanítás kiegészítésére ide összes osztályait),
kiállítások felkeresése (így a Protestáns Nőszövetség kézimunka
kiállítása, a kuruzslás elleni, száz év szerzeményei a Nemzeti
Múzeumban, magyar játékárúk stb.) mellett májusban több
alkalommal rándult ki Jeszenszky Ilona földrajz-tanítása kere
tén belül; május 9-én d. u. az iskola 70 növendéke az egész
tanári kar vezetésével Kiskőrösön volt Petőfi szülőházának
megtekintésére. Itt Zoltán János, a Petőfi-kör elnöke és Safáry
Irma igazgató vezetésével a hölgy-bizottság vezette a lelkes
kirándulókat a szülőházhoz s Petőfi dajkájának sírjához. Hálás
köszönet a vezetőknek e kedves emlékért.
A szokásos nagyobb, most öt napos tanulmányi kirán
dulásra május 29-én indult III—IV. polgári, V—VI. kollé
giumi s III. líceumi osztályaink növendékei közül 41 (egyedül
a Vl-ból 22); a tanári karból dr. Bőhm Dezső igazgató,
Jeszenszky Ilona, dr. Zelenka Margit, dr. Bexheft Ármin és
Ruttkay-Miklián Gyula tanárok a vezetők. Az előző években
Miskolc—Lillafüred—Aggtelek—Mezőkövesd, majd tavaly Győr
—Magyaróvár—Sopron—Szombathely—Ják—Kőszeg megtekin
tése után megint magyar vidékre vittük gyermekeinket, mert a
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haza szépséges emlékeinek megismertetését a külföld bemuta
tásánál fontosabbnak tartjuk. Olyan vidékre mentünk, hová
később sem sok tanulónkat visz el ú tja : Sárospatak ősi
kollégiumát, várát, Sátoraljaújhelynél a cseh határt, Kazinczy
lakóhelyét, Széphalmot, Nyíregyházát a Sóstóval, Debrecent
a Hortobággyal néztük meg.
Ennek a tanulmányi kirándulásnak az eddigieknél na
gyobb jelentőséget kölcsönzött az a tény, hogy olyan vidékre
vitt újra, hová eddig ilyen utakat nem vezettek, s hogy az illető
helyek lakossága és vezetői a legnagyobb készséggel állottak
a kirándulók segélyére. 29 én reggel a 7 órás gyorsvonattal
indult a lelkes csapat Sárospatakra, itt dr. Dómján Elek, ev.
főesperes fogadta az egyházmegye nevében, Guttmann Ármin
igazgató pedig, mint a sátoraljaújhelyi menetjegyiroda vezetője.
A várnak, Szent Erzsébet születési helyének megtekintése sok
benyomást adott, majd a kollégium könyvtárában dr. Gulyás
József egyet. m. tanár kalauzolása mellett a sok értékes unikum
s a könyvtár érdekes berendezése kötötte le a figyelmet. Még
aznap estére a Bodrogközi kisvasúttal Sátoraljaujhelyre jutottunk.
A vonat a főtérre robogott be, hol a leventezenekar a „Szép
vagy, gyönyörű vagy Magyarország“ ismert dallamát játszotta,
a lakosság dr. Orbán Kálmán polgármesterrel és Petreczky
Jenő kir. tanfelügyelővel élén várakozott. A tanfelügyelő üdvö
zölte az érkezőket, mint elsőket, kik a cseh határtól kettévágott
szerencsétlen várost felkeresték. Az igazgató köszönő szavai
után a helybeli polgári iskola és zárda növendékei nevében
is üdvözlés hangzott el, melyre Ádler Edit VI. o. t. mondott
választ. Tényleg mindent megtett a város nemes vezetősége arra,
hogy kellemessé tegye ott tartózkodásunkat. Mindjárt estefelé séta
volt a városban, a kát. leánynevelő kertjének, a történelmi
emlékű piarista templomnak megtekintése után a Ronyva-patakhoz vonult a sereg, mely most Magyarország határa, s melyet
a békeszerződés hajózható folyónak minősített: mi alig láttunk
benne vizet! Másnap a hollóházai kőedénygyárat tekintettük
meg szép erdei séta és előző kisvasutazás után. Itt a gyár
vezetőség villásreggelivel várt; a füzéri vár szépségében is
gyönyörködtünk. Általában megragadott a város festőisége, de
leginkább lekötött visszafelé menet Kazinczy Széphalmának
hangulata. A kápolnaszerű mauzóleum, (mellyel Petőfi is meg
lett volna elégedve), a sírhoz vezető kedves fasor, a gondozott
26

park, mind méltók Kazinczyhoz és az utódok kegyeletéhez.
Itt dr. Emődy László kúriai bíró magyarázott. A délutáni zápor
lehetetlenné tette a sétát, így köszönettel vettük a város szíves
ajánlatát, és a 600 személyt befogadó színházépületben néztünk
szórakoztató mozielőadást. Reggel Szerencsen át Tokaj mellett
és a Tisza-hídon át vitt utunk Nyíregyházára. Az állomáson
Adorján Ferenc, ev. leányliceumi igazgató és dr. Ruhmann
Kornélné tanár vártak, kiknek kalauzolása mellett megtekin
tettük az evangélikus templomot, meghallgattuk harangjátékát,
Paulik János igazgatólelkész és Kubacska István igazgató
tanító vezetésével az elemiiskola freskóit és termét néztük meg.
Azután a Jósa András-múzeum a maga nemében egyedülálló
őskori gyűjteményében gyönyörködtünk, majd villamoson
kimentünk a Sóstóhoz. Itt telt el a délután, a város jóvoltából
szabad csónakázás és a meleg fürdőben való fürdés üdítette
fel a fáradt kirándulókat. Weiszer Gyula, leányliceumi tanár
is csatlakozott a vezetőkhöz, mikor este Debrecenbe mentünk
át. Olt újra Rapos Viktor helybeli evang. lelkész és Wolf
Lajos századoslelkész vettek gondjaikba. 1-én egész délelőtt
a városban járkáltunk, még a nagy könyvtárban is voltunk,
csak a Déri-múzeum nem volt megtekinthető. A délután a
Hortobágynak jutott, hol a csárdától a Halastóig szép sétát
tettünk a kellemesen hűs időben. Utolsó délelőtt a klinikák
„csodáit“, a földalatti folyosókat s a lányokat leginkább érdeklő
konyhai munkát, modern berendezést szemléltük meg. Befe
jezésül a Nagyerdő tisztásán körbeültünk és Ruttkay-Miklián
Gyula vallástanár tartott rövid istentiszteletet, melyen buzgón
köszönte meg valláskülönbség nélkül az egész kirándulósereg
Istennek a kirándulás kellemességeit, dr. Bexheft Ármin iskola
orvos egy tábori istentisztelet hangulatát mondta el, dr. Bőhm
Dezső igazgató pedig elismerését fejezte ki a sereg tanulónak
kifogástalan magaviseletéért és kérte őket, hogy a jövőben is
ragadjanak meg minden alkalmat arra, hogy kirándulásukkal
gyarapítsák tudásukat. 2-án este 3A8-kor robogott be Budapestre
a kirándulókat hozó vonat, melyről azzal az érzéssel szállott
le mindenki, hogy még jó lett volna az utat megtoldani. S hogy
ez volt az érzésünk, azért nagy hálával tartozunk az emlí
tetteken kívül a Máv. menetjegyirodának, mely a kirándulás
előkészítését vállalta, mindenről gondoskodott és főleg Pályi
Béla tisztviselőjüknek, ki épúgy, mint tavaly is, egész úton
yelünk vojt és rólunk legjobban gondoskodott,
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k) Tanulmányi célból vittük tanítványainkat érettségüknek
megfelelő darabok előadására színházba és hangversenyekre.
Ezeket a bennlakásban előadások előzték meg, melyeket a
felsőbb fokon zenés daraboknál az igazgató, más műveknél
ismét Jablonowszky Piroska és dr. Szelényi Ödön, továbbá
az alsó fokon az osztályfők tartottak. Rendszeresen látogatták
tanítványaink a Székesfőváros által rendezett ifjúsági, a Városi
Színház délutáni operaelőadásait. (Láttak 10 operát, 10 drámát.)
Ezenkívül január 14-én egész iskolánkkal megnéztük az Uj
Színházban F ö l d e s Imre: „Tüzek az éjszakában“ c. irredenta
darabját, melyet d. u külön ifjúságunknak adatott elő dr. Torday
Ottó igazgató, ki a fasori ev. gimnáziumban kedves tanítvá
nyunk volt. A legmélyebb hatással tértünk vissza s dolgozatok
számoltak be e benyomás erejéről. A hangversenyek közül
külön kiemelem a Székesfővárosi Zenekar vasárnap délutáni
magas színvonalú előadásait, melyeket sokszor élveztünk, és
a püspökünk elnöklete alatt álló Magyar Zenebarátok Orszá
gos Egyesületének hangversenyeit. Iskolánkban külön előadást
csak igen ritkán engedélyeztünk, hiszen magunk is igyekszünk
önképzőköri munka és egyéb ismeretterjesztés által az iskolai
tanulás hézagait kiegészíteni. Egyedül Kowách Ernő tanár, hitsorsosunk szavalt mindkét tagozaton: a Deák-téren a magyar
líra, a Veres Pálné-utcában a világirodalom drámai termé
keiből és a magyar balladákból, bevezető előadással. Szó
rakozásra az azóta elhúnyt kitűnő hitsorsosunk, Leó bűvész
előadása szolgált novemberben nagynak, kicsinynek egy
aránt.
l) A tanulók önm űvelésére a két önképzőkör munkája
szolgált elsősorban. Az alsó tagozaté Jeszenszky Ilona, a felsőé
dr. Zelenka Margit tanár vezetése mellett dolgozott, mint az
ifjúsági egyesületek közt olvasható jelentés igazolja. E helyen
kell a tanárnőknek hozzáértő, türelmes, önzetlen munkáját
megköszönnöm. A tagok nagy számára való tekintettel Deák
téri dísztermünkben voltak az ülések váltakozva kéthetenként.
Csak azt kell sajnálattal megállapítanom, hogy a III. líceum
tanulói néhány buzgónak kivételével ebben a nemes törek
vésben sem vettek részt, s így a kör ifjúsági vezetője a VI.
osztályból került ki. Az önképzőkörök tevékenységét egészí
tette ki a „Szembe“ vagyis a Szép Magyarsággal Beszélők
Egyesülete Jeszenszky Ilona tanár irányításával, mely új jel
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mondatainak megfelelően ápolta és ellenőrizte a tanulók helyes
magyar beszédjét az egész kollégiumban. Mint önművelést
említem, hogy Pap Edit VI. o. a középiskolai úszóversenyen
távúszásban és hátsprintúszásban első érmet nyert.
A vallásos érzés ápolására Ifjúsági Gyámintézet is ala
kult a vallástanárok vezetésével. A tanulóknak szeretetmunkára és így életre való nevelését szolgálta a Bajtárs-Egyesület,
melybe V. és VI. osztályú tanulóink is beléptek ez évben, s
kis fillérekből sok pénzt gyűjtvén lehetővé tették sok szegény
tanulótársuk tandíjának kifizetését, ruhával, könyvekkel való
ellátását, utazásban való segítését stb.
m)
Ennek az önművelésnek szolgáltak az intézet ünne
pélyei. Ezekben minél több tanulót igyekeztünk a munkába
belevonni, s úgy rendeztük őket, hogy az iskola tanító mun
kája ne szenvedjen. Ilyen ünnepélyek voltak :
1. Október 6 án az aradi vértanúk emlékére a Deák-téri
dísztermünkben, mikor az önképzőkör által hirdetett beszéd
pályázaton legjobb dolgozatát Baranyay Erzsébet VI. o. adta
elő ügyesen, Herramhof Amália VI. o. és az énekkar énekszámai,
Dörfler Éva II., Viczena Ilona IV. o. szavalata egészítették ki
a műsort.
2. A reformáció emlékére rendezett ünnepélyen is pályá
zat útján első dolgozatát mondta el Liedemann Éva VI. o.,
ki a dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv vallástanár által kitűzött
10 P jutalmat is elnyerte. Az önképzőkör 5 P-s 11-ik díját
Trautmann Emilia VI. o. kapta, ki kedves dolgozatát szintén
bemutatta. Kiltz Erzsébet és Kolosy Mária V. o. t. zongorajátéka, Krempe Éva VI. o. szavalata és az énekkar járultak
hozzá az ünnep hangulatához.
3. December 8, 9-én volt az alsó tagozat önképzőkörének
előadása, melyen Jeszenszkyné T. Irén „Fonóban“ és Endrődi
Béla „Porcellánfigurák“ c. jelenetei, magyar dalok, táncok és
szavalatok voltak. (Bővebben az önképzőköri jelentésben.)
4. Veres Pálné-utcai tagozatunk növendékei december 19,
20-án előadták az „Ifjú Évek“ evangélikus ifjúsági lap javára
az evang. C s i k y Gergely: „Nagymama'-ját kettős szereposztásban Máder Rezső zenéjével. Szerémy grófné — Krempe
Éva és Trautmann Emilia, Ernő — Gluzek Beatrix és Kováts
Katalin, Örkényi ezredes — Fecske Sára és Trautmann Anna,
Kálmán — Kund Atala és Klaniczay Magda, Piroska — Vas
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Ilona és Kachelmann Márta, Márta — Herramhof Amália és
Kendeh Sára, Tódorka — Rákosy Lenke, Szerafina — Németh
Edit és Lili, Koszta — Adler Edit és Liedemann Éva,
Galambosné — Kálmán Mária és Melichár Edit s a mellék. szereplők kivétel nélkül ügyesen és lelkesedéssel követték a
rendező Láng Ella nevelőnő intézkedéseit s kedvesen énekel
tek Teőke Erzsébet ügyes zongorakiséretével. Az est jövedelmé
ből 250 P. jutott az „Ifjú Évek“-nek.
5. December 22-én szokásos karácsonyfaünnepélyünket
rendeztük a Deák-téren, mint önképzőköri beszámolónkban
olvasható.
6. Március 15-én ugyanott iskolai ünnepélyen az önképző
kör pályázatán első beszédét mondta el nagy hatással Bahil
Margit Vb. o. Alth Melitta 1., Raics Ilona II., Mráz Gizella
III. polg., Fodor Kató és Liedemann Éva VI. o. szavaltak,
különösen meglepett — első szereplése lévén — Fodor átérzett
szavalata; Herramhof Amália VI. o. énekelt, Schippert Margit
Va. hegedült fejlett technikával, Z. Molnár Éva Va.,
Bagossy Ilona Va. és Ádám Jolán III. lie. (négykézre) zon
goráztak, Biewald Hilda Va. és Kendeh K. Sára VI. o. növ.
zongorán kisértek s ügyességükkel emelték az ünnepély mély
hatását.
7. Március 16-án a Veres Pálné-utcai díszteremben műso
ros estet rendeztünk, melynek első részében az énekkar
Bahnert : „Az almafa virágzik“ c. daljátékát adta sikerrel elő,
majd Katonka Sarolta és Révi Anna IV. polg. tanulók két
modern szobalány, Németh Lili Va. és Herramhof Amália
VI. o. mint direktorné és inspektorné ügyesen énekelték Schäfer
két jelenetét dr. Szigethy Lajos fordításában. A műsor II. felét
Lessing születése 200-ik évének megünneplésére szenteltük.
Dr. Zelenka Margit tanár alapos, mélyen szántó előadása után
a növendékek Kazinczy fordításában a „Barnhelm Minna
egyes jeleneteit mutatták be : Knuth Jolán (Minna), Hechst Jolán
(Franciska), Rapaics Kató (fogadós), Németh Edit (Just), továbbá
egy másik jelenetben Imre Erzsébet (Just) ügyeskedtek; befe
jezésül német nyelven a „Nathan der W eise“ gyűrüjelenetét
adták elő Adler Edit (Nathan) és Pap Edit (Saladin) nagy
hatással.
8. A speyeri birodalmi gyűlés 400 éves fordulóját a Gyám
intézet rendezésében ünnepéllyel ültük meg április 30-án. A
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tanári karból dr. Szigethy Lajos ig., a növendékek közül
Fecske Sarolta VI. méltatta a nap jelentőségét, Déri Márta II.,
Kachelmann Márta VI. szavaltak.
Ünnepélyeinken nagyszámú előkelő közönség jelent min
den alkalommal meg, így feletteseink közül több ízben dr.
Raffay Sándor püspök, dr. Haberern J. Pál közös felügyelő,
dr. Németh Ödön iskolafelügyelő és dr. Schneller István egye
temi tanár s minden alkalommal itt volt dr. Zimmermann
Ágoston iskola felügyelőnk. A bevételt felülfizetéssel gyarapítot
ták : dr. Gerlóczy Zsigmondné, dr. Németh Ödön, dr. Pesthy
Pál, dr. Renk Ernő, dr. Szelényi Aladár 20, dr. Hofmann
Frigyes 13, dr. Zelenka Frigyes 12, dr. Imre Sándor, báró
Radvánszky Albert, Vidovszky Kálmán 10, v. dr. Pétery-Petrik
Aladár 9, Bendl Henrik, Kuthy Dezső, Mikola Sándor, dr. Raffay
Sándor, v. Raics Károly, Ruttkay-Miklián Gyula 5, Udvarhelyi
Károly 4, dr. Gaudy László 3, N. N. F50, összesen 202 P. 50 f.
Fogadják leghálásabb köszönetünket.
n)
A dományok, jótékonyság. Régi támogatónk, a Pesti
Hazai Első Takarékpénztár Egyesület ez évben is 50 P-t jut
tatott a Segélyegyletnek szegény tanulók könyveire. De első
alapítványunkat is ez évben kaptuk, Reinl Mária tette ezt a
400 P-ős összeget le a pesti magyar egyháznál oly célból,
hogy ennek kamatait evangélikus, vallásos, jó magaviseletű
tanuló élvezze évről-évre. Alapítólevele igy hangzik:
„Alulírott 1927. július 10-én elhunyt édesanyám, néhai
Reinl Józsefné szül. Brabécz Margit emlékére 400 (négyszáz)
pengős alapítványt létesített. Az alapítványt a Deák-téri ág.
hitv. ev. magyar egyházközség kezeli s egy, az egyházi ala
pokat kezelő pénzintézetben lekötve helyezi el. Az alapítvány
összegét időnkint növelni fogom. Ennek kamatja évenkint
június 10-én, Margit-napján az ág. hitv. ev. leánynevelő-intézet
egy szegénysorsú, szorgalmas, mélyen vallásos növendékének
fizetendő ki. A jutalmazandó növendéket a tanári kar választja
ki s a jutalmat a vallásos életre való buzdítás mellett adja ki.
1957. július 10-én az alapítvány megszűnik, az összeg szegé
nyek segélyezésére az egyházközség tulajdonába megy át.
Budapest, 1928. június 28. Reinl Mária s. k. Előttünk: Reinl
József s. k. ezredes, Bartóffy Miklós s. k. alezredes.“
Dr. Renk Ernő iskolagondnok 20 frankos aranyat adott az
önképzőkörben legszebb munkát kifejtett tanuló jutalmazására.
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Vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv 10 P-t tűzött ki a
reformáció ünnepén mondandó ernlékbeszéd pályadíjául, melyet
Baranyay Erzsébet VI. o. t. nyert el, Trautmann Emilia VI. o.
t. az ugyanezen alkalommal nyert 5 P-t szegény tanulóink
karácsonyára engedte át.
Zöldy Dezső gyógyszerész (Kisújszállás), kinek leánya
három évig volt továbbképzőnk kedves tanulója, 100 P-t ado
mányozott a könyvtár céljaira.
E pénzadományokon kívül Rátz László, a fasori gimná
zium ny. igazgatója, igazgatótanácsunk tagja a „Magyar Paedagógia“ 36 évfolyamát, továbbá Hempel német klasszikusainak
112 vászonkötetét ajándékozta könyvtárunknak. Jákobéi Erzsé
bet és Margit elemi iskolai tanítónők 101 drb. különböző diapozitivet adományoztak a földrajztanításhoz. Mikolik Kálmán,
polgári iskolánk ny. igazgatója 8 természettudományi könyvet
hozott könyvtárunk gyarapítására. D. Raffay Sándor püspök 20,
dr. Szigethy Lajos 5 drb „Luther lelke“ III.-t jutalomkönyvül,
Szigeti Lipót (tanítványunk atyja) két térképet, dr. Gluzek Ferenc
(szintén növendékünk atyja) egy szép kitömött túzokot, a fasori
gimnázium Mikola Sándor igazgató kezdeményezésére testvéri
jóindulattal 16-féle fizikai szert adományozott szertáraink részére.
Fogadják a nemes lelkű adományozók ifjúságunk és
tanári karunk leghálásabb köszönetét, ajándékukkal a jövő
nemzedék nevelését segítették elő s így magyar kultúránknak
is szolgálatot tettek.
Iskolánk maga és a fenntartó egyház is sok jótétemény
ben részesítette az arra szorulókat: tandíjkedvezményt 56
növendék nyert (14.56%) 3180 P összegben. Segítő-Egye
sületünk 95 növendéknek 474 drb. tankönyvet adott haszná
latra csekély díjért, illetve 20-nak 133 drbot teljesen ingyen.
Az Önképzőkör két tagozata és a „Bajtárs-Alap“ által
évvégi jutalmazásra adományozott 300 P összegből példás
magaviselet, szorgalom és jó előmenetelért a következő növen
dékek részesültek könyvjutalomban az évzáró ünnepen: Sági
Klára, Vetsey Julia I., Altmann Lucia, Dörfler Éva, Floderer
Annamária, Jaczkó Alice, Pálinkás Irén, Raics Ilona, Rimár
Ibolya, Soltész Judit, W aedt Erzsébet II., Melcher Rózsa, br.
Neuenstein Erzsébet, Sági Kató 111., Beretvás Erzsébet, Katonka
Sarolta, Landgráf Ilona, Révi Anna, Sárkány Ilona IV. polg.,
Draskóczy Zsófia, Karig Julia, Kisari Erzsébet, Polgár Margit,
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Schippert Margit, Spitzer Julia, Römer Zsófiá, Steiner Klára,
Teőke Erzsébet, Vas Ilona Va., Árpád Erzsébet, Imre Erzsébet,
Kiltz Erzsébet, Kund Atala, Orphanides Anna, Rákosy Lenke,
Rothermel Ilona Vb., Adler Edit, Gera Rózsa, Herramhof Amá
lia, Kachelmann Márta, Kendeh K. Sára, Knuth Jolán,
Kovácsy Éva, Krempe Éva, Mailáth Hanna, Csepely Zsófia
VI., Bónis Ilona, Dávid Hedda, Gábos Magda, Kisari Mária,
Nagypál Magda, Neumann Ibolya, Piros Margit, Plósz Erzsébet,
Pósch Márta III. lie. növ.
Pénzjutalmat, a „Reinl Mária alapítvány“-nak ezidén,
június 10-én esedékes 30 P-re kiegészített kamatát, mint arra
érdemes. Fecske Sára VI. koll. növ., dr. Renk Ernő iskola
gondnok 20 frankos aranyát az önképzőkörben kifejtett buzgó
munkálkodásért Heintz Erzsébet VI. o. kapta. Pénzjutalmat
kaptak az évzáró ünnepélyen; Kelemen Mária, Kiss Erzsébet
I.. Németh Sarolta II., Perczián Irma III. polg., Viczena Ilona
IV., Kovács Erzsébet Vb., Kováts Kató VI. o. növendékek.
Ugyancsak az Önképzőkörök és a „Bajtárs-Alap“ a nagy
tanulmányi kiránduláson résztvevő növendékek közül a követ
kezőknek juttattak pénzsegélyt: Orphanides Olympia, Scherer
Vilma III. polg., Fekete Margit, Sehne Margit, W erner Sarolta
IV., Orphanides Anna Vb., Heintz Erzsébet, Németh Margit VI.
növendékeknek.
Hálás köszönettel adózik iskolánk jóakaróinknak és a
szülőknek, kik adományaikkal hozzájárultak a tanulók jutal
mazásához, illetőleg a növendékek jótékonysági munkájához.
o)
Egészségi állapot. Eltekintve a január és február
havában a fővárosban uralkodott influenzajárványtól, mely
természetesen növendékeinket sem kímélte meg, az egészségi
állapot általában kedvező volt. Az influenza-esetek száma
elég nagy volt, egyes osztályokban egyes napokon a növen
dékek egyharmada, sőt kivételesen még több is, hiányzott. De
sok esetben a nagyon is gondos szülők a járvány idején egész
séges gyermekeiket is otthon tartották. Áprilisban 8 növendé
künk esett járványos fültőmirigylobba, egyéb fertőző betegség
nem volt, ellenben szokatlan nagy hideg miatt febr. 11-—13-ig
szünetelt a tanítás. Alkalomadtán valamennyi osztály tanulóit
az iskolaorvos osztálylátogatásai idején kioktatta a fertőzés
ellen való egyéni védekezésre. Ragadós szembetegség, külö
nösen trachoma, iskolánkban nem fordult elő. Felsőbb ren
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deletre az iskolaorvos az összes tanulókat megvizsgálta, egy
felől a pajzsmirigymegnagyobbodás előfordulására, másrészt
abból a szempontból, hogy van-e közöttük olyan, akinek a
felállítandó iskolaszanatóriumban való elhelyezése volna szük
séges. Ilyen növendékünk nem akadt. A pajzsmirigymegnagyob
bodás, amely a háború utáni időkben tömegesen lépett fel, ma
már szünőben van. Ámbár minimális megnagyobbodás még ma
is körülbelül a gyermekek egy harmadánál észlelhető (a há
ború után 60—65 %!), jelentékenyebb pajzsmirigynagyobbodás
elenyésző csekély számmal fordult elő. A himlőoltás törvény
szabta kötelezettségének iskolánk valamennyi növendéke meg
felelt, sőt a külföldön előfordult himlőesetek következtében al
kalmat adtunk mindenkinek arra, hogy magát beoltássá. Akik
önként jelentkeztek, azokat az iskolaorvos az iskolában be
oltotta.
Kivette részét iskolánk a tejakcióból is, melynek folya
mán a jelentkező tanulók minden nap 2 deci, sértetlen zárral
és szalmaszállal szállított, kitűnő minőségű pastőrözött tejhez
jutottak, egészségük kétségtelen előnyére.
Testi fogyatkozás vagy valamely betegség következtében
az idén is több tanuló volt torna, rajz, ill. kézimunka alól
felmentve. A felmentés mindenkor az iskolaorvos véleménye
zése alapján történt. A felmentések száma a szokott mértéket
nem haladta meg.
Kétségtelen hátrányára van tanítványaink egészségének az,
hogy tornatermünk a mai egészségi követelményeknek bizony
nem felel meg teljesen. Örömmel kell azért üdvözölnünk
iskolafenntartó egyházunk elhatározását, hogy tornatermünket
megfelelő módon kibővíti, szellőztetését és világítását meg
javítja. Reméljük, hogy az átalakítás költséges munkája a
nyári szünet alatt elkészül.
Az iskola helyiségeinek tisztántartására, szellőztetésére,
fűtésére és világítására állandóan nagy gondot fordítunk.
Egyes mellékhelyiségek levegőjének szagtalanítására a hasz
nálatban levő Brixol-kockák igen jónak bizonyultak.
p) Az iskolai évet június 22-én zártuk be ünnepélyesen,
mikor a nagyszámú elöljáró és szülő jelenlétében az év elején
távol volt igazgató szólt a tanulókhoz s osztotta ki a sok
jutalmat és kitüntetést arra érdemes növendékeknek.
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3. Az intézet fenntartó hatósága.
Leánykollégiumunk a bányai ág. hitv. evangélikus egyházkerülethez tartozik és dr. Raffay Sándor püspök egyházi fő
hatósága alatt áll, ki egyúttal a Veres Pálné-intézet létrehozója
is volt.
Az iskola fenntartója a pesti magyar és német evarlgélikus
gyülekezet, „Deák-téri ág. hitv. evang. testvéregyházak.“ Isko
lánk ügyeit a testvéregyházak által választott képviselőtestület
és annak keretén belül álló kollégiumi és iskolabizottság intézi.
A képviselőtestület elnökei dr. Raffay Sándor püspök és dr.
Haberern J. Pál közös egyházi felügyelő. A kollégiumi bizott
ság élén maga püspökünk áll, az iskolabizottság elnöke dr.
Németh Ödön iskolafelügyelő, iskolánk ügyeit elsősorban
dr. Zimmermann Ágoston iskolafelügyelő gondozza.
Az állami felügyelet gyakorlására az elmúlt évre a Vallásés Közoktatásügyi Miniszter dr. Pintér Jenő, budapesti tankerü'
leti főigazgatót küldte ki miniszteri megbízottul.
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A róm. kai. tanulók vallásoktatásét dr. Hauser Ignác vallástanár, bel
városi segédlelkész, az izraelitákét Stern Erzsébet vallástanárnő látta el.
Altisztek: Jakubecz Ferenc (Deák-tér), Szabó István, áprilistól Sebes
tyén Antal (Veres Pálné-u.); Hajas Simon a Veres Pálné intézet, Szabó István
a Deák-téri épület kapusa ; Szabó Istvánná Deák-téri takaritónő.

5. Tanárok irodalmi és társadalmi működése.
Dr. Bexheft Ármin „Az iskolák egészségügye“ c. feje
zetet írta az Orvosi Könyvkiadó Társ. „Közegészségtan“-ába,
— továbbá „Az iskolás gyermekek szociálhigiénéje“ c. feje
zetet az Orv. Könyvkiadó Társ. kiadásában most megjelenő
„Társadalmi Egészségtanába. Az Orsz. Közegészs. Egyes.
Iskolaorvosi és Egészségtantanári Szakbizottságának megbízá
sából Emlékiratot dolgozott ki a tanitóképző intézeti orvosok
helyzetéről. A „Család és Gyermek“ c. folyóiratban cikke je
lent meg „A gyermekek ragályos betegségeiről“. Könyvismer
tetéseket írt a „Magyar Asszony“ c. folyóiratba. Véleményt
adott a Testnevelési Tanácsnak iskolapadok tárgyában. Résztvett a Közoktatási Tanács természetrajzi és ugyanennek az
egészségtani albizottságában a leányközépiskolák tantervi Uta
sításainak tárgyalásában. Az egészségtani tanítási Utasításokat
megírta.
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Előadta az „Iskolahigiéné“-t a Tiszti Orvosi Tanfolyamon
s előadás-sorozatokban ismertette „Az egészségtani Ismeretek
tanításának anyagát és módszerét“ a Pestmegyei Népművelési
Bizottság által 1928 nyarán Cinkotán, Keszthelyen és Szent
endrén rendezett Népművelési Előadóképző Tanfolyamokon.
Az Erzsébet Népakadémián előadássorozatot tartott „A fertőző
betegségekről“. Több előadást tartott úgy a fővárosban, mint
vidéken részint a Szabad Líceum, részint a Vörös Kereszt,
részint a Pestmegyei Népművelési Bizottság megbízásából
különböző egészségügyi kérdésekről.
Dr. Böhm Dezső az Evang. Egyet. Tanügyi Bizottság
jegyzője, az Orsz. Evang. Tanáregyesület főjegyzője, a Lutheránia Dalegyesület üv. elnöke, a Protestáns Tanügyi Szemle
és az Ifjú Évek szerkesztőbizottságának, számos egyháztársa
dalmi és tanári egyesület választmányának tagja. Cikkeket írt
a Luther-naptárba, evang. lapjainkba, az 0 . K. T. E. Közlö
nyébe, Kisdednevelésbe, nagyobb számban a Protestáns Tan
ügyi Szemlébe és Ifjú Évekbe. Sajtó alá rendezte „Kis Zenetörténet“ c. könyvét. Előadásokat tartott a Luther-Otthon ifjúsá
gának a Luther-Szövetségben. Mint az Egyetemes Tanügyi Bi
zottság Elnökének megbízottja meglátogatta a kőszegi evang.
leányliceumot, hol főleg a művészeti tárgyak tanítását tanul
mányozta.
Glock Klára festményét a Műcsarnok tavaszi tárlata
kiállította.
Vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, a bányai egyházkerület lelkésze, az Országos Luther-Szövetség és az Egyetemi
Luther-Szövetség igazgatója, a Társadalomtudományi Szak
osztály tagja, a Lutheránia-Dalegyesület karnagya stb. Tartott
19 hiterősítő előadást, szerkesztette a Prot. Árvaházi Naptárt,
cikkeket írt az egyházi lapokba és a Pressedienst számára.
Dr. Láng Margit a Régészeti Társulat és Evang. Tanáregyesület választmányának, a Római Magyar Történeti Inté
zetnek tagja. Irt cikkeket az Archaeologiai Értesítőbe, Protestáns
Tanügyi Szemlébe és Luther-Naptárba.
Vitéz dr. Pétery-Petrik Aladár kormányfőtanácsos, a buda
pesti ügyvédi kamara főpénztárosa, mint ilyen részt vett az
ügyvédi rendtartás reformmunkálatainak előkészítésében, a
Magyar Jogászegylet titkára; jogtudományi cikkeket írt és elő
adásokat tartott. A budapesti Deák-téri evang. testvéregyhá
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zak főjegyzője, a budapesti egyházmegye bírája, az Egyete
mes Egyház jegyzője, az egyházi testületek adminisztratív mun
kájában tevékeny részt vesz. A Sopronmegyei Kör ügyv. alelnöke, s így a nyugati végek társadalmi mozgalmainak tevé
keny részese.
Ruttkay-Miklián Gyula főv. vallástanár, az Orsz. LulherSzövetség és a Lutheránia-Dalegyesület titkára, az Evang.
Tanáregyesület vallástanílási szakosztályának jegyzője, az Ifjú
Evek kiadóhivatali főnöke és főmunkatársa. Cikkeket írt az
ev. lapokba, főleg az Ifjú Évekbe, s versei megjelentek az
Új Időkben.
Dr. Szelényi Ödön a debreceni egyetem és a miskolci
evang. jogakadémia magántanára, a Magyar Pedagógiai Tár
saság választott, a Magyar Psichologiai Társaság, Protestáns
Irodalmi Társaság választmányi, tudományos szakosztályának
választott rendes tagja, az Evang. Tanáregyesület titkára. —
A téli félévben előadásokat tartott a debreceni egyetemen
„Válogatott fejezetek a magyar nevelés történetéből“, február
ban pedig a miskolci jogakadémián „Az etika alapvetése“
címen. Nagyobb tanulmányt írt „Schnepfenthal és Magyarországiról, melyet a Debreceni Tisza I. Tudományos Társa
ságban bemutattak. A Franklin Társulat-tói kiadott „Magyarország“ c. díszműben két cikket írt (A magyar iskola; Kisebb
prot. felekezetek.). A „Sonntagsgruss“ c. németországi evang.
hetilapban a magyar evang. egyház jelenét ismertette. Kisebb
cikkeket és könyvismertetéseket közölt a Prot. Szemlében, Magyar
Pedagógiában, Századokban, Prot Tanügyi Szemlében, melynek
egyúttal felelős szerkesztője is, Luther-naptárban, továbbá a
Zeitschrift für Aesthetik u. Allgemeine Kunstwissenschaft, Die
Evangelische Erziehung, Zeitschrift für Geschichte der Erziehung
des Unterrichts-ban, a Päd. Lexikon munkatársa. A mult
nyári szünidőben a kultuszminiszter utazási ösztöndíjával a
schnepfenthali nevelőintézetben levéltári kutatásokat végzett,
melyeket az idén a Magyar Tudományos Akadémia segélyével
befejez. Az Egyet. Tanügyi Bizottság elnökének megbízásából
meglátogatta a miskolci evang. tanítóképzőt a pedagógiai és
filozófiai tárgyak és német nyelv, a nyíregyházi evang. reálgimnáziumot és leányliceumot a filozófia, illetve német nyelv
tanításának megfigyelése céljából. A kormány képviselője volt a
békéscsabai reálgimnázium érettségijén.
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Dr. Szigethy Lajos c. igazgató, a bányai evang. egyházkerület iskolai és missziói bizottságainak elnöke, az Evang.
Egyet. Tanügyi Bizottság előadója, az Evang. Tanáregyesület
elnöke. Megjelent „Luther lelke“ című könyvének III. kötete
és több cikke, verse folyóiratokban, leginkább a Protestáns
Tanügyi Szemlében, az Ifjú Években (melynek szerkesztőbizottsági tagja), a Harangszóban, az Evang. Családi Lapban
és a Bőhm-emlékfüzetben a Bőhm Károly emléktáblájának
leleplezésekor mondott ünnepi beszéde.

6. Az intézet növendékeinek névsora.
A) LEÁNYKOLLÉGIUM.
I. osztály.
Osztályfő :

T élessy

Dalma.

Alth Melitta ev., Biedermann Erna ev. tm.. Bujdos Róza ev.,
Doctor Melinda ref., Faltay Ilona ev. tm., Kelemen Mária ev.
ftm., Kiss Erzébet ev., Kocher Klára ev., Kriska Jolán ev. ftm.,
Kroo Gizella rk., Kurcz Klára izr., Ledén>i Margit ev., Mérey
Kádár Lívia ref., Mihály Edit ev. int., Mindum Klára ev.,
Mund Kornélia ev., Ostffy Éva ev. int., Pichler Edit rk.,
Polgár Éva izr., Rock Edit ref., Sági Klára ev. ftm., Szegfi Éva
rk. int., Szepes Júlia izr., Széli Mária ref. int., Túrán Vera rk.,
Udvarhelyi Edit ev., Váradi Lívia ev., Vetsey Júlianna ev.
Magántanuló: Stein Magda rk. — Ö sszesen: 29.
II. osztály.
Osztályfő:

Jeszenszky

Ilona.

Altmann Lucia ref., Becker Margit ev. int., Brenner Sarolta
ref. int., Budai Jolán ev. tm., Czikó Klára ref., Déri Márta ev.
Dömötör Katalin ev. int, Dörfler Éva rk., Dubois Klára ev. int.
Farkas Lívia ref. int., Fenyves Zsuzsa izr., Floderer Annamária
ev., Gajári Boriska izr., Gross Margit ev. ftm., Györk Erzsébet
ev. int., Henszelmann Edit rk., Hölle Sylvia rk., Jaczkó Alice
ev., Kacskovich Éva rk., Kisari Teréz ref. int., Klein Edit izr.,
Komáromy Anna rk., Kovács Lidia ref., Legéndi Márta rk.,
Melcher Natália ev., Merczel Zsuzsanna ev., Németh Sarolta
ref. tm., Nötel Irma ev., Okolicsányi Andrea rk., Pálinkás Irén
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ev. fim., Polgár Erzsébet izr., Raics Margit rk., Raics Ilona rk.,
Rimár Ibolya ev. tm., Schlosser Mária rk., Soltész Judit ev.
tm., Schenk Erzsébet ev. ftm. int., Szemes Irma ev. tm.,
Stefánovics Ilona ev., Teőke Rózsa ev. int., Tölgyszéky Irén
ref. int., Vetsey Klára ev., W aedt Erzsébet ev. Kimaradt:
Gönczi Flóra izr. — Összesen : 45.
Va. osztály.
Osztályfő :

J a b lo n o w sk y

Piroska.

Bagossy Ilona ev. int., Bagossy Katalin ev. tm. int., Beleznay
Irén rk. int., Biewald Hilda rk., Bónis Lili ref. int., Cziegler
Jutta ev., Dobronay Vilmos ev., Draskóczy Zsófia ev., Fekete
Jolán ev., Gödény Irma ref. int.. Gráf Karolin ref., Hechst
Jolán rk., Hetényi Magda rk., Izsák Márta rk. ftm., Janthó
Gabriella ref. int., Karig Julia ev. tm. int., Kisari Erzsébet ref.
int., Kneppó Edit ref., Kolosy Mária ref., Kopeczek Georgina
ref., Kuffler Vera izr., Kunosy Ilona rk., Lázár Ilona rk., Lukáts
Yvette rk., Markó Leontin ref. int., Mátyásy Valéria ev. int.,
Molnár Éva ref. intern., Németh Edit ref. int., Német Ilona ev.
int., Németh Lili ref. int., Papp Irén ev. tm. int., Polgár Margit
ref. int., Römer Zsófia izr., Schindler Lujza ev., Schipper
Margit rk. ftm., Spitzer Julia izr., Steiner Klára izr., Szabó
Emilia ev., Teőke Erzsébet ev. int., Varga Rozália ev., Vas
Ilona unit., Vágó Sára. M agántanuló: Lányi Margit ev. Kima
radt: Oppel Edit ev., Papp Márta rk. int. — Összesen: 45.
Vb. osztály.
Osztályfő :

F ila rszk y

Erzsébet.

Árpád Erzsébet rk., Bahil Margit ev., Csapó Julia ref.,
Csepely Ágnes ev. tm., Friedmann Sarolta izr., Géczy Margit ev.,
Hegedűs Valéria rk., Imre Erzsébet ref., Kiltz Erzsébet ev.,
Kovács Erzsébet ref., Kovácsy Margit ev„ Krekó Piroska ref.,
Kriegler Erzsébet ref., Kriska Irén ev. tm., Kund Atala ev.,
Mészáros Róza ev., Németh Márta ref. tm., Parragh Melánia ref.,
Rákosy Lenke rk., Richter Katalin rk.. Róka Irén ref.,
Rothermel Ilona ev. tm., Samu Erzsébet rk., Strasser Éva izr.,
Strausz Alice izr., Sztehlik Edit ev. tm., Theisz Margit rk..
Török Erzsébet rk., Udvarhelyi Hona ev., Vajda Klára izr.,
Vida Ida ref., W ahrmann Anna rk. Magántanulók: Bánrévy
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Magdolna rk., Neumann Hajnalka izr., Orphanides Anna gör.
n. e. tm. Kimaradt: Mihalovics Éva rk., Szőke Margit ev.
— Összesen: 37.
VI. osztály.
Osztályfő: dr.

Z elen k a

Margit.'

Adler Edit ev., Baky Jolán ev., Baranyai Erzsébet ev.,
Baslir Mária ref., Bélák Margit ref., Chován Adrienne ev. tm.,
Csegezy Emma ref., Csepely Zsófia ref. tm., Farkas Edit ev.,
Fecske Sarolta ev. tm. int., Fodor Katalin ref., Folberth Marianne
ev., Füstér Sarolta ref., Gera Rózsa ev. tm., Gluzek Beatrix ev.
int., Grape Emilia rk., Halász Erzsébet rk., Heintz Erzsébet rk.
tm., Herramhof Amália rk., Kachelmann Márta ev. ftm., Kaill
Irén ev., Kálmán Erzsébet izr., Kálmán Mária izr., Kendeh
K. Sára ev. tm., Klaniczay Magda ev. tm., Klein Ibolya
izr. ftm., Knuth Jolán ev., Kovácsy Éva ev., Kováts Katalin
ev. tm., Krempe Éva ev., Kristek Beatrix rk., Kurcz Ella izr.,
Liedemann Éva ev., Lőrenthey Katalin ref., Lőrenthey Márta
ref., Mailáth Hanna ev., Melichár Edit ev., Németh Margit
ref. tm., Pap Edit ref., Pap Irén rk., Rapaics Katalin ev.,
Reiszky Lívia ev., Schelken Pálma ev., Siegler Alice ev., Sieg
ler Nóra ev., Sziklai Magda izr., Tómann Katalin ref. int.,
Trautmann Anna ev., Trautmann Emilia ev. M agántanulók:
br. Lindelof Gabriella ref., Varga Ilona r. k., Vezsenyi Stefánia
r. k. Kimaradt: Kurtz Irén r. k. — Összesen 53.

B) POLGÁRI ISKOLA.
111. osztály.
Osztályfő :

K ozm a

Gabriella.

Almer Klára ev., Benkó Sarolta ev., Beretvás Ilona ev.,
Bohus Ilona ev. ftm., Bosse Lujza ev., Bozsidarácz Teréz ev.,
Fischer Ina ev., Gráf Eszter ref., Grosz Magda izr., Hochschild
Erzsébet ev. ftm., Kokály Ilona ev., Kux Ella izr. ftm., Landgráf Márta rk., Mátyásy Anna ev., Melcher Róza rk. fim.,
Molnár Katalin izr., Mráz Gizella ev., br. Neuenstein Erzsébet
ev., Orphanides Olympia g. n. e. tm., Papp Mária ev., Pataki
Margit ev., Perczián Irma ev. tm., Pete Erzsébet ref. int.,
Pétery-Petrik Márta ev., Potpesán Angyalka rk. tm.. Sági Katalin
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ev. ím., Sándor Ilona ref., Scherer Vilma rk. tm., W alérián
Paula rk. td. kedv. Magántanulók: Gyulay Melitta ev., Nyerges
Julia ev. tm. — Összesen: 31.
IV. osztály.
Osztályfő :

F ialka

Margit.

Bausznern Lujza ev., Bencze Mária ev., Benkó Ilona ev.,
Benyó Irma ev. ftm., Beretvás Erzsébet ev., Bessenyey Edit
ref. int., Csörsz Ilona ev., Fekete Margit ev. tm., Fleps Márta
ev., Fóris Marianna ev., Frank Ilona izr. ftm., Gregersen Margit
ev., Gross Klotild ev., Grósz Klára ref., Gyuricza Magda ev.,
Havas Zsuzsanna izr. ftm., Hölle Gizella rk., Józsa Etelka
ref. int., Katonka Sarolta ev., Kelemen Julia ev., Kovács Mária
ev. tm., Králik Juliska ev., Landgráf Ilona rk., Macher Edit
ev., Nagy Ibolya ev., Pipó Etelka ref., Révi Anna ev., Rimár
Irma ev. tm., Rubes Lívia ev.,
Sárkány Ilona rk. tm.,
Sebestyén Jolán rk. tm., Sehne Margit ev. tm., Stahl Ilona rk.,
Tóth Erzsébet ev., Töreky Erzsébet ev , Varga Edit ev., Varga
Teréz ev., Viczena Ilona ev. tm., W erner Sarolta ev. Magán
tanuló: Takács Ilona ref. Kimaradt: Rácz Melinda ev. tm. —
Összesen: 4L
C) TOVÁBBKÉPZŐ „LÍCEUM.“
III. évfolyam.
Osztályfő: Dr.

Láng

Margit.

Ambrus Anna rk., Ádám Jolán rk. int., Asbóth Kamilla
rk., Bartók Mária rk., Benedek Zsuzsa ref., Bertalan Karola
rk., Bónis Ilona ref. int., Böhm Margit rk., Czeke Marianne
rk., Dávid Hedda izr., Eberhardt Katalin rk., Gábos Magda
rk., Grundt Erzsébet ev., Jéger Klára unit., Kisari Mária ref.
int., Koléner Ilona rk., Kund Lívia ev., Lányi Lili ref., Ledvinka
Ilona rk., Markó Ernesztin ref. int., Mocsáry Gabriella ref. int.,
Nagy Ibolya ev., Nagypál Magda ref. int., Neumann Ibolya
izr., Parragh Flóra ref., v. Piros Margit ev. int., Plósz Erzsébet
rk., Pósch Márta rk., Sonnenschein Sári izr., Schmidek Ilona
izr., Schönich Margil rk., Szigeti Ilona ev., Tolnay Edit ref.,
Újhelyi Ilona ev. Kimaradt: Katona Sarolta rk., Trócsányi
Hona ref. Meghalt: Muraközy Zsuzsa ref. — Összesen: 37.
Rövidítések : tjn, = tandíjmentes ; ftm. = féitandijmentes ; int. = internátus.
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7. Ifjúsági egyesületek.
a) AZ ALSÓ TAGOZAT ÖNKÉPZŐKÖRE.
Vezetője :

Jeszenszky

Ilona tanár.

Ez iskolai évben a szokottnál is ünnepiesebb hangulat
ban kezdte meg munkáját, mert két fordulót jelent ez esz
tendő : megalakulásénak 20. évét s egyúttal mint a fokozato
san átszervezett és megszűnő polg. isk. önképzőkörének záró
évét. Mindkét esemény csak örvendetes lehet, mert az elmúlt
esztendők tartalmas, nagy nevelőértékű munkája biztatóként
áll előttünk, mikor az önképzőkör átszervezéséről lesz szó.
Az alap már biztos, erős, mert a nemzeti és a vallásos szel
lem volt mindig a talpköve, ezen elindulhat egy újabb évfor
dulóig a megújhodott önképzőkör. Evvel a gondolattal nyi
totta meg ez évi alakuló gyűlését az önképzőkör szept. 29-én.
Tagjai a még fennálló polg. isk. III., IV. osztályú tanulói
voltak, összesen 58, kik közül a szokáshoz híven szavazással
választották meg a tisztikart. így lett ifjúsági elnök: Sehne
Margit VI. o., jegyző: Bencze Mária IV. o., pénztáros: Stahl
Ilona IV. a , könyvtáros: Katonka Sári és Varga Teréz IV. o.,
Kokály Ilona és Mátyásy Anna 111. o., bíráló : Fekete Margit,
Révi A., Sárkány I. és W erner S. IV. o.
Mivel ez évben a felső tagozat önképzőköre is a Deák
téri nagyteremben tartotta összejöveteleit, minden második
szombat jutott a „kis“ önképzőkörnek, még így is a meg
nyitó és a záró gyűlésen kívül 10 rendes, 1 rendkívüli, 1 ünne
pélyes és 1 nyilvános, — a felső tagozattal együtt tartott —
gyűlése volt.
A gyűléseken 33 önálló dolgozat, 29 szavalat, 11 zene
szám, 4 felolvasás, 1 könyvismertetés, 2 német-magyarra for
dítás, 2 szavalóverseny hangzott el. Az önálló dolgozatokat
kijelölt, vagy önként vállalkozó bírálók ismertették, írásban
megbírálták, úgy hogy némelyik külön kis dolgozatként szere
pelt. Legbuzgóbb tagok: Bausznern L., Bencze M., Gyuricza M.,
Kovács M., Pétery-Pelrik M. és Scherer V. voltak, A műsorszá
mok közül 7 dolgozatot emlékkönyvi, 2 jegyzőkönyvi dicsé
retre méltattak. Emlékkönyvbe került: Bausznern L. két, Frank
I., Kokály I., Pétery-Petrik M., Orphanides 0., Sehne M. egyegy dolgozata és Kovács M. szavalata. Ügyes bírálataiért
44

dicséretet érdemelt: Révi A., Sárkány I., Werner S., Orphanides O. és Scherer V. A sikerültebb számokat a nyilvános ön
képzőkörön megismételték.
Dec. 8—9-én megtartotta a szokásos nyilvános, jótékonycélú
előadását, amelyen Endrődi: Porcellánfiguráját, Jeszenszkyné
T. Irén: Fonójelenetét, magyar táncot és Dohnányi: Hitvallás
című melodrámáját adta elő nagy sikerrel. A jövedelemből
150 P.-t adott a szegény gyermekek karácsonyára.
Megemlékezett Szász Károlyról, Brehm Alfrédről szüle
tésüknek 100. évfordulóján és Rákosi Jenőről.
Márc. 15-ét a felsőtagozalú önképzőkörrel együtt ünnepelte
meg, melyet megelőzött a márc. 9-én tartott ünnepi önképzőkör,
melyen a tanári karon kívül Berta Ilona ny. Erzsébet Nőisk.
igazgató is részt vett a kiskőrösi Szilveszter-éjszakáról mondott
beszámolójával. Ezen a lelkes gyűlésen határozták el a tagok,
hogy elzarándokolnak Petőfi szülőházához. A kirándulás örökké
emlékezetes marad mindnyájunk részére. Ezen az ülésen jelen
volt Arató István kőszegi ev. lie. ig. is, mint az Egyet. Tan. Biz.
iskolalátogatója.
Megtekintette a Nemzeti Múzeumban a »Tíz év szerzeményei“-t, melynek hatására két dolgozat került az emlékkönybe.
Április 30-án elültette a „Szabadságfát“, melyet az Írott
kőről kapott Siklaki István polg. isk. tanár kezdeményezésére.
A fát ideiglenesen az Egressy-úli kertészeti iskolába ültette el
ünnepély keretében. Dr. Bőhm Dezső igazgató és dr. Szelényi
Ödön tanár tartottak hazafias beszédet, melyben a faültetés
célját méltatták. A tölgyfa levele kitüntetés és emlék lesz a
jövőben szorgalmas, buzgó növendékeknek.
A könyvtára 36 könyvvel gyarapodott, 4 ifjúsági folyó
iratod járatott. Ajándékba kapott Bausznern L-tól négy, Mátyásy
A-tóI két, Bencze M-tól egy, Hochschild E-től egy. Molnár K-tól,
Pétery-Petrik M-tól négy-négy könyvet. Bencze Máriától jegyző
könyvet is kapott, Fekete Margit pedig ingyen nyomattatott
édesapja útján 100 db. műsort.
Ruhatára is gyarapodott. Gregersen M. egy angyalruhát,
Potpesán A. egy bohócruhát ajándékozott. A nyilvános előadás
jövedelméből beszerzett eg> rokokó jelmezt és színpadi
függönyt.
Hozzájárult az iskolai tanulmánykiránduláshoz 100 P-vel,
mellyel három szegénysorsú tagjának lehetővé tette a rész
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vételt. Á kiskőrösi út fedezésére 9 pengőt adott két növen
déknek. Evvégi jutalmazásra pedig 100 pengőt.
Összes bevétele: 909‘54 pengő
Összes kiadása : 705'90
M arad: 203‘64 pengő.
A május 25-én tartott zárógyűlésen megemlékezett a jószívű,
lelkes adakozókról és köszönetét mondott mindazoknak, akik
az önképzőkörnek segítségére voltak.
b) A FELSŐ TAGOZAT ÖNKÉPZŐKÖRE.
Vezetője : dr.

Z elen k a

Margit tanár.

Iskolánk felső tagozatának önképzőköre ez évben, fenn
állásának második évében is lelkes munkára törekedett. Tiszti
karának elnöke: Liedemann Éva VI., pénztárosai: Heintz
Erzsébet VI. és Vas Ilona Va, jegyzői: Kováts Katalin VI. és
Kovács Erzsébet Vb, könyvtárosai: Gluzek Beatrix, Herramhof
Amália VI., Árpád Erzsébet Vb és Teőke Erzsébet Va,
bírálói: Adler Edit, Gera Rózsi, Kendeh K. Sára, Pap Edit,
Rapaics Katalin VI. és Izsák Márta Va, Kiltz Elza Vb oszt.
növendékek voltak.
A súly idén is a rendes gyűlések keretében folyó önműve
lődésre esett. E gyűléseken első sorban a tagok magyar irodalmi
műveltségének gyarapítása, az iskolai tanulmányok mélyítése
volt a cél. Alapos dolgozatok foglalkoztak a magyar epika
értékes termékeivel (Zrínyi, Vörösmarty, Arany, Eötvös, Herczeg
munkásságával). Emellett azonban a kollégiumi iskolatípus
modern nyelvismeretre törekvő tantervének megfelelően idegen,
főként német és angol írók, művek ismertetése, illetve előadása
is sorrakerült. Sikerült német irodalmi vonatkozású dolgozatok
voltak: Schiller: „Der Handschuh“ és Arany: „Tetemrehivás“
című balladáinak összehasonlítása nőalakjuk alapján (Klein 1.
VI.) Goethe: „Torquato Tasso“ című drámájának ismertetése
(Mailáth H. VI.) Shakespeare: „H am letijéről írt Kisari M.
(III. lie.), angol nyelvű jelenetet adott elő Liedemann É„ Kachel
mann M. és Klaniczay M. VI. Más tárgyakkal való kapcsolatot
is kerestünk, így pl. földrajzi ismereteiket egészítették ki tagjaink
az úti tapasztalataiknak felhasználásával rendezett vetítettképes
előadásokkal. így lelkes hangon számolt be Kiltz E. Vb. az első
miskolci- és Heintz E. VI. a második soproni tanulmányi kirán46

dülásunk tanulságairól. Nyári emlékeit jelenítette meg képekben
Liedemann É. VI. (Hollandia). Siegler A. VI. (Belgium) és Pap
Edit VI. (Velence). Kerestük az élettel való közvetlen kapcso
latot is : a zenei élet idei nagy eseménye, a Schubert-jubileum
ünneplésére Schubert-műsort állítottunk össze, Rákosi Jenő
halála alkalmából elgyászoltuk nemzetünk nagy halottját. Er
kölcsi nevelés, jótékonykodásra szoktatás céljából résztvettünk
a Prot. Árvaház hangversenyén, hol szegénysorsú tagjaink
belépődíját az önképzőkör pénztára fedezte.
Hazafias érzésünk ápolásáért az Ifjú Polgárok Lapja
kezdeményezésére elültettük a trianoni határról érkezett emlékfánkat, mely alkalom egyben a szabadságharc nyolcvan éves
fordulójának megünneplése is volt. Ugyancsak hazafias lelke
sülés fűtötte át Krempe Éva VI. vetítettképes előadását, mely
ben bemutatta, „mi maradt nekünk“ a gyászos trianoni béke
kötés után. A megrendítő képek hatását dr. Raffay Sándor
püspökünk idevonatkozó megindító gondolatai mélyítették el s
vésték a tanulók leikébe. A gyűlések közül ki kell emelnünk a
május hó 4-én, az alsó tagozattal közösen tartott nyilvános gyű
lést, melynek ünnepélyességét megjelenésükkel emelték dr. Zim
mermann Ágost iskolafelügyelő, dr. Schneller István egyet, tanár,
Mikolik Kálmán ny. igazgató urak, az érdeklődő szülők s a
tanári kar majdnem teljes számban. Itt az év folyamán előadott
legsikerültebb műsorszámok kerültek bemutatásra. A belépő
díjas előadás jövedelme kirándulás-alapunkat gazdagította.
Az egyesület tagjainak munkakedvét különböző versenyek
rendezésével fokozta. Szavalóversenyen (Schiller: Der Hand
schuh) Spitzer J. Va győzött. A „Szép magyarsággal beszélők
egyesületéinek jelige pályázatán Draskóczy Zs. Va., Magyarért,
magyarul, magyarán“ nyerte el a pályadíjat, Tormay C. novellás
kötetét.
Okt. 6-iki gyászünnepünk ünnepi beszédét Baranyai E. VI.
mondta, az okt. 31-iki reformációi emlékünnep szónoka szintén
pályanyertes mű szerzője Liedemann É. VI. volt, ki vitéz dr.
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv vallástanár 10 P-s jutalmát nyerte
el. Az önképzőkör 5 P-s 2-ik díját Trautmann E. VI. o. nyerte el
s ajándékozta a szegények karácsonyi megvendégelésére. A
márc. 15-iki beszédet Bahil M. Vb, az április 30-án rendezett
speyeri emlékünnep visszatekintését Fecske S. VI. o. tartotta
pályázaton első beszédével.
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Munkánkat irodalmi vonatkozású helyekre tett kirándulá
saink élénkítették. Május 9-én, áldozócsütörtökön, Kiskőrösön,
Petőfi szülőházában áldoztunk kegyelettel. E kirándulás kezde
ményezője Berta Ilona Erzsébet-nőiskolái ny. igazgatónő kis
kőrösi szilveszteri beszámolója volt, mellyel márc. 9-iki Petőfigyűlésünket tette felejthetetlenné, miért e helyütt is köszönetét
mondunk. Utolsó gyűlésünket — a tavalyi margitszigeti Arany
ünnep mintájára idén is Isten szabad ege alatt, a budai Farkas
völgyben tartottuk. Rövid dolgozatok (Kendeh K. S., Kristek
B. VI.) és a „Jókai“ c. irredenta vonatkozású költemény
(Schippert G. Va.) nyomán e hely ragyogótollú leírójára, Jókaira
gondoltunk.
Anyagi ügyeinkről csak annyit, hogy jövedelmünk a
szoros értelemben vett önművelést szolgálta. Jókainak 10 kö
tetét s más műveket kb. 180 P árban vettük meg könyvtárunk
számára, s ez évi tanulmányi kirándulásunkra 140 P-vel juttatta
el körünk több buzgó, arra méltó tagját. Kisebb összegekkel
különböző előadásokra váltottuk meg szegénysorsú tagjaink
jegyét, jutalomkönyvet és díjat vettünk, valamint az évvégi
jutalmazáshoz járultunk hozzá (100 P). Tőkénket is gyarapítottuk.
Úgy érezzük, beszámolónkat leghelyesebben köszönetnyilvánítással zárjuk. Itt elsősorban igazgatónk lelkes, megértő
támogatására gondolunk, amivel munkánkat minden módon
— a vetítőgép átengedésével is — előmozdította. Ugyancsak
köszönjük a tanári kar több tagjának szíves érdeklődését, vala
mint Knuth Károly úr 5 P-s ajándékát és dr. Pap Ferenc úrnak,
hogy gépírásos műsoraink, könyvjegyzékeink előállításával az
egész év folyamán segítségünkre volt.
c) IFJÚSÁGI GYÁM1NTÉZET.
V ezetői: v. dr. K e n d e h - K i r c h k n o p f G. és

R u ttk a y-M ik liá n

Gyula vallástanérok.

Iskolánk középiskolává fejlődésével eljött az ideje annak
is, hogy a minden evangélikus középfokú iskolában meglévő
ifjúsági gyámintézet nálunk is megkezdje munkáját. Az elmúlt
tanév őszén alakult meg a vallástanárok vezetésével s az
egész tanári kar érdeklődése mellett ez az egyesület. Célja a
vallásos érzésnek és vallásos műveltségnek fejlesztése s e
cél elérésére szolgálnak az összejöveteleken elhangzó dolgoza
tok, szavalatok, emlékezések stb. Nem másodrendű cél azon
ban a tanulóifjúság áldozatkészségének kifejlesztése sem,
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melyet az állandóan tarló gyűjtés utján akarunk elérni, meg
mutatván, hogy kicsiny adományokkal milyen nagy eredményt
lehet elérni, csak gondunk legyen mindig az áldozatra.
A gyámintézeti egyesület az elmúlt tanévben a megnyitó
és a zárógyűlésen kívül három rendes összejövetelt tartott.
Ünnepélyes keretek között emlékezett meg ezeken kívül a
speyeri birodalmi gyűlés négyszázéves fordulójáról, mikor is
a tanári kar és az egyházközség vezetőinek, valamint érdeklő
dőknek jelenlétében áldozott hitünk hőseinek emléke előtt.
Az egyesület ifjúsági elnöke Mailáth Hanna VI. o. t.,
pénztárosa Knuth Jolán VI. o. t., jegyzője pedig Kachelmann
Márta VI. o. t. voltak, akik mellett minden osztálynak meg
volt a maga titkára és pénztárosa is. Ezek vezették szeretettel
és ügyességgel az elmúlt évben az ifjúsági gyáminlézetet.
Gyűjtés utján összesen 281'50 P. folyt be. Ebből 70 pen
gőt két szegénysorsu növendék tanulmányi kirándulására
segélyképpen adtunk, az egyetemes egyházi gyámintézet részére
a szokásos hányadot befizettük, a megmaradt összeget pedig
takarékkönyvvel helyeztük el, hogy majdan egy gyülekezetét
nagyobb segélyben részesíthessünk.
Az első évi munkát abban a reményben zártuk, hogy
kezdet volt ez, mely Isten segítségével neki tetsző szép mun
kának lesz alapjává.
d) SZEMBE EGYESÜLET.
(Szép magyarsággal beszélők egyesülete.)

Ötödik éve működik ez a hazafias célú egyesület, mely az
évek folyamán erős táborrá szerveződött. Osztályonként két-két
választott Szembe-őr figyel a helyes és szép magyar beszédre,
s arról jelentést mond a havonként tartott gyűlésen. Az egye
sület nagy jelentőségét bizonyítja a szép eredmény.
e) BAJTÁRS ALAP.
Vezetője ;

Jeszenszky

Ilona tanár.

Iskolánk jótékonycélú egyesületének — a nagyfontosságú
nevelőértékén kívül — főcélja a szegénysorsú tanulótársakon
segíteni. A havonként tartott gyűléseken megbeszélte a Bajtársgyűjtőkkel a sürgős és a támogatásra méltó ügyeket, melyeket
az egyesület jövedelméből fedezett.
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Á jótékonycélú munkában minden növendék résztvett,
mert havonként fizetett 30 fillér tagságidíjuk volt az egyesület
főjövedelme, de még úgyis, hogy az ő figyelő szemük is észre
vette a támogatásra szorulókat és ajánlásukra megszavazta az
egyesület a szükséges összeget.
A „Bajtárs“-gyűjtőket év elején osztályonként szavazás
sal választottuk. Így lett az 1. oszt.-ban : Kroó Gizella és Vetsey
Julia, 11. oszt.-ban: Raics Ilona és Vetsey Klára, 111. oszt.-ban:
Orphanides Olympia és Scherer Vilma, IV. oszt.-ban: Beretvás
Erzsi és Csörsz Ilona, Va. oszt.-ban: Draskóczy Zsófi és Izsák
Márta, Vb. oszt.-ban: Árpád Erzsi és Kiltz Erzsi, VI. oszt.ban : Gera Rózsi és Kendeh K. Sári — Bajtárs-gyűjtő. Az
egyesület élén az ifjúság részéről Krempe Éva, mint elnök,
Heintz Erzsi, mint pénztáros és Herramhof Amália VI. oszt.
tanuló mint jegyző végzett szorgalmas, példás munkát.
Összes jövedelme ez isk. évben 180671 P, kiadása 1080 24 P.
A megmaradt összegből 500 P a takarékpénztárban kamatozik.
A főjövedelem a tagsági díjakból volt: 81617 P, a múlt
isk. évről maradt 637‘20 P, az önképzőkör nyilvános előadása
jövedelméből 150 P, tombolajátékból 160'50 P.
Bevételéből fedezte 9 növendék félévi tandíját összesen
244 P-t, egynek tankönyveire 16 P-t, tornaruhára 11'50 P-t,
orvosságra 212 P-t adott.
24 növendéknek fedezte isk. szinielőadásra szóló belépő
jegyét a Városi Színházban, az ötnapos isk. tanulmányi kirán
dulásra 4 növendéknek 35—35 pengőt juttatott, a Kiskőrösi
kirándulás kiadását is fedezte egy társának. Szegény jó tanulók
évvégi jutalmazására 100 pengőt adott. Egy esetben gyors
segélyt is megszavazott egyik beteg tagtársnak.
De legbuzgóbb együttes munkát akkor végzett, mikor
karácsonykor, dec. 21-én megvendégelt és megajándékozott
60 meghívott szegény gyermeket abból az élelem- és ruha
féléből, melyet örömmel hozott majdnem minden növendék.
Ugyanakkor 24 tanulótársának is szerzett örömet 11 teljes
sötétkék öltözettel, 16 intézeti zubbonnyal, 3 intézeti kalappal
és 1 pár cipővel.
Azonban ezeknél a számokkal kifejezett értékeknél jóval
nagyobb a jótékonysági munka nevelő értéke: a szíves, szol
gálatkész, tapintatos, megértő jellem nevelése. Ez, az iskolá
ban beléjük nevelt szociális érzés szólal meg bennök, mikor
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a volt növendékek is hozzájárulnak ajándékaikkal a karácsonyi
megvendégeléshez.
f)

SEGÍTŐ EGYESÜLET.

Célja az, hogy az iskola kevésbbé tehetős növendékeinek
ingyen, vagy csekély díjért tankönyveket adjon használatra.
Kapott az 1. kollégiumból 15, 11. koll.-ból 12, V. és VI. kőik
ből 15, 111. polg.-ból 19, IV. polg.-ból 34, összesen 95 növen
dék 474 drb. könyvet: ebből 20 növendék teljesen ingyen 133
drb.-ot, a többiek használati díjat fizettek. A befolyt használati
díjakból, továbbá egyesek adományaiból szerezzük be az új,
javíttatjuk és köttetjük a régi könyveket.

8. Szertárak,
1. IRODALMI SZERTAR.
Újabb beszerzés egy His masters voice-grammofón, hozzá
63 db. kétoldalú lemez a zenetörténet (torna), 30 db. az angol
nyelvtanításhoz.
Öre:dr.

Bőhm

Dezső igazgató.

2. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI SZERTÁR.
Újabb beszerzések. 1. Szemléltető képek: Ókori építészet:
19 db. Középkori és renaissance építészet: 18 db. Ókori szob
rászat : 49 db. Középkori és renaissance szobrászat: 17 db.
Ókori festészet: 8 db. Középkori és renaissance festészet: 11 db.
Dr. Szigethy Lajos egy művészi színnyomatot ajándékozott2. Képeslevelezőlapok: 26 db. 3. Könyvek szemléltetésre:
A. Philippi, Die grossen Maler in Wort und Farbe. — Seeman,
Künstlermonographien: Rafael. — Michelangelo.
Öre : dr.

Láng

Margit tanár.

3. TÖRTÉLEM-FÖLDRAJZ1 SZERTÁR.
Történelmi térkép: A keleti népek, Görögország, Itália.
Földrajzi térkép: Európa vízrajzi, Öt világrész, Magyarország
domborművű kézitérképe. Összesen 6 térkép. Ezenkívül 101 db.
diapozitív lemez (Jákobéi Erzsébet és Margit ajándéka), 8 vetí
tésre alkalmas levelezőlap-album, több száz levelező lap.
Őre:

Jeszenszky

Ilona tanár

51

4. TERMÉSZETRAJZI és 5. VEGYTANI, ÁSVÁNYTANI ÉS
FÖLDTANI SZERTÁR
állománya ez évben nem változott, csak előbbibe helyeztük el
dr. Gluzek Ferenc ajándékát, a kitömött túzokot. Előbbinek
ő re : Fialka Margit, utóbbié Kozma Gabriella tanár.
6. TERMÉSZETTAN1 SZERTAR.
A megnyíló .VII. osztály fizikatanításának előkészítésére
a szertárat ez irányban készítettük. Uj beszerzések: Tizedes
mérleg m intája; hengerkerék m intája: egy tompamenetü és
egy élesmenetü csavarm inta; ingaóra levehető szám lappal;
Haldat fenéknyomás készülék 3 különböző alakú edénnyel;
üvegbuzogány ; pyknometer ; közlekedő hajszálcsövek ; Mariotteféle készülék 1 méter magas állványon; 2 db hangvilla
rezonáló szekrényen összehangolva ; ajaksíp eltolható dugóval;
kihúzható nyelvsíp. Ajándékba kaptunk a fasori ev. gimnázium
gazdag szertárából: Kis dynamometer, bűvös pohár (szivornya),
rézsodrony hullámvonal kimutatására, hangsziréna, ajaksíp,
metronóm, fotométer, készülék a fényvisszaverődés és törés
kimutatására, 9 db kis optikai rács (fényelhajlásra), dom
ború lencse (folyadékkal tölthető), 3 db mágnespatkó, kis
iránytű, üveg- és egy ebonitpálca hozzávaló állati szőrmé
vel és foncsorozott bőrrel a dörzsölési elektromosság kimutatá
sára, elektrométer, 2 db galvanométer, elektromágnes, össze
sen 30 darab.
Őre : K o z m a G a b r i e l l a tanár.
7. RAJZSZERTÁR.
Újabb beszerzés: 5 db gipsz fej (Mercurius, Niobe, hal
dokló Nagy Sándor, Voltaire, olasz nő.) Egy ceruzahegyező gép.
Őre :

C lo ck

Klára tanár.

8. TORNASZERTÁR.
A Deák-téri tornaterembe az elemivel közös használatra:
45 db fényezett fabotot, 1 db plintet (ugrószekrényt), 2 db
labdakosarat hálóval szereztünk be. ő r e : K o z m a G a b r i e l l a tanár.
9. EGÉSZSÉGTANI SZERTÁR
Teljesen uj, tökéletesen berendezett mentőszekrényt
szereztünk be, a szükséges mentő- és kötözőszerekkel.
ő r e : Dr.
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B exheft Á r m in

iskolaorvos.

10. KÖNYVTÁRAK.
A tanári- és ifjúsági könyvtár egyaránt két részben a
Deák-téren és Veres Pálné-utcában van elhelyezve, de egysé
ges vezetés és beszerzés jellemzi.
a) T anári könyvtár. Régebbi folyóiratainkat bekötve a
könyvtárban helyeztük el: Állattani Közlemények (1927—28.),
Botanikai Közlemények (1919—28), Budapesti Szemle (1927—28),
Chemiai Folyóirat (1920—28), Die Erziehung (1927. 3 füzet,
1928), Föld és Ember (1925—28), Irodalomtörténet (1927—28),
Literalura (1926—28), Magyar Asszony (1925—26), Magyar Ipar
művészet (1924—28), Magyar Földrajzi Évkönyv (1927—28),
Magyar Paedagógia (1892—1928, ebből 1927—28. kettős pél
dány), Magyar Múzsa (I. évf.). Protestáns Szemle (1924—28),
Protestáns Tanügyi Szemle (1927—28), Pädagogisches Zentral
blatt (1928), Természettudományi Közlöny (1919—1928), Turista
ság és Alpinizmus (1920—23, 1927—28), Tündérujjak (1928).
A folyó iskolai évben következő folyóiratokat járattuk:
1. egyházi lapok (Evang. Családi Lap. Evang. Néplap, Evan
gélikusok Lapja, Harangszó, Hegyen Épített Város, Jöjjetek Én
Hozzám); 2. paedagógiaiak (Magyar Paedagógia, Die Evange
lische Pädagogik, Die Erziehung, Pädagogisches Zentralblatt,
Magyar Művelődés, Protestáns Tanügyi Szemle, Országos
Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, Család és Gyermek);
3. irodalmiak (Irodalomtörténet, Literalura, Napkelet, Protestáns
Szemle, Egyetemes Philologiai Közlöny, Református Figyelő,
Budapesti Szemle); 4. földrajz-történelmiek (Föld és Ember,
Turistaság és Alpinizmus, Nagymagyarország); 5. természet
tudományiak (Chemiai Folyóirat, Természettudományi Közlöny,
Egészség); 6. művészeti tárgyúak (Magyar Művészet, Magyar
Iparművészet, Die Musik, Tündérujjak); 7. vegyes tárgyú
(Magyar Asszony). — Itt kell megemlékeznünk a kultuszminiszter kegyes ajándékáról, mely szerint öt folyóiratot fizetett
elő iskolánk részére, ezek : Budapesti Szemle, Debreceni Szemle,
Irodalomtörténeti Közlemények, Minerva, Széphalom.
A könyvtár állománya gyarapodott: 1. sorozatos művek
kel, és pedig Csathó Kálmán (12 k.), Gárdonyi Géza (5 k.),
Jókai Mór (10 k.), Magyar Klasszikusok (39 k.), Német Klaszszikusok (Hempel kiadás, Rátz László igazgató ajándéka,
109 k.) 2. egyes kötetekkel: filozófia-paedagógia 36, magyar
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nyelv és irodalom 36, idegen nyelv és irodalom 68, jog, tör
ténet- földrajz 63, természettudomány 20, művészettörténet 5,
Napkelet Lexikona, összesen 229 drb., ebből a Veres Pálnéutcában 154, Deák-téren 75 nyert helyet.
Őre: Jeszenszky Ilona tanár, kinek a Veres Pálné-utcai
rész kezelésében Kell Klára tanár segédkezett.
b) Ifjúsági könyvtár: 1. Deák-téren 16 drb. könyvvel
gyarapodott, őrizte Glock Klára ta n á r; a Veres Pálné-utcai
részt a maga egészében a felső tagozat önképzőkörének keze
lésébe adtuk át, ennek állapotáról, beszerzéseiről és átrende
zéséről az Önképzőkör jelentése számol be.
c) Kötelező olvasm ányok könyvtára az irodalomtanítás
kiegészítésére 18 magyar és idegen műből áll 295 példányban.
Kezelik a magyar irodalom tanárai.
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RENDES NÖVENDÉKEK:
a) Születési helye: Budapest 184, Csonkamagyarország
79, elcsatolt területi: cseh 14, oláh 23, osztrák 3, külföldi 5,
összesen 308.
b) A n ya n yelve: magyar 298, német 8, görög 2, összesen 308.
c) Szülők lakóhelye: Budapest 257, Csonkamagyarország
42, elcsatolt: cseh 1, oláh 7, külföld 1, összesen 308.
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d) Szülők foglalkozása: földbirtokos 22, iparos 53, keres
kedő 34, önálló értelmiségi 39, közalkalmazott 50, magán
alkalmazott 21, pap, tanár, tanító 17, munkás (altiszt) 19,
katona 8, özvegy 22, nyugdíjas 16, egyéb 9, összesen 308.
e) Vidékről jár be : 21.

10. Tankönyvjegyzék 1929/30-ra.
A) KOLLÉGIUM.
I. kollégium.
Bereczky : Ószövetségi élet és jellemképek
Kovács G. : Magyar Olv. könyv I. r.
Trócsányi: Magyar nyelvtan I. r.
Fallenbüchl—Kardeván': Német nyelvkönyv I. (kezdők)
Miklós—Ulreich : Német nyelvkönyv I. (haladók)
Lakos—Németh : Földrajz I.
Mérei—Gimes : Mennyiségtan, leánykoll. 1.
Kogutovicz : Földrajzi iskolai atlasz.
Geszler : Énekiskola 1.

II. kollégium.
Bereczky : Jézus élete és tanítása
Kovács G. : Magyar olvasókönyv II.
Trócsányi: Magyar nyelvtan II.
Fallenbüchl—Kardeván : Német tankönyv II. (kezdők)
Miklós—Ulreich : Német nyelvkönyv I. (haladók)
Lakos—Németh : Földrajz II.
Greguss—Horváth : Természetrajz középisk. I.
Mérei—Gimes : Számtan II.
G eszler: Enekiskola I.

III. kollégium.
Bereczky : Keresztyén egyháztörténet
Kovács G. : Magyar olvasókönyv III.
Trócsányi: Magyar nyelvtan III.
Miklós—Kaiblinger—Koszó : Német nyelv és olvasók. III. és IV. o. (kezd. hal.)
H ézser: Földrajz, leánykoll. 111. o, sz.
Szilády : Növénytan, középisk. felső o. sz.
Mérei—Gimes : Számtan II. és 111. o. sz.
G eszler: Énekiskola 11. r.

V. kollégium.
Gaudy : A kereszlyénség megalapításénak története
Riedl—Pintér: Retorika
Takáts : Az Ó- és Középkor története (felső Ieányisk. és keresk. sz.)
Miklós—Kaiblinger—Koszó : Német nyelvkönyv 111. r.
Yolland—Kundt: Angol nyelv- és olvasókönyv.
Theisz : Francia nyelviskola 11. r. Leányközépisk. V—VI. o. sz.
Bodrossy—Szilády: Ásványtan és kémia, kollég. V. o.
M érei : Mennyiségtan, gimn. IV. cl s z .
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VI. kollégium.
Bereczky : Keresztyén egyháztörténet VI. o.
Riedl—Pintér: Poétika
Makoldyné—Flitsch : Német nyelv és olvasók, polg. leányisk. IV. (kezdők)
Miklós—Kaiblinger—Koszó : Német nyelvkönyv 111. r.
Schiller: Jungfrau v. Orleans (Faith M. magy.)
Yolland—Kundt: Angol nyelvkönyv gimn. V—VI. o. sz.
T heisz: Francia nyelviskola V—VI. o. sz.
Domanovszky: Történelem 11.
M érei: Mennyiségtan V. o.

VII. kollégium.
Bereczky: Magyar egyháztörténet
Pintér Jenő : Magyar nemzeti irodalom története 1. r.
Miklós—Kaiblinger—Koszó : Német nyelvkönyv, Vll. o. sz.
Yolland—Kundt: Angol nyelvkönyv, gimn. Vll. o. sz.
dr. Hézser A urél: Földrajz, középisk. Vll. o. sz.
Fodor—Gerlóczy : Egészségtan
M érei: Mennyiségtan V. o. sz.
Szíjártó—Miklós : Fizika, gimn. Vll o. sz.

B) POLGÁRI.
IV. polg. osztály.
Bereczky: Hit és erkölcstan
Glósz—Rőthy : Költészettan
Márki—Pallós : Magyarok története IV. o.
Miklós—Ulreich : Német nyelvkönyv 11. r.
Szenes—Volenszky : Természettan és csillagászattan
Szuppán—Krämer: Számtan és mértan 111. r.
Bexheft—Hajós : Egészségtan polg. leányisk. IV. o.
Kohaut—Sebestyénné : Háztartási és nevelési ismeretek
Geszler: Énekiskola 11. r.

11. Tudnivalók az 1929/1930. iskolai évre.
A l e á n y k o l l é g i u m az 1926. évi XXIV. t.-cikkben
körvonalozott n y o l c o s z t á l y ú k ö z é p i s k o l a , melynek
érettségi bizonyítványa a polgári iskolai, rajz-, testnevelési-,
zenetanárképző, kertészeti, ipar-, képző-, zeneművészeti főisko
lákra, az egyéves kereskedelmi tanfolyamra, különbözetivel a
tanítóképző V. évfolyamába való felvételre, továbbá köztiszt
viselői pályákra képesít. Tananyaga irodalmi és művészeti
irányú általános műveltség mellett a modern nyelvek (és pedig
német, angol és francia) tanítására helyez legnagyobb súlyt.
Az 1929/1930. évben már I., II., V., VI. és VII. osztályai nyíl
nak meg.
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1. Felvétel. A Deák-téren megnyíló /., II. és III. kollégiumi,
továbbá a még fennálló /V. polgári osztályba (melyben azon
ban a felső tagozatra való átmenetet előkészítjük), j ú n i u s 
b a n történik. A b e i r a t á s j ú n i u s 24—25. napjain lesz a
Deák-téri iskolaépületben d. e. 8—12-ig (szeptemberben csak
az esetben írunk be, ha nincs minden hely betöltve). F i z e 
t e n d ő d í j a k : egységesen 12 P beiratási díj a beiratás alkal
mával, esedékes a kollégiumban 30 P, a polgáriban 20 P
üzemi díj. Évi tandíj: a) az I—III. kollégiumban: evang. 60,
ref. 100, r. kát. 140, izr. 240 P, b) a polgáriban: evang. 32,
ref. 64, r. kát. 96, izr. 192 P, mely összeg! két részletben (a beiratáskor vagy szeptemberben és februárban) fizetendő be.
A Veres Pálné-utca 36. sz. alatt levő V., VI. és VII. kollé
giumi osztályokba a felvétel ugyanekkor van. A polgári IV.
osztályából a kollégium V. osztályába fellépők az algebrai
számokkal való alapműveletekből, angol III—IV. s természet
rajz II—IV. anyagából különbözeti vizsgát tartoznak tenni, a
VI—VII. osztályba különbözeti vizsgával felvehetők más közép
iskolai V—VI. osztályt végzettek. A IV. középiskolai, polgári
osztály elvégzése után egyéves továbbképző évfolyamunkba
lehet beiratkozni. F i z e t e n d ő a felvételkor egységesen 12 P
beiratási és 30 P üzemi díj. É v i t a n d í j : evangélikusoknak 80.
ref. 120, r. kát. 160, izr. 320 P, mely szintén két részletben
rovandó le.
A Veres Pálné-utca 36. sz. alatt levő i n t e r n á t u s b a
m i n d k é t t a g o z a t n ö v e n d é k e i (tehátkollégiumi, tovább
képző és polg. isk. növendékek egyaránt) f e l v e h e t ő k . A fel
vétel feltételei jelen értesítőnkben olvashatók. Beiratási díj 10 P,
tartásdíj evangélikusoknak havi 100, reformátusoknak havi 120,
katolikusoknak havi 150 P.
2. Tandíjkedvezm ényért folyamodhatnak kivételes esetek
ben szegénységi bizonyítvánnyal elsősorban ev. növendékek.
3. Az iskolai év ünnepélyes m egnyitása szeptember 5-én
lesz a Deák-téri díszteremben.
O k v e t l e n ü l m e g k í v á n j u k , hogy növendékeink a
t o r n a ó r á k o n az előírt tornaruhában és tornacipőben jelen
jenek meg, s hogy a k o l l é g i u m i o s z t á l y o k tanulói sötét
kék berakott aljat, matrózbluzt viseljenek. (L. „Internátus“ alatt
61. lapon.)
BT

Internátus.
K özli:

S zlu ik a

Ella igazgató.

Valamely leánynevelő intézet csak akkor felelhet meg
igazán céljának, ha nemcsak a nagyváros leánykáinak nyitja meg
kapuit, de módot és alkalmat nyújt a vidéken lakó szülők gyer
mekeinek is, hogy a távollevő iskola áldásaiban részesülhes
senek. Teszi pedig ezt olyképpen, hogy a komoly tanulás
hónapjaiban jó ellátást, biztos felügyeletet, barátságos meleg
otthont nyújt a családi kört elhagyni kényszerült tanulni vágyó
leánykáknak.
E célt szolgálja a leánykollégium internátusa is. Falai közé
sereglett növendékeinek testi jólétéről gondoskodik, emellett
azonban feladatának tekinti azoknak az evangélium szellemé
ben való nevelését is, szívük, lelkűk művelését, minden jó,
szép és igaz iránti fogékonyságuk fejlesztését, a helyes modor,
sok jó szokás elsajátítását.
Az internátus igazgatója: Szluika Ella oki. polg. isk. tan.,
a dunáninneni evang. egyházkerület modori leánymevelő inté
zetének volt igazgatója.
Nevelőnők: Arz Lujza oki. tan., Bunker Jozefin oki. nyelv
mesternő, Láng Gabriella oki. kertésznő, Öllös Izabella oki.
polg. isk. tan.
Házvezetőnő: Tatai Rózsi, ruhatárosnő és betegápolónő:
Ladányi Kamilla, felügyelőnő : özv. Lorencz Viktorné, irodai
munkában segített dr. Sfeinert Katinka középisk. tan.
Az internátus növendékei a bennlakó igazgatónő és ne
velőnők állandó felügyelete alatt vannak. Iskolán kívüli idejü
ket velük együtt töltik el a nappali szobákban. A magyar és
idegennyelvü nevelőnők felváltva segítségükre vannak napi fel
adataik elkészítésében, délutáni társalgó órákban az idegen
nyelvek gyakorlásában. Velük vannak napi sétáikban, felügye
letük alatt játszanak a kertben, a széles folyósokon, esteli sza
bad óráikban. Velük mennek időnként vallásos és tudományos
előadásokra s mindenekelőtt vasár- és ünnepnapokon a temp
lomba. Együtt imádkoznak reggel, délben, este. Velük vannak
a hálótermekben is.
A nagyobb leánykák gyakran mennek tanulságos és nemes
élvezetet nyújtó hangversenyekre és színielőadásokra. Ezeket
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minden egyes esetben külön szakszerű magyarázó előadás előzi
meg, hogy a növendékek az előadásra kerülő darabokat kellőleg
megérthessék és élvezetüknek meglegyen a szükséges tanul
mányi háttere is. A magyarázó előadásokat a tanári kar meg
felelő szaktanár tagja, túlnyomó részben pedig dr. Bőhm Dezső
igazgató tartja.
A növendékek kedvelt tartózkodási helye a meleg idő
szakban az intézet árnyas udvara, itt játszanak, tenniszeznek,
vagy olvasgatnak szabad idejükben, sőt itt tanulnak még
kézimunkázni is. Télen pedig vígan korcsolyáznak az udvar
aszfaltozott részén készített korcsalyapályán.
Az internátus növendékei a délutáni órákban zongora
órákat vehetnek bejáró zongoratanárnőktől s naponként gyako
rolhatják magukat a részükre beosztott órákban. A zongora
tanítási órákért külön díjazás jár.
A zongoratanítást ez évben Kéler Magda, Papp Józsefné,
Poszvék Olga, Ritter Paula, Svehla Antonia és Várady Imréné,
oki. zongoratanárnők látták el.
Az őszi hónapokban az internátus növendékei részére
10 hétre terjedő tánctanfolyamot rendezett, melyben Marschalkó
Mária táncmesternő vezetése mellett régi szép — elsősorban
magyar — táncokat tanultak a lánykák s e ritmikus és klaszszikus mozdulatok gyakorlásával ügyesítették tagjaikat s tették
simábbá, biztosabbá fellépésüket. A tanultakat szépen sikerült
táncvizsgán mutatták be.
Az egészségi állapot e tanévben is kedvező volt. A szo
kásos torokgyulladásos eseteken kívül csak a téli influenza
járványos időszakban volt nagyobbszámú ilyen megbetegedé
sünk, de ezek is mind igen könnyű, enyhe lefolyású esetek voltak.
Komolyabb megbetegedés — Istennek hála — nem fordult elő.
A megbetegedett növendék a betegszobába kerül s ott
az intézet orvosa, dr. Stühmer Frigyes gyermekorvos, kórházi
főorvos, pontos utasításai szerint a leggondosabb ápolásban
részesül. Sebészeti esetekben dr. Haberern J. Pál egyetemi
tanár szakavatott keze segített a kis betegeken. Könnyebb
ragályos betegség alkalmára szolgál az udvarban különálló
betegpavillon. Súlyosabb ragályos bajban megbetegedett nö
vendék a szülők költségére a törvény rendelkezése szerint
kórházba szállíttatik. Orvosi kezeléshez, külön tornaórákra a
kísérést az intézet nem vállalja.
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Az internátusbán elsősorban a kollégium, a továbbképző
és a polgári leányiskola osztályaiba járó növendékek nyernek
elhelyezési, de — amennyiben hely van — az 0 . N. E. leánygimnáziumának tanulói is felvétetnek.
A jelen, 1928—1929. tanévben 68 növendék vétetett fel
az internátusba. Ezek közül 35 járt a kollégiumba, 8 a tovább
képzőbe, 5 a polgári leányiskolába és 20 a leánygimnázium
nak volt tanulója. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyre fokozódó
útlevélnehézségek miatt évről-évre fogy a megszállott területek
ről jövő internátusi növendékek száma. E tanévben már csak
10 növendékünk jött át megszállott területről, hogy itt része,
sülhessen magyar voltának megfelelő magyar nevelésben.
Az internátusba való felvétel végett az „Igazgatótanács“hoz címzett kérvényben az igazgatónőnél kell jelentkezni. A
kérvényhez csatolandó: születési, iskolai, újraoltási, orvosi
bizonyítvány, szülői nyilatkozat és 10 pengő behatási díj. Az
előleg visszalépés esetén vissza nem téríttetik. Szept. 10 e után
való visszalépés esetén az egész évi internátusi díjak befizetési
kötelezettsége fennáll.
Internátusi díjak voltak az 1928—1929. tanévben evangé
likusoknak 100 pengő, reformátusoknak 120 pengő, katoliku
soknak 150 pengő havonként, fizetendő lehetőleg évi 3 rész
letben. Internátusi behatási díj 10 pengő, zongorahasználati és
orvosi díj egész évre 10— 10 pengő. Zongora tandíj havi 16 P.
Az ellátási díj a még mindég bizonytalan áralakulatok miatt
szükség esetén évközben emelhető. Befizetett díjak visszafize
tésének, vagy a fizetés alól való felmentésnek helye nincs. A
mosásdíj utólag állapíttatik meg, és havonként körülbelül
5 pengőt tesz.
Köszönetét mondok e helyen is intézetünknek juttatott
szíves adományaikért:
Dr. Hofmann Frigyes földbirtokos úrnak: 50 P. rádióalapra
és 12 db nyúl; dr. Gluzek Ferenc orvos úrnak: 1 db malac,
4 db nyúl, 6 db fácán, 1 db fogoly, 1 láda tojás és spárga;
Józsa Mihály úrnak: 19 kg. mák és 9 db. nyúl ; Mihály
István földbirtokos úrnak: 1 láda körte és 4 db nyúl; Ostffy
Lajos földbirtokos ú rn ak : 1 láda alma-körte és 15 db nyúl és
végül a m. kir. népjóléti minisztérium Kórház Üzem ének: 2 kg.
dió, 5 kg. füge, 2 kg. keksz, és 1 kg. szaloncukor karácsonyi
adományáért.
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Az internátusba felvett növendék köteles az előírt szabá
lyokat pontosan megtartani, az intézet rendjéhez szigorúan
ragaszkodni. Szülei által előre bejelentett rokon vagy ismerős
családnál a hónap második és negyedik vasárnapján templomi
istentisztelet meghallgatása után este 7-ig látogatást tehet, ha a
rokon-család ki- és visszakiséri. Ez időre érte a szülő, illető
leg a bejelentett család felelős. Bejelentett rokonaival a hónap
harmadik vasárnapján délután 3—5 óráig beszélhet a fogadó
teremben az igazgatónő tudtával. Vidéki rokon a szülők tud
tával s részükről történt bejelentés alapján látogathatja meg
a növendéket más napon is délután 3 és 6 óra között. Nagyobb
szünetre hazautazó növendék a meghatározott időnél előbb
nem utazhatik el s a kijelölt napon visszatérni tartozik.
A növendék szeptember hó elején, a tanév kezdetét meg
előző napon foglalja el helyét az internátusbán s ekkor hozza
magával a nevével és intézeti számával megjelölt internátusi
felszerelését is. Az intézeti felszereléshez tartozik: egy 180 cm.
hosszú, 80 cm. széles, 3 részből álló derékalj, 1 párna, 1 pap
lan, 1 lószőrtakaró, 1 fehér piké ágyterítő, 2 rendbeli ágyhuzat,
1 nagy 3 m. hosszú fehér abrosz, 6 asztalkendő, számmal
ellátott egyszerűbb evőkészlet, 2 pohártörlő, 2 mosdótörlő,
megfelelő mennyiségű jókarban lévő fehérnemű (legalább 6
nappali ing, 6 háló ing, 6 nadrág, 6 kis alsó derék, 2 alsó
szoknya, 24 zsebkendő), 6 törülköző, 1 fürdőlepedő, 2 lábtörlő,
1 flanel és egy könnyebb, térdig érő fésülködő köpeny, 2 fekete
klott kötény, 8—10 pár fekete harisnya, 1 pár fekete magas
cipő, 1 pár fekete félcipő, 1 pár fekete kivágott cipő, papucs,
sár-, vagy hócipő, meleg kendő vagy kötött kabát, 1 esernyő,
2 félkendő, 2 fésűkendő, bontó- és sűrűfésű, haj-, köröm-, fog
ás ruhakefe, egy kis fadoboz a fésűk és kefék tartására a
hálóteremben. Az intézeti egyenruha sötétkék matrózruha rakott
aljjal, egy ünneplő és egy köznapi, 2 sötétkék keskeny csíkos
vászon- és fehér vászon blúz, sötétkék gallér és kézelővel
4 sor keskeny fehér zsinórral. Szükséges még 1 könnyű fehér
ruha a táncvizsgára, sötétkék-fehér pettyes nyári házi ruha,
sötétkék őszi- és téli kabát. Az egyforma téli- és nyári kalap
az intézet utján szerzendő be.
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Az internátus növendékeinek névsora
az 1928—29. tanévben.
a) A KOLLÉGIUM TANULÓI:
1) Bagossy Ilona ev. V. o. Nagykároly, 2) Bagossy Katalin
ev. V. o. Nagykároly, 3) Becker Margit ev. II. o. Budapest,
4) Beleznay Irén rk. V. o. Budapest, 5) Brenner Sári ref. II.
o. Kiskunfélegyháza, 6) Bónis Lilly ref. V. o. Érköbölkút,
7) Dömötör Kató ev. II. o. Rákospalota, 8) Dubois Klára ev
il. o. Vashegy, 9) Farkas Lilly ref. II. o. Tiszaföldvár, 10) Fecske
Sári ev. VI. o. Tápiószentmárton, 11) Gluzek Beatrix ev. VI.
o. Kisszállás, 12) Gödény Irma ref- V. o. Balkány, 13) Györk
Erzsébet ev. II. o. Fűzfő, 14) Janthó Gabriella ref. V. o. Hercegfalva,1! 15) Karig Julia ev. V. o. Baja, 16) Kisari Erzsébet
ref. V. o. Alap, 17) Kisari Teréz ref. II. o. Alap, 18) Markó
Leontin ref. V. o. Kalocsa, 19) Mátyássy Valeria ev. V. o.
Budapest, 20) Mihály Edit ev. I. o. Nagydém, 21) Molnár Éva
ref. V. o. Budapest. 22) Németh Edit ref. V. o. Budapest,
Németh Lilly ref. V. o. Budapest, 24) Németh Ilona ev. V. o.
Sárszentlőrinc, 25) Ostffy Éva ev. I. o. Ostffyasszonyfa, 26) Papp
Irén ev. V. o. Nógrád, 27) Papp Márta rk. V. o. Berettyó
újfalu, 28) Polgár Margit ref. V. o. Baja, 29) Schenk Erzsébet
ev. II. o. Budapest, 30) Szegfi Éva rk. I. o. Budapest, 31) Széli
Mária ref. I. o. Decs, 32) Teőke Erzsébet ev. V. o. Budapest,
33) Teőke Rózsi ev. I. o. Budapest, 34) Tomann Kató ref. VI.
o. Budapest, 35) Tölgyszékv Irén ref. II. o. Soltvadkert.
b) A TOVÁBBKÉPZŐ TANULÓI:
1) Ádám Jolán rk. Kiskőrös, 2) Bónis Ilona ref. Érköböl
kút, 3) Kisari Mária ref. Alap, 4) Koléner Ilona rk. Budapest,
5) Markó Ernesztin ref. Kalocsa, 6. Mocsáry Gabriella ref.
Liptagerge, 7) Nagypál Magda ref. Jászapáti, 8) vitéz Piros
Margit ev. Berlin.
c) A POLGÁRI LEÁNYISKOLA TANULÓI:
1) Bessenyey Edit ref. IV. o. Nagyszalonta, 2) Fóris
Marianne ref. IV. o. Budapest, 3) Józsa Etel ev. IV. o. Szarvas, 4)
br. Neuenstein Erzsébet ev. 111. o. Szirák, 5) Pete Erzsébet ref.
111. o. Székesfehérvár.
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d) GIMNÁZIUMI TANULÓK:
1) Ascher Anna ref. V. o. Fehérgyarmat, 2) Ascher Katalin
ref. Vili. o. Fehérgyarmat, 3) Bajnóczy Mária ref. Vili. o. Mező
örményes, 4) Ballaskó Ella rk. II. o. Budapest, 5) Buzogány
Klára ev. V. o. Arad, 6) Fényes Katinka ref. 111. o. Berettyószentmárlon, 7) Gödény Magda ref. 11. o. Ramocsaháza, 8)
Hoffmann Mária ref. 111. o. Bicske, 9) Hricsovszky Erzsébet ev.
11. o. Ózd, 10) Keller Klára ev. 1. o. Szentetornya, 11) Medveczky Boriska ev. 1. o. Rákoshegy, 12) Mitsky Alexandra IV.
o. Dánszentmiklós, 13) Neugebauer Margit IV. o. Kastélyosdombó, 14) Orosz Ilona ref. 111. o. Taksony, 15) Skrainka Sári
rk. IV. o. Budapest, 16) Strobl Éva ref. V. o. Abony, 17)
Szathmáry Király Zita IV. o. Boldva, 18) Szvorényi Erzsébet
ev. II. o. Gyón, 19) Szupper Mária ev. 11. o. Vezseny, 20)
Thuránszky Edit ev. VI. o. Gyöngyös.

