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Tíz évi elmélet és gyakorlat.
Irta: Dr. Bőhm Dezső igazgató.

1920-ban alapította Dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök 
kezdeményezésére a pesti evangélikus magyar egyház azt az 
intézetet, melyből leánykollégiumunk kifejlődött. 1920-ban új 
iskolát alapítani többet jelentett, mint bármikor máskor. A rom
bolás éveiben építeni, merészség volt, de egyúttal az élni akarás 
biztos jele is. Még nagyobbá tette ez alapítás fontosságát az, 
hogy a leánynevelésben új irányt mutatott Raffay intézete1, 
melynek vezetésével Szigethy kollégánk egy évi munkája után 
e sorok íróját bízta meg az egyház. Nem vezetés volt ez csupán, 
hanem szervezés is, melyen Isten áldása volt.

Az alapelveket Veres Pálnétól kölcsönöztük, kinek 1867-ben 
létesített magasabb műveltséget nyújtó leányiskolája újult fel a 
mi alkotásunkban. Veres Pálné intézete gimnáziummá alakult 
s ennek nyomán kimúlt a felsőbb leányiskola, úgy hogy a 
háború után az volt a helyzet, hogy aki nem akart érettségit 
tenni, illetve nem törekedett felsőbb tanulmányokra, az a pol
gáriiskola elvégzése után, tehát 14 éves korban a legnehezebb 
helyzet előtt állott. Éppen akkor engedte ki egyházunk is 
leányainkat nevelő hatása alól, mikor ez a legfontosabb: a 
serdülő korban. Milyen lehetőség nyílt evangélikus családjaink 
számára ? Leányaikat vagy katolikus nevelőintézetek gondjaira 
kellett bízniok, mely esetben egyházunk sokat vesztett; vagy 
külföldi, főleg német intézeteket kellett választaniok, hol viszont 
a  most éppen nagyon fontos nemzeti érzés veszett ki belőlük, 
mert a nemzeti tárgyak tudását nem sajátíthatták el. „Nem
I l i im  t i i i i i i i i i i i i i i i i iM ii i i t

1 Alepelveinket kifejtettem: „Új irány a leénynevelésben" címen az 
Ev. Tanáregyesület 1921. évi őszi közgyűlésén,
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akarunk túlzásba esni, a világért sem mondjuk, hogy ez kor
szakalkotó intézmény egyházunk iskoláinak történetében, de 
azt bátran állíthatjuk, hogy nagyon hézagpótló“ — igy szóltam 
ismertető előadásomban. Most, tíz év távlatából nyugodtan 
megállapíthatjuk, hogy inkább korszakalkotó, mint hézagpótló.
U. i. — mint alább kifejtjük — hatással volt az új típusú leány- »
középiskola szervezésére. Hézagpótló is, ha azt vesszük, hogy 
sok evangélikus lánynak adott továbbtanulási lehetőséget; de 
nem olyan értelemben, mint alapításánál vezetőink szeme előtt 
lebegett: gazdag előkelőink már csak divatból is bizony nagy 
számban küldik külföldre és zárdaiskolába gyermekeiket. Ez 
nem az intézmény hibája, hanem az egészségtelen közszellem 
bűne, mely ellen küzdeni sisyphusi munka, de mégis szük
séges kötelességünk.

A tanítás ebben az iskolában három évfolyamban folyt; 
bizonyítványa nem képesített semmire, de általános műveltsé
get adott s igy elvégzése a  lány igazi hivatására, a családi 
életre gazdag kincseket nyújtott. Tanított magyar költészettant 
és irodalmat1, hogy szeressék serdülő leányaink a magyar kultúrát 
és tudjanak érte lelkesedni, s minthogy a legjobb anyagi hely
zetben levő családok lányai, áldozni is. Tanított világirodalmat 
is, mely tárgy a középiskolai oktatásban annyira el van hanya
golva. Részben az illető nyelvek óráinak feladatává lesz, ami 
a gyakorlati nyelvtanítás elhanyagolását vonja maga után, 
részben a magyar irodalom óráiból foglal le sokat, s még a legjobb 
megoldás a görögpótló órák keretében való tanítása, ahol csak 
az a baj, hogy a diákságnak csupán egy része jut hozzá ehhez 
a szükséges irodalmi műveltséghez, — s hogy az új tanterv 
ezt is megszüntette. Intézetünkben három éven át heti két-két 
órában foglalkoztunk e tárggyal és pedig úgy, hogy jó magyar 
fordításokban mutattuk be a világ legnagyobb szellemeinek 
műveit, s cél az volt, hogy minél több olvasással műveljük 
tanítványaink Ízlését. Foglalkoztak növendékeink művelődés- és 
művészettörténettel (zenetörténettel is), hogy az emberi kultúra 
és művészet alkotásait meg tudják becsülni s bennük gyönyör
ködni tudjanak. Ezeknek a gyakorlatszerű előadásoknak kiegé
szítésére lehetőleg gyakran mentek múzeumokba, tárlatok meg
tekintésére. E látogatások szoros összefüggésben állottak a 
tanítással, nem ötletszerűek voltak, hanem azok révén gondo-

1 Itt idézünk említett cikkünkből.
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san előkészítve. S ez indokolta, hogy miért Pesten és csakis 
itten volt ez iskolának helye és létjogosultsága1. De még vetített
képes előadások is bemutatták azt, amit a múzeumok nem 
nyújthattak. A művészeti nevelésre különösen nagy gondot 
fordítottunk, gyakorlatilag is művelték növendékeink a rajzot, 
festészetet, kézimunkát és egyéb kézügyességet, mint varrást és 
kalapkészítést, továbbá zenét, hogy a művészetek iránti fogé
konyságuk gyakorlat útján is kifejlődjék. S hogy megfelelő pél
dákat is nyerjenek, mentek színházakba és hangversenyekre 
megfelelő előadások alkalmával. Az ilyen színházlátogatás 
azonban nem volt szórakozás csupán, hanem époly tanulmányi 
kirándulás, mint pl. Aquincum megtekintése, mert ismertető 
•előadás készítette elő és vezette be. így maradandó hatása 
maradt az élvezetnek is. — Foglalkoztak azonban emellett 
természettudományokkal is, hogy a természet törvényszerűségét 
megértsék s szépségei iránt szemük megnyíljék. Ezen a téren 
nagyon megkötötte a tanítást a pénzhiány, mely szertárakra 
eleinte nem adott lehetőséget. — Számtant csak a gyakorlati 
élet követelményeinek megfelőleg tanultak, vallást és filo
zófiát szellemi fejlődésük betetőzésére, hogy egészséges élet
nézetet sajátítsanak el s a majdan fenkölt gondolkozású 
leányai legyenek egyházunknak és hazánknak. Ezeken kivül 
gyakorlati ügyességeket is tanulhattak, pl. gyorsírást önként 
vállalkozók, táncot az internátusiak a némelyiknél annyira 
hiányzó mozgásbeli csín és ügyesség elsajátítására. Mindezek
hez járult a modern nyelvek csoportokban való intenzív tanítása. 
A tudásnak megfelelő módon csoportosítottuk a tanulókat, nem 
az  évfolyam számított itten, s e tanulásnak a bennlakásban tár
salgási órák voltak segítségére. S ebben a nyelvtanításban lát- 
fuk kezdettől fogva az intézet fennmaradásának zálogát is: mert 
aki három nyelvet (német, angol, francia) elsajátított akármilyen 
kis mértékben is, vitt magával olyan értékes kincset az életbe, 
mintha a gimnázium érettségi bizonyítványát tette zsebébe. 
Amellett iskolánk elvégzése után még csak 17 éves volt, mehetett 
kenyérkereső pályára, hiszen egy gépirási tanfolyam elvégzése 
után éppen az élő nyelvekben való jártassága révén használható 
tagja lett a társadalomnak s lelke emellett teli volt szebbnél 
szebb tudással. S ha nem ment életpályára, ilyen szép lélekkel 
készülhetett jó édesanyja mellett a családi otthonban való életre.
a u  I l i im  in  m i n  1111111111 in

1 Mint ahogy a kollégiumnak sincs vidéki kis helyen talaja.
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Ilyen szép elvek vezették a nevelő munkát s az a meg
jegyzendő, hogy ez elvek meg is valósultak teljesen. Az iskola 
látogatottsága fokozódott és mikor mind a  három évfolyam 
megnyílt, már túllépte a  növendékek száma a százat. Köztük 
sok bennlakó foglalt helyet és különösen kezdetben nagyszámú 
tanuló a megszállt területek magyarságából. így nemzeti hivatást 
is töltött be az intézet; természetesen idővel kevesbedett a 
megszállt területi tanulók száma, mint ahogyan sajnálattal lehetett 
tapasztalni az ottrekedt magyarság elfásulását, no meg a meg
szállók erős ellenmunkáját.

Kezdetben előny az, hogy iskolánk nem adott állam
érvényes bizonyítványt, mert ezáltal éppen azokat a családokat 
hódította vissza, melyek általános műveltségért külföldre kül
dötték gyermekeiket1. De ez előny később hátránnyá lett, 
U. i. megvolt benne az evangélikus egyháznak az intézete, 
mely a „felső tízezer“, a gazdagok számára biztosíthatott meg
felelő nevelést, azonban a művelt középosztály gyermekeinek 
nincs más választásuk: gimnáziumot kénytelenek végezni, 
hogy továbbtanulásra alkalmuk legyen. Éppen a közép- 
osztály, a pap-, tanár-, tanító-, hivatalnokosztály az, melyre 
egyházunknak és hazánknak leginkább lehetne építenie és 
ennek gyermekeiről nem tudtunk gondoskodni. Itt csak az 
államérvényes bizonyítvány segíthetett. Az itt folyó munkát a 
kultuszminiszter is elismerte, mikor a „nyilvános tan- és nevelő- 
intézet“ jelleget adományozta intézetünknek (15.302/1924.), de 
ez csak külszín, mert a nálunk nyert bizonyítvánnyal sehol 
sem lehetett a tanulást folytatni. Kivétel volt a Zeneművészeti 
főiskola, mely nem a  szabályokat nézte, hanem az iskola 
tanulmányi anyagát és a mi bizonyítványunkat egyenrangúnak 
fogadta el a középiskolák megfelelő osztályainak bizonyít
ványával. Közben érett a leányközépiskolák reformjának kér
dése is és nem kis mértékben a mi iskolánk révén alakultak ki 
az új leányközépiskolák, melyeket az 1926. évi XXIV. t. c,
létesített, bár ezt eddig nem vallották be. A három iskolafaj 
(gimnázium, líceum és kollégium) közül eddigi elveinket leg
nagyobb mértékben a  kollégium típusában láttuk megvalósítva, 
azért ezzé alakult át iskolánk. A Veres Pálné-intézet hiányát, 
hogy nem volt alsó tagozata, igazán zseniális ötlettel úgy oldotta
i im i im n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

1 Igaz, hogy akkor a  külföldre utazás igen nehéz volt, valutánk nagyoni 
kis értékű, s ez is hozzájárult első éveink sikeréhez.
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meg a fenntartó egyház, hogy a visszafejlődésben volt, régi 
jónevű Deák-téri polgári leányiskolát csatolta egyelőre az igaz
gató személyével hozzá, majd 1927. szeptemberétől fokozatosan 
két-két osztály (egy alsó és egy felső) nyitásával ebből a kettőből 
fejlesztette ki az ország egyetlen leánykollégiumát. Éppen a 
Veres Pálné-intézet 10 éves fennállása esik egybe a kollégium 
teljes kialakulásával, mely 1930/31-ben már mind a nyolc osz
tályával áll az evangélikus tanügy szolgálatában.

Olyan egyszerűnek látszik ez a kialakulás és hogy mégis 
mennyi kísérletezés, mennyi nehézség volt e tíz év alatt, azt 
csak az tudja, aki e munkában benne élt. A bizalmatlanságtól 
mindenféle más akadályon áttörve mégis áll, él, erősen él az 
iskola.

S vájjon a régi tanterv megmaradt-e ? Meg kell állapí
tanunk, hogy igen sokat vett át a mi tantervűnkből az állam 
által megállapított tanterv, de véleményünk szerint nem eleget. 
Megtartotta az alapelvet, hogy modern nyelvek tanulásával is 
nyújt képesítő bizonyítványt és érettségi útján továbbtanulásra 
lehetőséget. A latin tanításának fontosságát jól tudjuk, viszont 
azonban az az igazság, hogy ne kelljen mindenkinek, ki művelt 
akar lenni, latint tanulnia, — főleg leánynak nem. A líceumban 
és kollégiumban I. osztálytól a németet, III. osztálytól a máso
dik modern nyelvet tanítják, és ez nálunk az angol, a protes
táns világhatalom nyelve. Felvette az új tanterv a líceumban 
és kollégiumban a latinból megmaradó óraszámba a művészet- 
történetet, és pedig mind a négy felső osztályba teljesen a nálunk 
tanított anyagot, a gimnáziumban két felsőbb osztályba jóval 
kevesebbet. A különbség a régi tanítási tervvel szemben az, 
hogy míg mi a művészetek szerint csoportosítottuk az anyagot 
(építészet, szobrászat, festészet), addig most történelmi korok 
szerint. Megtartotta a mi tantervűnk egyik jellegzetes tárgyát, a 
zenetörténetet és pedig a liceum és kollégium két felső osztálya 
számára, különösen utóbbiban intenziven, azonban a gimnázium 
IV. osztályában is ad belőle Ízelítőt. Az elosztásban itt is 
különbség van, mi u. i. három éven át 1—1 heti órát szán
tunk e tárgyra, az anyagban először a könnyebben fel
fogható olaszokat tárgyaltuk s II. évben a németeket, III. 
évben a magyar zenét. Most két éven át nem a legvilá
gosabb beosztásban jut 2—2 óra mindarra. A kollégiumban jóval 
kevesebb az algebrai anyag, mint a  másik két iskolafajban,
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vagyis ebben is ez áll a mi elveinkhez közelebb. A földrajz 
két felső osztály tárgya, a filozófiában lélektan és neveléstan 
szerepelnek, ami a tanítónőképző tantervéhez hozza a miénket 
közelebb. A kézimunkatanítást is felvette a  kollégium és pedig 
hat osztályba (ami talán kissé sokX mig a  másik két iskolafaj
ban ez a lánynak igen fontos tárgy teljesen elmaradt; hogy ez 
miként történhetett, nem tudjuk. Sajnos, a  világirodalom nem 
nyert külön órákat, s így tanítására csak az iskola hagyománya 
és a tanárok külön buzgalma szerez alkalmat a kis számú 
magyarból. E tárgy fontosságát átérezve segíti a rendes tanítási 
munkát az önképzőkörök tevékenysége,melyekben a világirodalmi 
vonatkozások kiemelhetők és tárgyalhatok megfelelő vezetés 
mellett. A tanterv köti tanításunkat, de nem esünk kétségbe, 
ha nem is teljesen a  mi gondolatainkat tükrözi vissza, mert 
hiszen tudjuk, hogy a  legkitűnőbb elmélet sem érhet semmit, 
ha nincs megfelelő személy a  végrehajtásra. Mi a tanítási mun
kának modernségével próbálunk hiányokat kiküszöbölni és 
áthidalni.

Es itt kapcsolódik elmélkedésünkbe a szemléltetés kérdése- 
Már az iskola alapításakor hangsúlyoztuk a  szemléltetés szük
ségességét. Előbb is kiemeltük a múzeumlátogatásokat, szin- 
házbajárást; de mindez semmi, ha magában az iskolában 
nincs szemléltetésre alkalom. Az állam az u. n. kötelező film
oktatással segít a bajon, már amennyire ezzel ilyen bajon 
segíteni lehet. Mî  az iskolában a vetítőgépet állítottuk be segéd
eszköznek. Amit 1925-ben egy előadásban1 mint félénk kísérletet 
közöltem, megint megerősödve valósult meg az iskola fejlődése 
folyamán és most már hatalmas rendszerré alakult ki, mely 
nélkül iskolánk tanítását el sem tudjuk képzelni. Kiemeltem ott, 
hogy a szemléltetésre iskoláinkban főleg a  természettudomá
nyoknál törekedtek eddig; jól felszerelt szertárak állottak taná
raink szolgálatában, a vetítés előnyeit csak később fogták fel. 
S itt főleg az álló képek hasznára kell rámutatnunk, mert a 
tanításnál ezeknek előnye a legértékesebb. Már ekkor rámutat
tam arra, hogy a kötelező filmoktatás a mostani formájában 
nem felel meg a célnak, mivel egész iskolát zsúfol egy elő
adásba össze, ezáltal a  tanítást megzavarja, s a bemutatott 
képek nem alkalmazkodhatnak a tanult anyaghoz. Áldássá e
‘i i i i i i i i i i m i m i i m i i i i i i i i i i

1 „Vetítőgép az iskolában.“ Előadás az Ev. Tanáregyesület 1925. évi 
őszi közgyűlésén.
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bemutatás csak akkor lesz, ha a rendes tanítás keretén belül, 
a tanórákon történik. Képeket eddig is mutattak be a  tanárok, 
de ezek körözése a tanítást megzavarta, s nem is egyszerre 
látták a tanulók a szükségeset; nagy képek pedig, melyeket 
minden tanuló egyformán láthatott, igen nagy anyagi áldozatot 
kívántak az intézettől. Főként a művészettörténettanítás állíthatja 
sikerrel ez eszközt szolgálatába, hiszen ottan a szemléletből 
indul ki a tanítás, de a földrajz is elvezethet ismeretlen tájakra 
a  vetítés segélyével, az irodalomnak is segédkezet nyújthat ez 
eszköz, mikor irodalmi művek tartalmát foglalja össze, vagy a 
helyeket mutatja be, hol a költő élt, műve történt. Itt és a tör
ténelemben, elismerem, a mozgóképnek előnye van; minden 
más tárgynál többet ér az álló kép. (Sajnos azonban, mivel ez 
nem olyan jó üzlet, még kevés irodalmi tárgyú mozgókép áll 
rendelkezésre.) 1925. évi előadásomban beszámoltam arról, hogy 
ifjú iskolánk milyen vetítő diapozitivanyaggal rendelkezik. Nem 
részletezem, csak annyit említek meg, hogy kétezernél több 
üveglemezünk volt, s főleg a saját magunk összeállította iro
dalmi képek képviseltek nagy értéket Ami ekkor csak kísérlet 
volt, ami ritka, szinte feltűnő érdekesség, az az évek folyamán 
egészen megszokott és mindennapi segédeszközzé lett. Ennek 
a  megkönnyítésére idővel olyan vetítőgépet szereztünk, mely 
nemcsak a drága üveglemezek bemutatását tette lehetővé, 
hanem bármilyen kép, levelezőlap és tárgy bemutatását is. 
Ilyen „Epidiaszkóp“ a bemutatást olcsóvá tette, igen könnyen, 
növendékek által kezelhető; alkalmazható minden tárgy keretén 
belül, úgy hogy a múlt iskolai évben már 250 rendes tanítási 
órán használták a vetítőgépet, illetve, mivel két épületben van 
iskolánk elhelyezve, a gépeket tanáraink. Minden tárgynak 
fontos segédeszköze ez, a tanulás mellett műélvezetet is nyújt, 
mivel művészi képek gyűjtése és szerzése nem okoz különö
sebb anyagi gondot. Itt a tanulók siettek adományaikkal, úgy 
hogy pl. földrajzi képekből szépen rendezett sorban állanak a 
legbőségesebb sorozatok a tanár szekrényében; de nemcsak 
állanak, hanem használtatnak is És éppen ebben van a fel- 
szerelési tárgyak értéke: a forgalmi érték teszi őket becsessé. 
Hogy ez nálunk megvan, a közölt szám igazolja. Mert megál
lás nincsen, az anyag bővül, de bővül a tanári tapasztalat is, 
mely alkalmazásukhoz szükséges. Tanári testületünkben meg
van a haladás vágya és minden okos újítást örömmel ragad
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meg a nevelő munka kellemessé, széppé tételére. Már pedig 
a vetítőgép azzá teszi a  tanítást — s ez leányoknál többszö
rösen fontos szükséglet, hiszen őket mindig szépre kell nevelnünk.

A legtöbb tárgynál látási úton folyik a  bemutatás, ez a 
szemléltetés. De vannak tárgyak, melyeknél hallani kell, hogy 
felfogjunk valamit. Ilyen tárgy a zenetörténet. Ezt a mi iskolánk 
kezdettől fogva erősen művelte, mert meg voltunk róla győ
ződve, hogy az általános műveltségnek igen fontos kelléke a 
zenei, s ha nem is zenész valaki, bizonyos fokig műveltség 
kérdése, hogy zenei tárgyakról tájékozva legyen. Nemcsak a 
kézügyességgel megáldottaknak kell a képzőművészetekről foga
lommal rendelkezniük, mint ahogyan nemcsak technikai készség- 
bíróknak szükséges a technika vívmányai iránt érdeklődniük. 
Így van ez a zenével is. Évekig a zongora volt az egyetlen 
segítő eszköz, mellyel a zenetörténet a dallamokat elő tudta 
varázsolni. Újra egy előadásban1 mutattam rá arra, hogy milyen 
fontos és jó segédeszközt találhat a zenetörténettanítás a 
gramofonban és hanglemezben. Mert a zongora nem tud hang- 
szineket kifejezni, itt nem tudom az énekkari vagy magánénekes 
művek varázsát érzékeltetni, itt nem tudok zenekari hatásokat 
kiváltani, az egyes hangszerekről a zongorabemutatás fogalmat 
sem nyújthat. Pedig a zenetörténetnél sem a történeten van a- 
hangsúly (mint a művészettörténetnél sem), hanem a zenén, 
magán a művészeten. Ebbe kell bevezetni, már pedig bemu
tatás nélkül ez nem lehetséges. Segíthetnek a  hangversenyek, 
színházak előadásai, de ezekkel még nehezebben vagyunk, 
mint a kötelező filmoktatással, hiszen a színházak műsora 
üzleti célokat szolgál, nem is alkalmazkodhatik a tanításhoz. 
A rádióban is látták sokan a  könnyen alkalmazkodható segéd
eszközt ; de itt éppen az a baj, ami a kötelező filmoktatásban, 
hogy nem akkor kapunk valamely darabot, mikor erre a tanítás 
folyamán szükségünk van, eltekintve attól, hogy a rádió is 
torzítja a hangokat. Ezért olyan eszköz kell, mely könnyen 
kezelhető, akkor áll rendelkezésre, mikor a tanítás kívánja és 
a hangokat tökéletesen adja vissza. S ez a  gramofon, mely 
csupán a zongorát torzítja, zongoradarabok bemutatására pedig 
legkevésbbé kell használni, hiszen zongorán is elvégezhető a 
bemutatás. — Ez előadás tényleg megindítója volt iskolánkban a
i t i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i

1 „A gramofon szerepe a zenelörlénet tan ításéban .“ Előadás az Ev. 
Tanáregyesültt 1929. évi őszi közgyűlésén.
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gramofonnal való tanításnak: már több mint 130 lemez — és 
pedig elsőrangú művészlemezek, melyeket német iskolai célra 
készült lemezekből válogattunk ki legnagyobb részt — segíti a 
tanár munkáját. De nemcsak a zenetörténet talál benne meg
felelő kiváló segédeszközt, hanem a modern nyelvtanítás is 
igen jól használhatja a kitűnő kiejtésű lemezeket. Persze nem 
teszik ezek a tanár munkáját szükségtelenné, hanem ennek 
kiegészítésére szolgálnak. A torna is alkalmazhatja a gramofont 
zenés, ritmikus gyakorlataihoz. Szóval használata elé szép 
kilátás nyílik. Nem is tudjuk megmondani, hogy hányszor 
alkalmaztuk ez évben, mert nincs talán zenetörténeti óra, melyen 
elő nem vennők ezt a jó segítőt. S különösen a vidéki isko
láknak igazán melegen ajánlhatjuk alkalmazását, mert most 
már egész operák, hatalmas zenedarabok kaphatók megfelelő 
lemezeken, melyek a hiányzó operai előadásokat és hangver
senyeket is pótolni vannak hivatva. Mert ne higyje senki, hogy 
a  gramofon még mindig az a recsegő szerszám, melyet gyer
mekkorában esetleg borzadva hallott. Ha ilyen, akkor nem jó 
a  gép, akkor rossz a  lemez. De ha jó gépet veszünk és jó 
lemezeket, melyeket gondosan őrizünk és tartunk, akkor tiszta 
és tökéletes bemutatásaink teljes illúziót keltenek.

így alakulnak ki valósággá a felvetett termékeny gondo
latok, ha vannak tanárok, kik megértéssel fogadják az eszmé
ket. Mikor iskolánknak, mint Veres Pálné-intézetnek tízéves 
fennállását örömmel látjuk* 1, ezekben a sajátosságokban kell 
legfőbb értékét keresnünk, és fejlődésének és tovább fennma
radásának legbiztosabb zálogát is találnunk. Mi lesz a  fejlődés
útja, ki tudná? Egy azonban bizonyos, hogy a megállásnak 
nem szabad elkövetkeznie, mert aki nem halad, az visszamegy 
(mint Goethe mondja). Mi pedig nem mehetünk hátra, nekünk 
egyházunk és magyar tanügyünk érdekében előre kell halad- 
nunk állandóan.

i i i i i i i i i i i i i i i im i i i m i i i i i i i

1 A kollégium m á s i k  á g a  (alsótagozata) az 1883 ban létesült Deák
téri polgáii leányiskolából alakult, s igy m o s t  47 é v e s .
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1. Az iskola története.

A kollégium őse, a polgári leányiskola az elemi iskolából 
fejlődött és pedig 47 éve, 1883. szeptemberében nyílt meg I. és II. 
osztálya Falvay Antal igazgatása alatt s az 1887/88. évben, 
tehát 43 esztendő előtt lett teljes négy osztályúvá. A növen
dékek száma állandóan növekedett, első évben 131 volt, 1898/99- 
ben érte el a legmagasabb számot, a 300-at. Már a kilencvenes 
években felmerült az a gondolat, hog/ 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, amenyiben a polgári és elemi iskolák külön 
igazgatás alatt folytatják 1919-től munkájukat. A háború utáni 
viszonyok még inkább nehezítették a régi terv életrehívását. 
A magyar egyház ugyan Dr. Raffay Sándor püspök kezdeménye
zésére fontos lépést tesz 1920-ban az evangélikus nőnevelés 
érdekében, amennyiben kezelésbe veszi 15 éves szerződéssel 
az Országos Nőképző Egyesület Veres Pálné-utcai épületét s 
itt a  tovább is fenntartott internátus mellé három évfolyamú 
továbbképző líceumot szervez olyan leányok számára, kik 
modern nyelveket kívánnak tanulni s az általános művelt-
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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. Szigelhy Lajos ev. főgimn. tanár volt, míg 1921-től a kol
légium mostani igazgatója Dr. Böhm 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 kultúrhivatást végez. A kultuszminiszter ezt 
méltányolta, mikor a sajátos tantervű iskolát 15302—1924. 
V. ü. o. sz. rendeletével mint „nyilvános tan- és nevelőintézet“-et 
elismerte.

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

Az 1926—27. iskolai évben a Deák-téri polgári iskola 
igazgatását is Dr. Bőhm Dezső vette át, ki 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
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eddigi elveinknek leginkább felel meg, amennyiben körülbelül 
azt tanítja, amit líceumunk eddig, előnye azonban az állarr.- 
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 1930/31-ben 
teljessé lesz az iskola.

2. Az 1929—30. iskolai év története.

a) Az év megnyitása. A pótló beiratásokat szeptember 
2-án végeztük, ugyanekkor voltak a különbözeti- és magán- 
vizsgálatok is. — Az évnyitó ünnepet szeptember 5-én tartottuk, 
mikor is a Deák-téri templomban Dr. Gaudy László, hitokta
tási igazgató által tartott istentisztelet után a díszteremben 
gyülekezett a háromszázötven tanuló és nagyszámú érdeklődő. 
Itt Dr. Haberern J. Pál közös egyházi, és Dr. Zimmermann 
Ágoston iskolai felügyelő jelenlétében nyitotta meg az igazgató 
n  kollégium III. tanévét, mely a régi polgáriiskola 47-ik és e 
minőségében utolsó, a Veres Pálné-intézetnek pedig 10. éve.

b) Iskolaépületeinket a nyári szünetben a nehéz gazda
sági viszonyok ellenére is megfelelően tataroztuk, az osztályo
kat mind újra festtettük, a padokat is, s egy Deák-téri osztályt 
folytatólagosan húzós, kettős táblával láttunk el Sok gondot 
okozott a felső osztályok nagyszámú növendékeinek elhelye
zése : u. i. két hatodik osztályt kellett nyitnunk a 70 jelentke
zettnek, ezek közül egyik a Veres Pálné-épület I. emeletén 
nyert helyet, és fegyelmi szempontból váltakozva voltak itten 
az A. és B. osztályok; a II. emeleti három tanteremben sike
rült, ha szűkösen is, az V., egyik VI. és VII. osztályoknak 
megfelelő szállást adni. — A nagyszámú vetítő óra sima le
bonyolítására külön vetítő szobát rendeztünk b e : eddig u. i. 
az egyik osztályt használtuk e célra, s így annak évenként 
200-nál többször kellett helyet cserélnie a vetítésre jövőkkel.
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ami a rend szempontjából aggasztó volt huzamosabb ideig. 
Most anyagi áldozattal jól felszerelt udvari helyiséget létesítet
tünk e célra; ebben tartottuk az összes zenetörténeti órákat, 
párhuzamos nyelvi és hittan órákat is a művészettörténeti, föld
rajzi s egyéb vetítőórák mellett. így is a Deák-téri tágasabb 
épületbe jutott egyik felső évfolyamunk, a továbbképző osztály, 
hol az eddigi nyelvi terem lett osztállyá, míg a nyelvi párhu
zamos és a hittanórák számára a  fizika-terem szolgált.

A  helyszűke azonban érezhető és csak a gondos szellőz
tetés és rendtartás tette tanításra alkalmasokká, különösen a 
Veres Pálné-utcai kis helyiségeket. Jövőre azonban gondot 
okoz a VIII. osztály, melynek helyet kell adni, továbbá az a  
tapasztalat, milyen nehéz volt ez évben a VII. o fizikai kísérle
tek részére beosztott délutáni Deák-téri órája. Ezen úgy fogunk 
segíteni, hogy a fizikai és vegytani szertárakat a Veres Pálné- 
utcába visszük át, igy ez órák mind délelőtt lesznek.

c) Tanári testület. Az iskola rendes tanárai és óraadói 
testvéri együttműködésben szolgálták a nevelés munkáját. E 
téren több örvendetes változás történt, mely az iskola meg
szervezése felé nagy lépést jelentett: először is a kultuszkormány 
a polgári iskola rendes tanárait a középiskolai státusba átvette, 
amennyiben eddigi fizetéskiegészítő 60 °/o-os államsegélyüket 
a  középiskolai tárca terhére utalta ki, két tanárt közülök a  
középiskolai fizetésbe elő is léptetett. így a 92 % fizetéskiegé
szítő államsegélyt élvező rendes igazgatón kívül hat rendes 
tanára van a kollégiumnak, van tehát annyi, mint amennyit 
6 osztályhoz a „Szolgálati Szabályzat“ mint minimális számot 
kíván. Régi óhajunk teljesült ez évben, amennyiben egyházunk 
egy tanárra bízta a hittantanítást Vídovszky Kálmán, a Luther- 
Otthon igazgatója személyében, kinek 94°A> államsegélyt ad a 
kormány, nem iskolánk révén, hanem külön utalván ezt ki. 
Békéscsabai 17 évi vallástanári munkálkodása jó nevét meg
alapította, szeretetreméltó egyéniségével azonnal beleilleszkedett 
a mi munkánkba. Ezzel kapcsolatban búcsúznunk kellett az 
utolsó évek óraadó vallástanáraitól, vitéz Dr. Kendeh-Kirchknopf 
Gusztáv és Ruitkay-Miklián Gyulától. Utóbbi mint a gyorsírás 
tanítója tovább is köztünk maradt, Dr. Kendek pedig, mint két 
kedves tanítványunk édesatyja állott hozzánk époly közel, 
mint együttműködésünk idejében. Isten kifürkészhetetlen akarata 
azonban őt 1930. március 9-én d. u. 3 órakor magához szólította.
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Rádióistentisztelet elvégzése után lett rosszul, s sok munkában 
gazdag 47 éves korban adta vissza nemes lelkét Teremtőjének. 
Fájdalmunk együtt sajgóit a gyászoló családdal: külső jelei 
tanárok és növendékek koszorúi voltak, melyek hervadandók, 
de emléke közöttünk él és buzdít önzetlen munkára.

Viszont éppen ez évben, mikor egvházunk egy kézbe 
tudta a hittantanítást adni, református testvéreink külön vallás- 
tanárt küldtek Morandi Ilona személyében, kinek egyénisége 
a szerető együttműködésre igen alkalmas. Összes protestáns 
tanulóink együtt épültek most is a Gyámintézet keretében és 
ifjúsági istentiszteleteinken.

Régi óraadóink közül Schaádt Gyúláné, ki 1921. óta szen
telte munkáját az intézetnek, egészségi állapotának hanyatlása 
miatt március elsejétől kénytelen volt a tanítást abbahagyni. 
Reméljük, hogy egészségének helyreálltával újra folytathatja 
szeretettől vezetett munkáját. Óráit Bünker Jozefin (továbbképző’ 
francia, II. német), Harmath Ilona (II. kézimunka), Dr. Zelenka 
Margit (I. német) vették át.

Dr. Láng Margit volt az igazgató Veres Pálné-utcai önzet
lenül dolgozó helyettese, Dr. Szelényi Ödön és Dr. Szigethy 
Lajos szolgálták immár tizedik éve leánynevelésünk nemes 
ügyét. A Deák-téren pedig Télessy Dalma kipróbált tapintata és 
tapasztalata támogatta az igazgatót két épületben folyó nehéz, 
munkájában. Sajnos azonban, hogy új rendes tanári állásokat 
ez évben sem sikerült szerveznünk, mivel államsegélyt nem 
tudott egyházunk szerezni, pedig a felső osztályok óráinak 
ellátására néhány tanári állásra okvetlenül szükség lenne, mert 
140 órát láttunk el óraadókkal. Ezek betöltésénél elsősorban 
Jablonowsky Piroska és Filarszky Erzsébet jöttek tekintetbe: 
előbbi immár negyedik, utóbbi második éve munkálkodik teljes 
óraszámmal kartársak, szülők és tanulók nagy örömére, feletteseik 
elismerésére; Jablonowsky egyúttal az igazgatói iroda gondos 
vezetésével szolgált rá hálára. Mellettük a tavaly pár órát taní
tott Vidovszkyné Szarvasi Olga nyert nagyobb munkakört: 12 
órát tanított és az I. kollégiumi osztály gondos nevelésével 
dicséretet érdemelt.

Új volt Harmath Ilona, ki négy osztály, köztük a felsők 
testnevelési óráját látta e l ; sokoldalú műveltsége, lelkessége 
azonban ennél jóval használhatóbb segéderőt adott az inté
zetnek. Kívánatos lenne, ha e négy derék és egyháza iskolája
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érdekében mindent megtevő tanárt véglegesen le lehetne kötni. 
Még Mika Mária óraadó tanár tanította az I. félévben a IV. 
polg. történet, és V. koll. kezdő német óráit: ő azonban a fővá
rosnál kapott helyettesítésre megbízást és így az I. félév végén 
a IV. osztályban Jablonowsky, V.-ben Dr. Bőhm vették át tár
gyát. — A rendkívüli tárgyak közül új kezekbe került a karének, 
melyet Markóczy Irén, községi polg. isk. tanár tanított, ki mint 
ősi evangélikus család sarja szívesen vállalkozott e fontos 
munkára.

A Középiskolai Rendtartás szellemében módszeres meg
beszéléseket folytattunk. A szaktanárok kidolgozták rendszere
sen szaktárgyuknak a kollégium többi tárgyával való össze
függését, s ez előadásukat beszélte meg a testület havi érte
kezletein. Ilyen előadások voltak: Dr. Bőhm Dezső a zene- 
történet, Dr. Szigethy Lajos a történelem, Dr. Zelenka Margit 
a magyar, Dr. Szelényi Ödön a filozófia, Dr. Láng Margit a 
művészettörténet, Jeszenszky Ilona a földrajz, Filarszky Erzsébet 
a természettan és mennyiségtan, Fialka Margit a természetrajz, 
Vidovs2 ky Kálmán a vallástan, Dr. Bexheft Ármin az egész
ségtan s végül Dr. Bőhm  Dezső a modern nyelvekről közös 
munka eredményekép. Testületünk elhatározta, hogy ezeket 
alkalmas módon kinyomatja és így a szakköröknek hozzáfér
hetővé teszi, ennek esetleges jövedelmét pedig a kollégium 
építési alapjának megvetésére ajánlja fel. Építési alapunk 
eddigi összege 300 pengő. Ezeken kívül nyilvános tanítási 
órákat is tartottunk, hogy egymás módszerét megismerjük, 
erényeit kövessük, hibáit kerüljük. Ilyen órát tartott Vidovszky 
Kálmán az I. osztályban hittanból (Ézsau és Jákob története), 
Bunker Jozefin a III.-ban kezdő németből (beszélgetési gya
korlat a városról), Vidovszkyné Szarvasi Olga magyarból az I. 
osztályban (Arany: „Rege a  csodaszarvasról“ tárgyalása és a 
melléknév), Dr. Szelényi Ödön történelemből az V.-ben (össze
foglalás a római történelemből), Dr. Papp Gyuláné angol
ból a III.-ban (játékok a nyelvtanítás szolgálatában). Ezeket 
Dr. Szelényi Ödön, Dr. Zelenka Margit, Jeszenszky Ilona, Jablo
nowsky Piroska, Dr. Láng Margit hivatalos bírálata alapján 
élénk eszmecsere követte, mely bőséges tanulságokat hozott 
mindenkinek.

A tantestület tagjai a  lehetőséghez képest felkeresték egy
más óráit, hogy belőle okuljanak. így különösen Horch Viktória,
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Harmath Ilona voltak benn sokszor mások tanítási óráin, de tette 
ezt Vidovszkyné Szarvasi Olga, Kozma Gabriella is, s az osztály
tanárok is igyekeztek hospitális útján osztályukról hű képet alkotni. 
Az igazgató szintén megtett minden lehetőt, hogy sok tanórát lás
son, bár a kettős épület nehezítette munkáját, úgy hogy egész tervet 
kellett kidolgoznia arra, hogy lehetőleg mindent meglásson. 
130 órán volt benn s tapasztalatait mindig őszintén tárta a tanár 
elé, hogy ennek meglegyen az iskolai tanító munka érdekében 
a  kedvező hatása.

d) Felügyelet, látogatás. E helyen emlékezünk meg Rudnay 
Józsefné Veres Szilárda nagyasszony 1929. július 28-án bekö
vetkezett haláláról. Ő mint az Országos Nőképző elnöke any
jának szellemében lehetővé tette Raffay püspöknek iskolánk 
megszervezését az által, hogy 1920-ban 15 éves szerződéssel 
Veres Pálné-utcai épületet egyházunk rendelkezésére bocsá
totta. Nyolcvankét évvel vállán, de teljesen friss szellemmel 
végezte áldásos életét. Emlékét hálás kegyelettel őrizzük mi is I

Dr. Raffay Sándor püspök június 2-án az alsó osztályok 
munkáját szemlélte m eg; Dr. Zimmermann Ágoston iskolafel
ügyelő május 8-án látogatott meg, minden osztályban járt s 
megállapította, hogy egyöntetű és önfeláldozó munkát folytat 
a  tanári kar minden tagja. Dr. Gaudy László hitoktatási igaz
gató két vallásórán, báró Proff Kocsárdné tornaszakfelügyelő 
a polgári osztály tornaóráján volt jelen. Végül Dr. Vargha György, 
a  földrajz szakfelügyelője külön kért engedélyt arra, hogy 
Jeszenszky Ilona földrajzóráit meghallgathassa, erre tanárunknak 
a középiskolai földrajzi szakosztályban tanítási módjáról való be
számolása késztette.

e) Szülői értekezletre február 25-én csupán az I. osztá
lyos tanulók szüleit hívtuk, hogy meghitebb körben terméke
nyebb legyen az együttlét. Akik megjelentek, tényleg még az 
előadások után is soká maradtak a tanárokkal együtt és beszél
ték meg a közös kérdéseket. Előadást Vidovszkyné Szarvasi 
Olga tartott „Család és iskola“ címen, továbbá Vidovszky 
Kálmán, ki a vallásos nevelés fontosságát emelte k i; mindkét 
előadás általános helyesléssel találkozott. Sajnáljuk azonban, 
hogy nem az összes szülők jöttek el hívó szavunkra, hanem 
csak egyharmada az érdekelteknek; ez okból több értekezletet 
nem is tartottunk.
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f) Növendékeink összes száma ez évben is növekedett
és  elérte a kívánatos legmagasabbat. Az egyes osztályok sze
rinti megoszlás azonban még nem ideális, mert a túlzsúfoltak 
mellett kicsinyek is vannak. Így a Il.-nak tavalyi 29-es létszáma 
növekedett, de igy is csak 33 van benne; a VI. osztályban 
azonban 71 tanuló van, igy két megfelelő számú osztályt kel
lett fenntartanunk. Igen erősek az V. és VII., utóbbi különösen 
büszkeségünk, mert bizonyítja, hogy jó tanulóanyag kitartó 
munkával készül a jövő év végén tartandó első érettségire. 
Egyes kimaradottak helyére itt a régi tipusú felsőleányiskola 
VI. (utolsó) osztályából többen kértek felvételt és a különbözeti 
vizsga sikeres megállása után fel is vétettek. Nagy örömmel kell 
megállapítanom, hogy az I. osztály tavalyi gyenge létszáma 
tényleg átmenetinek bizonyult, amennyiben ez évben oly sokan 
jelentkeztek, hogy párhuzamos osztály híján vissza kellett soka
kat utasítanunk. így is van benne 49 tanuló, köztük 33 evangé
likus : ez arra mutatt, hogy iskolánk felhívására a város és a 
környék legkülönbözőbb helyeiről siettek bizalommal az evan
gélikus szülők gyermekeikkel saját iskolájukba. Hálásak vagyunk 
vallástanárainknak felvilágosító munkájukért, mellyel egyházunk 
érdekeit szolgálták. Meg volt még ez évben a IV. polgári osz
tály, mellyel 47 éve fennálló polgáriiskolánk mint ilyen meg
szűnik. Ennek helyét is kollégiumi osztály foglalja el, s igy a 
jövőben az iskolának mind a nyolc osztálya meglesz; látszó
lag új iskola lesz, mely azonban a Deák-téri ősi iskola hagyo
mányos munkáját folytatja, s a patinás falak intő szavát megértve 
munkálkodik egyházunk és hazánk javára. — Olyan lányoknak, 
kik IV. polgári, vagy más hasonló korral végződő tanulmány 
befejezése után csak általános műveltséget kívántak, nem pedig 
államérvényes bizonyítványt, a régi Veres Pálné-intézet tár
gyainak összevonásával, Raffay püspök elvei szerint egyéves 
továbbképzőt létesítettünk. 13 tanuló jelentkezett erre. mert még 
nem jutott köztudomásra a hézagpótló tanfolyam; ezek érdek
lődéssel gazdagodtak ismeretekben és lelki szépségekben. Tár
gyaik, melyeket szeretettel tanultak : hittan, magyar- és világiro
dalom, magyar történet, művészet- és zenetörténet, földrajz, filo
zófia, természettudományi és jogi ismeretek, egészségtan, német, 
angol és francia nyelv, rajz. Ezeket szemléltetés, bemutatások, 
múzeumlátogatások kapcsán tudták az előadók élvezetessé 
tenni. Tanáraik a régi továbbképző tanárai voltak, de pl. a  művé-
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szettörténetett itt Jeszenszky Ilona vette át, ki Láng Margit úttörő- 
munkáját megértéssel és szakértelemmel folytatta.

A létszám az alsó négy osztályban 162 (tavaly 148), tehát 
14 az emelkedés, a felsőkben 198 (tavaly 172), itt a szaporulat 
26; összes szám 360 (tavaly 320), többlet 40. Ebből kollégista 
311 (tavaly 209), polgárista 36, továbbképzős 13; vallás szerint 
evangélikus 176 (48'90 °), protestáns 253 (70’3°/°, tavaly 67'92"/().

g) Tanítás és nevelés. Ifjúságunk lelki gondozására töre
kedvén, igyekeztünk növendékeinket a  felnőttek vasárnapi 
istentiszteleteire terelni, ezenkívül azonban havonként külön 
ifjúsági istentiszteletet is tartottunk tanulóink részére, melyen 
Vidovszky Kálmán vallástanár találta el a növendékek érdek
lődésének megfelelő hangot. Felsőbb osztályos növendékeink 
megjelentek az „Ifjú Evek“ evangélikus ifjúsági lap által ren
dezett kétnapos konferencián február elején, és a vitában is 
élénk részt vettek; a budapesti vallástanárok által rendezett 
húsvét előtti hiterősítő előadásokon, a Deák-téri és Fasori 
Luther-Szövetség előadásain : általában minden alkalmat meg
ragadtunk arra, hogy lelkűk nemes tulajdonságai kifejlesztes
senek.

A  tanítás a kollégiumi osztályokban a kultuszminiszter 
1927. évi 1889. ein. szám alatt kiadott rendeletében körvona
lazott tanterv alapján folyt. Sajnálatos, hogy még a tantervi 
utasítások eddig nem jelentek meg, az érettségi szabályzat is 
késik; jövő évben érettségire készülnek tanítványaink és még 
mai napig is csak sejtik ennek az érettséginek tárgyait. A II. 
osztályban egy magyar órával többet állítottunk be olvasmány
tárgyalásra, úgyszintén egy földrajzi vetítőórát, szétválasztottuk 
ez évben a két első osztályt egymástól az egyházi ének órán, 
mivel olyan nagy számban voltak evangélikus tanulóink. A 
VII. osztályban önként vállalkozóknak heti egy órában bemu
tatások kapcsán zenetörténeti előadásokat tartott az igazgató.

Az V—VII. osztályban francia nyelvet is tanítottunk mint 
rendkívüli tárgyat, a VI-ban két csoportot alakítván kezdőkből 
és haladókból. A zenetörténet tanítását ez évben megkönnyí
tette az igazgató által összeállított vezérkönyv, melyet segéd
könyvül Egyetemes Tanügyi Bizottságunk engedélyezett és 
amely a jegyzetiratást feleslegessé tette. Ugyancsak örömmel 
közölhetjük, hogy jövőben a  művészettörténetnek is lesz meg
felelő tankönyve éppen iskolánk tanárának, Dr. Láng Margit-
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nak, e tanítás úttörőjének társszerzőségével, ami a tényleges 
•cél eléréséhez sokkal közelebb fog vinni. Sajnálattal kell meg
állapítanom, hogy a  háztartástannal kapcsolatos gyakorlatok 
ez évben sem voltak megvalósíthatók, mivel egy újabb osz
tályunk, a továbbképzőnek elhelyezése még szűkebbé tette az 
épületeket. A felsőosztályok testgyakorlásának tanítása is nehéz 
volt, u. i. a Veres Pálné-gimnáziummal közösen használtnak 
minősített tornaterem tényleg csak három alkalommal állott, és 
pedig 8—9-ig rendelkezésünkre a délelőtti rendes órákban, így 
minden felső osztálynak 1—2-ig is kellett egy tornaórát kapnia. 
E napokon azonban az illető osztályok 9-kor jöttek, így 5 
óránál tovább nem voltak egyfolytában az iskolában.

A z  V. osztályba a kultuszminiszter 1928. évi 7171. V. sz. 
rendeletében megállapított különbözeti vizsgával történt a fel
vétel, ennek letevésére karácsonyig adtunk tanulóinknak hala
dékot. Megkönnyítette az erre való készülést az, hogy az angolt 
heti három délelőtti és két délutáni órában tanították a szak
tanárok, Dr. Papp Gyuláné és Kell Klára karácsonyig, az ered
ményről december 5-én együttes összefoglaló órán számoltak 
be és ennek a három havi komoly munkának alapján kaptak 
a különbözeti vizsgáról osztályzatot. A természetrajzból III—IV. 
osztályos anyagra előírt vizsgát, a növény- és állattant is meg
könnyítette az, hogy Fialka Margit tanár tömören írt jegyzet
ben állította egybe a szükségeseket. Az algebrából még év 
elején minden polgáriból jött tanuló levizsgázott, úgyszintén a 
háztartástanból minden gimnazista. A többi kollégiumi osztá
lyokba más iskolákból (pl. a régi felső leányiskolák,) felvettek 
is letették az előírt különbözeti vizsgákat.

A modern nyelvek tanítására különösen nagy gondot for
dítottunk. Az I—VI. osztályig két-két csoportban tanítottuk a 
németet és angolt is, a VII-ben azonban már egybevontuk a 
két csoportot, hogy az érettségihez egyenletes tudással járul
hassanak. Meg kell állapítanunk, hogy a más iskolákból átlépő 
tanulók német nyelvtudása igen hiányos. Vonatkozik ez nem
csak a magyar vidék iskoláiból jövő tanulókra, hanem a 
fővárosiakra is. A mi Deák-téri polgáriiskolánkból jött gyengébb 
.tanulók vezettek az V. osztály kezdő csoportjában biztosan 
megalapozott tudásukkal. Ez a le nem tagadható tény is iga
zolja tanításunk értékét.

A meglevő IV. polgári osztályban is gondot fordítottunk
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arra, hogy az V.-be való átlépést megkönnyítsük: heti egy 
órában egész éven algebrát, ugyancsak egyben a III—IV. osz
tály különbözeti természetrajzi anyagát tanítottuk, végül két
órás angol tanfolyamban készülhettek önként vállalkozók az  
angolból. így a nálunk végzett IV. osztályosok különbözeti 
vizsga nélkül léphetnek fel a kollégium V. osztályába.

Hogy iskolai tanításunkat minél hatásosabbá tegyük, a 
szemléltetésre az egyház anyagi erejét messze meghaladó 
áldozatokkal szereztük be az eszközöket. Ez évben főleg a  
VII. osztály fizikatanításának lehetővé tételére szereztünk be 
sok tanszert. Vetítőgépek tárták rendes tanítási órákon minden 
adott alkalommal a növendékek elé a  tanulandó anyagot a  
művészettörténetórákon, más tárgyaknál összefoglalva a tanul
takat. Két Epidiaszkópunk van, melyekkel nemcsak diapoziti- 
veket lehet vetíteni, hanem mindenféle képeket, levelezőlapo
kat, s így osztályonként mindig a tanításhoz alkalmazkodott a  
bemutatás. Amit a Földrajzi Társaságban neves pedagógusok a  
földrajztanítás kiegészítésére mint vívmányt kívántak, nálunk 
a művészettörténetnél Dr. Láng Margit 10 éve megvalósította, a  
földrajznál pedig Jeszenszky Ilona is évek óta alkalmazta, sok 
ezer lapot gyűjtvén össze a bemutatás céljára. A rendes órá
kon ez évben is harmadfélszáz alkalommal vetítettünk, főleg 
említett két tanár szaktárgyainál; az igazgató, Jablonowszky 
Piroska, Vidovszky Kálmánná és Dr. Zelenka Margit az irodalom- 
tanítás kiegészítésére. Résztvettünk a  Magyar—Holland kultúr- 
gazdasági részvénytársaság ú. n. kötelező filmoktatásain is 
nekünk megfelelő filmek bemutatásakor, a  bevezető előadáso
kat az utolsó alkalmakkor Vidovszky Kálmán (cserkész),. 
Dr. Bexheft Ármin (kender és len), Jeszenszky Ilona (Olasz
ország) tartották. Beszereztünk egy filmvetítőgépet is, melynek 
segélyével jövő évben a tanítási órákon az iskolában fogunk, 
mozgóképeket is bemutatni. így lesz — ha beválik kis gépünk 
— szemléltetésünk minden tekintetben kifogástalan.

Nagy haladás volt a bemutatás eszközei közé felvett gra
mofon, beszélőgép. Ez már olyan segédeszköze 100-nál több 
lemezével a zenetörténetnek, mint az Epidiaszkóp a művészet- 
történetnek és földrajznak. Két kitűnő „His Masters Voice“ 
gépünk van és pedig egy a Deák-téren, egy a  Veres Pálné- 
utcában, mely tökéletesen adja vissza a legkitűnőbb előadáso
kat. Felhasználjuk már a kezdő angol tanításnál is a kiejtés;
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érzékeltetésére, jól ismert szövegek ellenőrzésére, sőt német 
nyelvű szinielőadás hallgatásában is gyakoroltuk tanulóinkat.

h) Tanfolyamokat a rendes tanítási órákon kivül önként 
vállalkozóknak rendeztünk. Elsősorban is alkalmat adtunk a 
Veres Pálné-utcában felső osztályaink tanulóinak arra, hogy a 
művészi rajzban gyakorolják magukat. Oppel Imre, evang. 
gimn. tanár, festőművész vállalkozott a szép feladatra, de a  
résztvevők száma igen kicsiny, s igy az év elején kezdett két 
csoportot a II. félévben egybevontuk. Egész évben szorgalma
san vettek részt a tanfolyamban 14-en, és pedig: Lonkai Éva, 
Scherer Paula V., Cziegler Jutta, Kneppó Edit, Kopeczek 
Györgyi VI. A), Heintz Erzsébet, Knuth Jolán, Kováts 
Katalin, Krempe Éva, Rapaics Katalin, Trautmann Anna VII., 
Ráth Irén, Sebők Ella tk. tanulók, az év egy részében ezeken 
kivül még öten. Őszintén sajnáljuk, hogy növendékeink a  
művészettörténet ezen gyakorlati kiegészítésén oly kis számban 
jelennek meg. Sokkal élénkebb érdeklődés fogadta a felsőbb 
osztályok gyorsírás-tanfolyamát. Erre III—VII. osztályosokat 
vettünk fel, s Ruttkay-Miklián Gyula, bányakerületi missziós lel
kész tanította heti két órában. Tanulták húszán, és pedig 
Becker Margit, Budai Jolán, Györk Erzsébet III., Bosse Lujza, 
Pétery Márta IV., Fekete Margit, Fleps Márta, Ináncsi Irén, 
Varga Edit V., Bagossy Katalin, Papp Irén, Spitzer Julia, Stei
ner Klára VI. A), Kriska Irén, Mészáros Róza, Sztehlik Edit 
VI. B), Herramhof Amália, Krempe Éva, Liedemann Éva, Pap 
Edit VII. osztályosok, és igen szép eredményt értek el szorgal
mukkal. — A régi továbbképző liceum volt tanítványai részére 
három hóra tervezett tanfolyamokat tartottunk, de — jellemző 
tüne t! — a kezdet nagy érdeklődésénék lanyhulása miatt két 
hónapig tanítottak Dr. Láng Margit: Modern művészettörténet 
(heti 2 óra), Dr. Szelényi Ödön: A legújabb magyar és világ- 
irodalom (heti 2—2 óra), Jeszenszky Ilona: A világháború 
utáni földrajz (heti 1 óra), Dr. Bexheft Ármin: Egészségtani 
kérdések (heti 1 óra). Hallgatták több-kevesebb burgalommal: 
Bárány Margit r. k., Falussy Margit r. k., Grundt Marion ev., 
Hazslinszky Margit ev. (1 hó), Kéler Mariann ev., Lányi Lili ref., 
Neumann Ibolya izr. (1 hó), Podhorszky Lenke ev. összesen 8.

A Deák-téren az alsó tagozat nyelvi tanfolyamain fran
ciát tanultak Baján Hedvignél 2 csoportban 16-an, és pedig: 
Áfra Aranka, Ebinger Liselotte, Fischer Kató, Millner Hermin,
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Steer Rózsa I., Kroó Gizella, Polgár Éva, Udvarhelyi Edit, Vetsey 
Júlia II., Déri Márta, Henszelmann Edit, Jaczkó Aliz, Klein Edit, 
Pálinkás Irén, Polgár Erzsébet, Vetsey Klára III.; angolt a IV. 
polgári osztályból: Almer Klára, Benkó Sára, Gaál Irén, Gottes
mann Ágnes, Gömöry Aranka, Gráf Eszter, Landgráf Márta, 
Mátyássy Anna, Orphanides Olympia, összesen 9, Kell Klára 
vezetésével.

i) A szemléltetés leghatásosabb eszközét, a  tanulmányi 
kirándulást ez évben az eddiginél többször alkalmaztuk taní
tásunk kiegészítésére. Alábbi összeállítás mutatja azt a nagy 
munkát, melyet a tanári kar a  fontos cél érdekében az iskola 
kétlakisága mellett is szívesen és lelkesen vállalt. Itt csak azt 
emelem ki, hogy ősszel ismerkedési célból Leányfalura együttes 
hajókirándulásra mentünk tanítványainkkal és hozzátartozóik
kal, május végén pedig kedélyes együttlétet jelentett egy hasonló 
felvonulás Visegrádra. Dr. Láng Margit és Jeszenszky Ilona a 
művészettörténet, Télessy Dalma és Dr. Zelenka Margit az 
irodalom, Jeszenszky Ilona a földrajzzal kapcsolatban mentek 
tanulmányi sétákra; Harmath Ilona turistáskodni vitte a vál
lalkozókat többször, végül két autóbusz-kirándulás érdemel 
említést: a Mátrába (Gyöngyös, Eger, Párád) és a Bakonyba 
(Győr, Pannonhalma, Zirc, Székesfehérvár, Velencei tó), me
lyet egy-egy nap alatt tettünk meg a Bart kitűnő rendezé
sében és vezetésével. Minden ilyen kirándulást bevezető is
mertetés előzött meg.

Nap O*oy
Oszt. K irándu'ás helye Célja Vezető

tanárok
Ven

dégek

IX. 10. 35 III Millenáris emlék, 
Nevtelen Katona

történelem,
hazafias

Jeszenszky.
Harmath

IX. 12 In I—VII Leányfalu (hajó) ismerkedés tanári kar szülők
X. 2. 3ó 11 Petőfi ház Írod..hazafias Scháédt,

Télessy
X. 3 l/in I Milleniumi emlék, 

Mezőgazdasági múz.
Írod., tört. Dr. Bőhm, 

Szarvasi, 
Vidovszky

X. 3 1/in II Tudományos Akadémia Írod..hazafias Télessy
X. 3 Vsn III Hűvösvölgy—Nagyrét— 

Hárshegy—Zug liget
földrajz, ter

mészetrajz
Jeszenszky.

Harmath
X. 3 l/in IV Szépművészeti múzeum történelem Kozma,Mika
X. 3. 'dl n V Hűvösvölgy—Nagyrét— 

Zugliget
földrajz, ter
mészetrajz

Fialka. Kell

X, 3. Van V ia, b Harmashalárhegy ismertetés Filarszky, 
Jablonow- 
sky. Horch
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Nap 5*o2
Oszt. Kirándulás helye Célja Vezető

tanárok
Ven

dégek

X 3. 3ó VII A vár építészeti emlékei müv. tört. Dr. Láng, 
Dr. Zelenka

X. 15. 4ó III Meinl-gyár term.)., vegyt. Jeszenszky,
Harmath

XI. 6. 3ó II Kerepesi temető, tört., hazafias 1 élessy,
nagyjaink sírjai Bajén

XI. 8. 2ó III—V Pro1, nők országos kézi- ismeret térj. Glock, Horch,
munka kiállítása Jeszenszky, Mika

XL 12. 2ó 1 11 Prot. nők országos kézi- ismeret térj. Glock, Télessy,
munka kiállítása Harmalh

XI 12. 2ó Vla.b Prot. nők országos kézi- ismeret térj. Glock, Jablo-
munka kiállítása nowsky

XI 12. 3ó VII Kerepesi temető nagyjaink e. Dr. Zelenka
XII 14 4ó tképzn Szépművészeti múzeum müv. tört. Jeszenszky
11. 21. 3ó Via, b Flóragyár vegyt., házt. Fialka. Filarszky,

i Jablonowsky
IV. 1. 3ó III Feszty-körkép 

Szépművészeti múzeum
tört., földr. Jeszenszky

IV 10. 2 ó Via műv. tört. Dr. Láng
IV. 11. 3ó 11 III Néprajzi múzeum népr., földr. Télessy. Jeszen-

szky, Harmath
IV. 14. 2l/s VII Magy. Tud. Akad Petőfi írod. Dr. Zelenka

társ. ülése
V. 3. 2ó V Szépművészeti múzeum műv. tört. Dr. Láng
V. 3 4ó Ön kör Tabáni temető irod. tört. Dr. Zelenka
V. 4. In III VII Nagyszénás—Zsiroshegy- geol., földr. Jeszenszky,

Kerekhegy
turisztika

Dr. Zelenka
V. 4. In Iái.kör M áriaremete—Zsiroshegy Filarszky,

— Nagyszénás—Bükkös
tető—Nagykovácsi

turisztika

Harmalh

Filarszky.V. 11. In Jál.kör Békásmegyer—Nagvke-
vély — Kiskevély—Oszoly 
—Poméz

Harmath

V. 17. l/2n II Aquincum tört. 1 élessv.
Horch

V. 18. In III VII Eger—P árád —Sirokvára földr., tört., D r .  B ő h m ,  J e s z e n s z k y .  D r .

Mátrafüred —Gyöngyös műv. tört. J a b l o n o w s k y .  H o r c h

V. 18.
(au óbusz)

HarmathIn Ját kör Csév—Klastrompuszta— turisztika

V. 23. In III VII

Pilistető—Pilisszántó— 
Piliscsaba

Bakony—Pannonhalm a— földr.. geol, Dr. Bőfim,

V. 23. 2ó IV-Ik

Csesznek vár—Zirc 
(autóbusz)

tört. Jeszenszky

M. Tud. Akadém ia meg- irod. Dr. Zelenka

V. 27. 1—VII
tekintése

In Visegréd ismerkedés tanári kar szülők
V. 29. In Ját kör Vác—Nagyszál— Nógrád turisztika Harmath

VI. 1. In Ját.kör
verőce

Pomáz—Kiskevély— 
Solymár

turisztika F i l a r s z k y ,  F i a l k a ,  
H a r m a t h . "
D r .  B e x h e f t

l

VI. 3 2ó VII Szépművészeti múzeum műv. tört. Dr. Láng
VI. b. 2o Vlb Szépművésze'i múzeum müv. tört. Dr. Láng

'VI.7-10 3'/2
n a p

Ját.kör Eger—Bélapátfalva— 
Várkút—Eger

turisztika J a b l o n o w s k y ,  
F i a l k a .  F i l a r s z k y ,  
H a r m a t h

összesen  38 alkalom m al
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k) Tanulmányi célból vittük tanítványainkat érettségüknek 
megfelelően színházba és hangversenyekre. Ezeket felső fokon 
bevezető előadások előzték meg, melyek útján a tanulók a dara
bok szerzőjéről, a műveknek jelentőségéről értesültek. Ezeknek 
élénkítésére a bemutatás eszközeit is alkalmazták az előadók: 
igy a gramofont, vetítőgépet és zongorát. Ez előadásokat zenés 
daraboknál az igazgató tartotta (16 Ízben), drámáknál rajta kívül 
Jablonowsky Piroska, Dr. Szelényi Ödön (2-szer), Vidovszkyné 
Szarvasi Olga, Dr. Zelenka Margit. — Látogatták tanulóink 
a Székesfőváros ifjúsági előadásait, továbbá a Városi Szinházés 
Operaház előadásait, mely alkalmakra az Operaház vezetősége 
kedvezményes jegyeket is bocsátott az intézet rendelkezésére. 
Egész iskolánk megnézte november 15-én az Uj Színházban 
Földes Imre: „Égő város“ c. hazafias és irredenta színművét,, 
továbbá Dickens: „Copperfield Dávid“-ját LestyánSándor átdol
gozásában, melyek mély benyomást gyakorol a tanulókra és 
tanárokra egyaránt.

A Székesfővárosi Zenekar szép hangversenyei is sok élve
zetet szereztek zenével foglalkozó tanítványainknak. — A z isko
lában a rendes tanításon kívül csak a legritkább esetekben 
engedtünk előadást: így Horeczky Béla ev. lelkész október 10-én 
a bibliatársulet munkájáról tartott egész protestáns ifjúságunknak 
hatásos előadást, Kowách Ernő szavalóelőadást a felsőbb osz
tályok tanulóinak irodalmi művekből, végül az éterzenét is be- 
mutattattuk november 30-án, hogy ez újdonságról is legyen 
tanulóinknak fogalmuk. Egyebekben házilag intéztünk minden 
tanítást: igy több alkalommal házi hangversenyt rendezett az 
igazgató az internátus tanulóinak a meglevő sok gramofónle- 
mezből és a kultuszminisztérium által két hónapra kölcsön 
adott magyar népdallemezekből. Szórakozásra Pintér Imre és 
neje Parlaghy Kornélia tartottak egy előadást. Tanulva szóra
koztatott végül az igazgató Schiller: „Teli Vilmos“-ónak
német nyelven, gramofon segélyével rövid alakban történt 
bemutatása által május 9-én, a költő halála 125-ik évfordu- „ 
lóján, melyet az egyes osztályokban a  szaktanárok jól elő
készítettek tárgi és nyelvi szempontból, vetítőelőadásokkal is, 
s mely nyelvi gyakorlatra igen alkalmasnak bizonyult. Végül, 
hogy az olyan tanulóknak is fogalmuk legyen Wagner művé
szetéről, kik nem juthattak többször operaelőadáshoz, meg
szerezte az intézet Lohengrint, mint rövid operát. Ezt május.
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21-én mutatta be az érettebb ifjúságnak az igazgató megfelelő 
előkészítés után.

0 A tanulók önművelésére ifjúsági egyesületeink adtak 
tág teret. A kettős önképzőkör Jeszenszky Ilona és Dr. Zelenka 
Margit tanárok egységes vezetése mellett működött, néha-néha 
együttes ülésben hozván egymáshoz közelebb az alsó és felső 
tagozat növendékeit. Az önképzőkör kiegészítője volt a  Szembe 
Jeszenszky Ilonával élén, mely a Pesten annyira elszaporodott 
magyartalanságokat irtotta buzgón és látható sikerrel. A vallá
sos érzés ápolására, a lelki szépség és jóság elérésére vezette 
a tanulókat a gyámintézet Vidovszky Kálmán vallástanár irá
nyításával, s ezt támogatta munkájában a Kozma Gabriella 
tanár által tartott vasárnapi iskola, melyben alsó osztályosaink 
legbuzgóbbjai vettek részt. Ugyancsak Kozma Gabriella veze
tésével nevelt szeretetmunkára a Bajtárs-egyesület, melyben 
egyesült a jótékony munkát végző Bajtárs a Segitőegyesülettel: 
a tagok által összeadott fillérekből lehetett sok tanulónak tan
díj, könyv, ruha és egyéb segélyt adományozni. Végül ha nem 
is egyesületi formában, Hermath Ilona testnevelési tanár is ele
get tett a növendékek kívánságának azzal, hogy őket egyszer 
hetenként három csoportban összegyűjtötte a Veres Pálné-utcai 
tornateremben, hol az önként vállalkozók gyakorolhatták magu
kat ügyességekben, játékban mindenkor lányoknak megfelelő 
módon. Ezt egészítette ki a Lengváry Julia tiszt vezette cser
készcsapat. A buzgalom, melyet tanulóink ezekben az alaku
latokban kifejtettek, volt a tanárok önzetlen munkájának 
jutalma. Részletes beszámolókat az ifjúsági egyesületek közt 
olvashat az érdeklődő.

m) Ennek szolgálatában állottak megemlékezéseink, me
lyeknek rendezésébe tanulóinkat nagy számban vontuk be :

1. Október 6-án az aradi vértanuk emlékére beszédpályá
zaton legjobb művét Klaniczay Magda VII. mondta el.

2. A reformáció emlékére a Gyámintézet rendezett ünne
pélyt s itt a beszédet Vidovszky Kálmán vallástanár mondotta, 
mig Liedemann Éva VII. Luther családi életéről olvasott fel.

3. Bethlen Gáborról november 8. és 9. napjain emlékeztek 
meg Jablonowsky Piroska, Jeszenszky Ilona és Dr. Szigethy 
Lajos szaktanárok az egyes osztályokban,

4. Limanova hőseiről november 10-én a történettanárok.
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5. Arany János-estet rendeztek az önképzőkörök decem
ber 18. és 19. napjain szép műsorral,

6. Karácsonyfa-ünnepélyt a Gyámintézet és vasárnapi 
iskola december 20-án szegény tanulók vendégelésével.

7. Március 1-én Horthy-jubileumi ünnepen Jablonowsky 
Piroska tanár beszélt.

8. Március 1-én délután az ifjúsági körök gazdag műsorú 
farsangi vidám délutánt rendeztek igen nagy erkölcsi és anyagi 
sikerrel.

9. Március 15-én Dr. Szigethy Lajos tanár emlékezett meg 
nagyjainkró], Kachelmann Márta VII. pedig beszédpályázaton 
legjobb beszédét adta elő.

10. Kossuth Lajos halála évfordulóján, március 20-án 
részt vettünk ifjúságunk küldöttségével az evangélikus tem
plomban rendezett emlékistentiszteleten.

11. Andersenről, a nagy dán meseiróról az irodalmi órák 
keretén belül emlékeztünk meg április végén születése 125 éves 
fordulója alkalmából.

12. Anyák napja volt a gyámintézet rendezésében május 
22-én, melyen Farkas Edit VII. beszélt, Krempe Eva VII. fel
olvasott.

13. Június 6-án kitünően sikerült tornaünnepély mutatta 
a  testnevelés munkáját Veres Pálné-utcai udvarunkon.

Mindezen alkalmakkor szerepelt az iskola énekkara Markó- 
czy Irén tanár vezetésével, s az Arany-esten előadott Sztojanovits: 
Rege a csodaszarvasról c. daljáték hozott nagy sikert a szor
galmasan dolgozóknak; az ünnepélyek sikeréhez szavalattal 
járultak hozzá: Sándor Gizella I., Alth Melitta, Mund Kornélia, 
Németh Ibolya, Ostffy Éva II-, Buday Jolán, Déri Márta, Dörfler 
Éva, Györk Erzsébet, Jaczkó Aliz, Pálinkás Irén III., Orphanides 
Olympia, Pétery Márta, Scherer Vilma IV., Lonkai Éva, Szűcs 
Magda (kétszer) V., Kovács Erzsébet, Kund Atala VLB), Adler 
Edit, Csepely Zsófia, Farkas Edit, Fecske Sára, Gera Rózsa (2), 
Kendeh Sára (2), Kormos Magda, Krempe Éva, Lisdemann Éva 
(3), Pap Edit (2), Rapaics Kata, Trautmann Anna; énekkel 
Herramhof Amália VII. (3), Kendeh Sára, Krempe Éva, 
Trautmann Emilia VII. (3), Kroó Gizella II., Nőtel Irma III., 
Varga Teréz V., Werner Sarolta V.; hegedüjátékkal Schippert 
Gitta VI.A) (2), továbbá Bognár Margit, Muszták Ibolya V., 
'Schindler Lujza VI.. Klein Ibolya VII.; zongorajátékkal Biewald
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Hilda (2) tk., Kiltz Erzsébet VI.B), Kachelmann Márta VII. és 
Török Erzsébet (3) VLB).

Más iskolákkal szemben is sikeresen szerepeltek növen
dékeink a KISOK. versenyén, hol első, második és harmadik 
dijat nyertek, bár kedvezőbb körülmények között tornászó isko
lákkal álltak szemben ; itt is a VII. osztály csapata vezetett.

Ez önként vállalt és az iskola munkájához tartozó szerep
lések mellett egyházi és nemzeti szempontból egyaránt szép 
munkát vállaltak VII. osztályos tanulóink, mikor levelezést 
kezdtek angol és finn leányokkal, kikkel magyar hazánkat és 
szép nyelvünket is megkedveltették. Erről önképzőköri jelenté
sünk számol be bővebben, s közöl részleteket, de itt is rá kell 
mutatnunk arra a szép célra, amelyet ez a felvilágosító munka 
nemzeti szempontból igyekszik elérni. Finnekkel leveleztek német, 
s részben magyar nyelven Dr. Zelenka tanár irányításával ösz- 
szesen 14-en; angolokkal: összesen 11-en Dr. Láng tanár irányítása 
szerint. A VII. osz'ály sok helyen is szereplő nevei bizonyítják, 
hogy a jó tanulók minden szépért és nemesért versenyezve 
buzgólkodnak és bizton reméljük, hogy ha kikerülnek az életbe, 
ilyen tevékeny és lelkes honleányok lesznek, ilyen derék szolgái 
egyházuknak és hazájuknak.

n) Adományok, jótékonyság. — Régi támogatónk, a 
Székesfőváros újra 400 pengővel segítette egyházunkat 
iskolája fenntartásában, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület ez évben is 50 P-t juttatott a Segélyegyletnek sze
gény tanulók könyveire ; Dávid János főmérnök, magántanulónk 
atyja, 50 P-t adott szegény tanulók segélyezésére, Dr. Renk 
Ernő iskolagondnok egy drb. 20 frankos Napoleon-aranyat a  
zenében legtevékenyebb tanulónak.

Iskolánk maga és a fenntartó egyház is — sok jótéte
ményben részesítette az arra szorulókat: tandíjkedvezményt 91 
növendék nyert 3238 P összegben. A Bajtárs pedig 118 növen
déknek 502 drb. tankönyvet adott használatra.

Az Önképzőkör két tagozata és a „Bajtárs-Alap“ áldozat- 
készsége lehetővé tette, hogy arra érdemes növendékeink részt 
vehettek a Mátrába, Bakonyba s Visegrádra rendezett tanul
mányi kiránduláson. Kirándulási pénzsegélyben részesültek: 
Budai Jolán, Hölle Sylvia, Kisari Teréz, Németh Sarolta III., 
Huber Hermin, Mráz Gizella, Orphanides Olympia, Papp Mária, 
Perczián Irma, Scherer Vilma IV., Besse Irén, Fekete Margit,
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Ináncsi Irén V., Bagossy Katalin, Schipper Margit Via, Csepely 
Ágnes, Kovács Erzsébet, Rothermel Ilona VIb., Csegezy Emma, 
Fecske Sára, Heintz Erzsébet, Kendeh Sára, Kovács Katalin, 
Trautmann Anna VII. Onképzőköri pályamunkákért pénzjutal
mat kaptak: Kachelmann Márta, Kálmán Mária, Klaniczay 
Magda, Liedemann Éva VII. o. tanulók.

Külön ki kell emelnem azt a jótéteményt, melyben Dr. 
Papp Gyuláné tanár részesítette Idakéri Katalin III. o. tanulót; 
a szegény gyermek messze lakik a vasútállomástól, s hogy a 
zord téli hónapokban, az amúgy is nehéz vonatozás mellé 
ez a hosszú út ne járuljon, tanárnőnk önként felajánlotta 
segítségét és őt három hónapra lakásába fogadta, reggelivel, 
vacsorával ellátva, míg ebédet az internátusbán tudtunk neki 
gyám atyja segélyével szerezni.

Pénzjutalmat, a „Reinl Mária - alapítványinak ezidén, 
június 10-én esedékes 30 P-re kiegészített kamatát, mint arra 
érdemes, Kendeh Sára VII. o. növendék kapta, Dr. Renk Ernő 
iskolagondnok 20 frankos aranyát a zenetörténetben legkiválóbb 
Rothermel Ilona VIb. o. növendék kapta. Lörenthey Márta 
VII. oszt. növendék a  közalkalmazottak gyermekei részére 
tanulmányi ösztöndíjat, 400 P összeget nyerte el.

A „Bajtárs Alap“ évvégi jutalmazásra adományozott 100 P, 
valamint Dávid János főmérnök által iskolánknak juttatott 50 P ösz- 
szegből pénzjutalmat kaptak az évzáró ünnepélyen: Grausz 
Anna, Kendeh Márta, Nagy Ilona, Sárkány Erzsébet I., Fal- 
tay Ilona, Mindum Klára II., Pálinkás Irén III., Gaál Irén, Idakéri 
Sára IV., Polónyi Ilona, Szekér Vilma V., Dobronay Vilma Via , 
Orphanides Anna VIb. oszt. növendékek.

Az Önképzőkör két tagozata által évvégi jutalmazásra 
adományozott 200 P összegből példás magaviselet, szorgalom 
és jó előmenetelért a  következő növendékek részesültek könyv
jutalomban az évzáró ünnepen: Major Zsuzsa, Morzál Vilma, 
Sándor Gizella I., Alth Melitta, Kiss Erzsébet, Kelemen Mária, 
Sági Klára, Vetsey Julianna II., Altmann Lucia, Déri Márta, 
Dörfler Éva, Floderer Annamária. Vetsey Klára III., Gottesmann 
Ágnes IV., Werner Sarolta V.,-4?app Irén, Römer Zsófia Via., 
Árpád Erzsébet, Imre Erzsébet. Rákosi Lenke VIb., Adler Edit, 
Eiera Rózsa, Knúth Jolán, Weiss Piroska VII. o. növendékek.

Hálás köszönettel adózik iskolánk jóakaróinknak és a  
szülőknek, kik adományaikkal hozzájárultak a tanulók jutal-
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mazásához, illetőleg a növendékek jótékonysági munkájához.
o) Egészségi állapot. Iskolánk növendékeinek egészségi 

állapota a lefolyt tanévben kedvező volt. Súlyosabb és hosszas 
lefolyású betegségi esetek csak igen kis számban fordultak elő. 
A fertőző betegségek úgyszólván teljesen megkímélték isko
lánkat. Ragályos betegség miatt mindössze négy növendékünk 
volt 2 hétre hatóságilag kitiltva és pedig t bárányhimlő miatt, 
3 kanyaró miatt. — Egy növendékünk a családban előfor
dult fertőző betegség (skarlát) miatt nem jöhetett 6 hétig az 
iskolába. A felgyógyultakat mindenkor csak hatósági orvosi 
bizonyítvánnyal bocsátjuk újra az iskolába. Különösebb intéz
kedésekre nem volt szükség. Az iskolaorvos osztály látogatásai 
alkalmával soha el nem mulasztotta a  tanulókat az egyéni 
védekezés módjaira esetről-esetre kioktatni. Sajnos, a t. szülők 
még mindig nem küldik be idejében az iskola által rendelke
zésükre bocsátott betegség-bejelentő lapokat, hanem sok eset
ben, — azok célját, hogy t. i. az iskola már a  mulasztás második 
vagy harmadik napján értesüljön a gyermek betegségének ter
mészetéről. szem elől tévesztve, — csak a  mulasztás utólagos 
igazolására használják fel. Pedig különösen járványos időkben 
a  sikeres védekezés szempontjából elengedhetetlenül szükséges, 
hogy az iskola idejében értesüljön minden egyes mulasztó 
tanuló betegségéről. Törvényszabta újraoltási kötelezettségének 
valamennyi 12 éves korát elért tanítványunk eleget tett. Több 
önként jelentkezett tanulót az iskolaorvos március és április 
hónapokban az iskolában oltott be. Trachoma vagy más raga
dós szembetegség egyetlen esetben sem fordult elő. A torna, 
rajz, és kézimunka, valamint az éneklés alól ez idén is több 
növendékünk volt egészségi okokból teljesen vagy részlegesen 
(szertornázás, ugrás, futás, stb. alól) átmenetileg rövidebb időre 
vagy az egész iskolaév tartamára felmentve. A felmentést min
dig az iskolaorvos vizsgálata és véleményezése alpján adtuk 
meg. — Az iskola helyiségeinek tisztántartásáról, szellőztetésé
ről, fűtéséről és világításáról állandóan gondoskodtunk. A mel
lékhelyiségek levegőjének szagtalanítására a  Brixol-kockák jól 
beváltak. Sajnos, hogy a Deák-téri épület tornatermének még 
a  múlt iskolaév végén tervbevett, mindenképpen sürgősen szük
séges átalakítása, szellőztetésének, természetes és mesterséges 
világításának megjavítása, miután a szükségelt költség nem állott 
rendelkezésre, egyelőre nem volt végrehajtható. Kivette részét
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iskolánk a tejakcióból is, melynek révén a szép számmal jelent
kezett tanulók naponta 2 deci, sértetlen zárral és szalmaszállal 
szállított, kitűnő minőségű pasztőrözött tejet kaptak. Több sze
génysorsú tanulót eképpen ingyen tejhez is tudtunk juttatni.

p) Évzáró ünnepünk június 20-án volt, június 21-én írjuk 
be régi tanulóinkat, a hó végén s július 1-én az újakat.

3. Az intézet fenntartó hatósága.

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

Az állami felügyelet gyakorlására az elmúlt évre a Vallás* 
és Közoktatásügyi Miniszter Dr. Pintér Jenő, budapesti tankerü
leti főigazgatót küldte ki miniszteri megbizottúl.

4. Tantestület és tantárgyfelosztás.
(Jelek: tk =  továbbképző, * =  II. félévben, ** =  111. 1.-től.)

A) Rendes tárgyak:

N
»u.
Oin N É V ! Alkalm azás 

| minősége
Tanított tárgyak

x ' c
Megjegyzés

í
Dr. Bexheft 
Ármin |r. iskolaorvos Egészségtan IV., 

VII., tk.* 6 I Az evang. gimn. 
lés elemi orvosa.

2 Dr. Bőhm 
D ezső

leánykoil.
igazgató

Zenetörténet V., 
Via, VII., tk. Né
met (kezdő) V.*

10 Az irodalmi szer 
tár őre.

3 Bünker Jozefin óraadó tanár
Német (kezdő) 

11**, III., tk. F ran
cia VII.. tk.**

14 Internátusi
nevelőnő.

4 Fialka Margit leánykoil. 
r. tanár

Számtan 111., IV. 
Term, rajz 1I-VJ., 

tk. (I. félév)
16

Az V. o. főnöke, 
a term, rajzi szer

tár őre.
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N É V Alkalmazás
minősége

Tanílott tárgyak

H
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I

Megjegyzés

5 Filarszky
Erzsébet óraadó tanál

Számtan 11.. Via. 
Vlb. VII. Term, 

tan VII.. tk.* 
Háztart. Vlb.

16 A Vlb. o. főnöke, 
tandíjkezelő.

6 Glock Klára leánykoll. 
r. tanár

Rajz 1-1V.. Kézi
munka III-VI.

O
O A rajzszertár és 

ifj. könyvtár őre.

7 Dr. Gyapay 
Józsefné óraadó tanát Angol III. 3 Április 29-től.

8 Harmath Ilona óraadó tanéi
Teslgyak. 111., V— 
VII. Kézimunka 

I.. 11.”
12 Vezette az ifjú

sági játék kört.

9 Horch Viktória óraadó tanár Ének I-IV. Zene
tört. Vlb. 9 —

10 Jablonowsky
Piroska óraadó tanál

Magyar V., Via. 
Tört. ÍV*. Via. 
Háztart. V., Via.

16
A Via. o. főnöke, 
irodás, tanári ér- 
tekezleti jegyző.

11 Jeszenszky Ilona leánykoll. 
r. tanár

Magy. 111., Földr. 
I-III.. VII.. tk. 
Műv. tőit. tk.

19

A III. o. főnöke, 
földr.—tört. szer
tár, tanári könyv
tár ő:e, önképző

kör vezetője.

12 Kell Klára óraadó tanát Angol V.. VI.. tk. 9 A IV. polg. angol 
tanf. vezetője.

13 Kozma Gabriella leánykoll. 
r. tanár

Számtan I.. IV. 
Term, tan, ház
tart. IV. Testgy. 

I., 1I„ IV.
18

A IV. o. főnöke, 
term.—vegytani 

szertár őre, Baj
társ és bibliaórák 

vezetője.

14 Dr. Láng Margit óraadó tanát
Műv. történetV., 
Via, Vlb. VII. 

Angol VII.
11

Az igazg. Veres 
Páiné-u. helyet
tese, műv.—tört. 

szertár őre.

15 Mika Mária óraadó tanát Német (kezdő) V. 
Történet IV. 6 Tanított az 1. fél

évben.

16 Dr. Papp 
Gyuláné óraadó tanát Angol III., V.. 

VI. 9 —

17 v. Dr. Pétery 
Aladár óraadó tanár Jog tk. (I. félév) 1

Kormányfőtaná
csos. a közös 
egyh. főjegyzője.

18 Scháádt Gyuláné óraadó tanár
Német (kezdő) I., 
11. Francia tk. 
Kézimunka 11.

11 Tanított II. 28-ig.

19 Dr. Szelényi 
Ödön óraadó tanár

Magyar Vlb. Vi- 
lágirod., filoz. tk. | 
Tört. V. Német * 

(haladó) VI. |j
13

A tk. főnöke, 
Egyet, és jog

akad. m. tanár.
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O

C / O

N É V Alkalm azás
minősége

Tanílolt tárgyak a - Megjegyzés

20 Dr. Szigethy 
Lajos óraadó tanár Történet VIb, 

VII., tk. 8 Tb. gimn. igazg.

21 T élessy  Dalma leánykoll. 
r. tanár

Magyar 11. Né
met (haladó) 1- 

IV.
17

A II o. főnöke, 
az ig. Deák-téri 

helvettese.

22 Vidovszky
Kálmán

megbízott
vallástanár

Vallástan I-VII.. 
tk. 15

Az ifj. istentisz
teletek szónoka, 
Gyámintézet ve
zetője, a Luther- 

Ótthon igaza.

23
Vidovszky

Kálmánná
(Szarvasi Olga)

óraadó tanár
Magyar I. Angol 

111. (husvétig). 
Francia V., VI. 

(haladó)
12 Az I. o főnöke.

21 Dr. Zelenka  
Margit

leánykoll. 
r. tanár

Magyar IV., VII., 
tk. Német I.**, 

V-VII.
22

A VII. o. főnöke, 
önképzőkör ve

zetője.

B) Rendkívüli tárgyak :

1 Baján Hedvig óraadó tanár Francia (kezdő) 
VI. 2

Az alsó tagozat 
francia tanfolya
mának vezetője.

2 Markóczy Irén óraadó tanái Karének I-VII. 1V2 Székesfőv. polg. 
isk. tan.

3 Oppel Imre óraadó tanár Művészi rajz V-
VII. : 4 Ev. gimn. tanár.

4 Ruttkay-Miklián
Gyula óraadó tanár Gyorsírás III-VII. 2 Bányaker. misz- 

sziói lelkész.

A ref. tanulók vallástanítását Morandi Ilona a rendes órákon, a lóm. 
katolikusokét Dr. Hauser Ignác, az izraelitákét Stern Erzsébet vallástaná
rok összevonva végezték.

A ltisztek: Deák-téren Jakubecz Ferenc, r. iskolaszolga, BaranyayJános 
kapus, Baranyay Jánosné takarítónő ; Veres Pálné-utcában Hajas Simon kapus 
és Sebestyén Antal iskolaszolga.

5. Tanárok irodalmi és társadalmi működése.

Dr. Bexheft Ármin kidolgozta az újonnan szervezett „Nép
iskolai Iskolaorvosi Tanfolyam“ szervezeti szabályzatát és tan
tervét, (melyet a Vall. és Közokt. Miniszter változatlanul adott 
ki rendeletileg), továbbá az újonnan szervezett „Középiskolai 
Iskolaorvosi és Egészségtan tanári Tanfolyam“ szervezeti sza-
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bályzatát és tantervét, (még nem jelent meg rendeletileg.) A 
Vall. és Közokt. Miniszter megbízásából kisebb népszerű cik
keket írt az egészségügyi propaganda céljára való felhaszná
lásra, a Kemény Ferenc szerkesztésében megjelenő „Pedagó
giai Lexikon' munkatársa (Iskolai Egészségügy.) „Mit várhat a 
szülő az iskolaorvosi intézménytől?“ (Az Orsz. Közegészségi 
Egyesületben tartott előadás. — Megjelenik az „Egészségiben. 
A budapesti Pázmány Péter tud. egyetemen tartott mind
két Népiskolai Iskolaorvosi Tanfolyamon előadta az „Iskolai 
Hygiéné“ t s a vizsgáló bizottságnak tagja ebből a tárgyból, 
a  Tiszti Orvosi Tanfolyamon előadta az „Iskolai Egészségtan“- t; 
számos népszerű előadást tartott Budapesten és a vidéken a 
Szabad Lyceum megbízásából különböző egészségi kérdések
ről ; az Országos Világítástechnikai Bizottság-nak a Népjóléti 
és Munkaügyi Miniszter által kiküldött tagja.

Az Iskolaorvosi és Egészségtantanári Szakbizottság alel- 
nöke, az Országos Közegészségi Egyesület választmányi, az 
Erzsébet Népakadémia igazgatósági, a Szabad Lyceum választ
mányi, több egyesületnek rendes tagja, székesfővárosi kerületi 
orvos, a II. kerületi Kerületi Választmány, a II. kér. Testneve
lési Bizottság tagja, a Csalogány-utcai állami elemi iskolai Tanító
nőképző intézet egészségtantanára és’ intézeti orvosa.

Dr. Bőhm Dezső az Evang. Egyet. Tanügyi Bizottság 
jegyzője és középiskolai előadója, az Orsz. Evang. Tanáregye
sület főjegyzője, a Lutheránia-Dalegyesület üv. elnöke, a Pro
testáns Tanügyi Szemle és Ifjú Évek szerkesztőbizottságának 
tagja, számos egyháztársadalmi és tanári egyesület választ
mányi tagja. Megjelent „Ki s  z e n e t ö r t é n e t “ c. középiskolai 
segédkönyve, „Leitfaden der Musikgeschichte Ungarns“ című 
könyvecskéje, és sajtó alá kész a Kühn János, kőszegi evang. 
líceumi tanárral együtt írt iskolai zenetörténeti tankönyve. Kisebb- 
nagyobb c i k k e k e t  írt a Magyar Paedagogiába, Luther- 
Naptárba. Ösvénybe, Magyar Cserkészbe, nagyobb számmal 
Protestáns Tanügyi Szemlébe és Ifjú Évekbe pedagógiai és 
zenei kérdésekről. Előadásokat tartott az Ev. Tanáregyesület 
őszi közgyűlésén „A gramofon a zenetörténet tanításában“ cím
mel, a Deák-téri evang. leányegylet iskolánkívüli népművelési 
óráin 10 alkalommal zenetörténeti, a Luther-Otthonban, a kőszegi 
evang. jótékony nőegylet estélyén ugyanilyen tárgyról, a békés
csabai evang. leánykonferencián „A modern nő a mai magyar 
irodalomban“ címen.

Glock Klára festményét a Műcsarnok tavaszi tárlata kiállí
tásra elfogadta.

Kozma Gabriella a Fébé Ev. Diakonissza Nőegylet tagja, 
az Orsz. Evang. Tanáregyesület jegyzője, 7 év óta ír a bibliá
ból részeket Braille-írással a vakoknak s hat éve leírja szá
mukra a „Fénysugár“ c. hitmélyítő folyóiratot, vezette a Fébé 
Üllői-úti evangélizáló óráin orgonával a közéneket.

35



Dr. Láng Margit a  Régészeti Társulat és Orsz. Evang. 
Tanáregyesület választmányának, a Római Magyar Történetid 
Intézetnek tagja, a Protestáns Szemle művészeti referense.. 
C i k k e k e t  írt az Archaelogiai Értesítőbe, Régészeti Társulat 
Évkönyvébe, a Protestáns Szemlébe és Ifjú Evekbe, Luther- 
Naptárba.

Ruttkay-Miklián Gyula bányakerületi missziói lelkész, az 
Ifjú Évek felelős szerkesztője. Cikkeket írt e lapba, továbbá a 
Protestáns Tanügyi Szemlébe. Előadásokat tartott különböző 
helyeken, így a békéscsabai ev. leánykonferencián.

Dr. Szelényi Ödön a debreceni egyetem és miskolci ev. 
jogakadémia magántanára, a Magyar Paedagógiai Társaság 
választott, a Magyar Pszichológiai Társaság, Magyar Protes
táns Sajtószövetség, a  Protestáns Irodalmi Társaság választ- 
mánvi, Tudományos Szakosztályának választott rendes tagja, 
az Orsz. Evang. Tanáregyesület titkára. Az I. félévben e l ő 
a d á s o k a t  tartott a debreceni egyetemen „Magyar filantro- 
pisták“ címen. N a g y o b b  c i k k e i :  Jelentés németországi 
tanulmányutamról (Evangélikusok Lapja, 1929. dec. 15. és 22.), 
A néptanító az irodalomban (Ev. Népiskola, 1930. febr. ápr.) 
Schnepfenthal und Ungarn (Mitteilungen des Vereins für Gothai- 
sche Geschichte und Altertum, Jahrgang 1930. S. 77—85.). 
K i s e b b  c i k k e k e t  írt, könyvismertetéseket közölt a Prot. 
Szemlében, Magyar Paedagógiában, Századokban, Luther-Nap- 
tárban és Prot. Tanügyi Szemlében, melynek felelős szerkesz
tője. A Magy. Paedrgógiai Lexikon munkatársa. Sajtó alá ren
dezte az Ev. Tanáregyesület XII. évkönyvét.

Dr. Szigethy Lajos c. igazgató, az Evang. Egyet. Tanügyi 
Bizottság előadója, az Orsz. Evang. Tanáregyesület elnöke, a  
Bányakerületi Tanügyi Bizottság és Belmissziói Bizottság elnöke. 
Összegyűjtött újabb költeményeit „ V á n d o r m a d á r “ címen 
kiadta. Több c i k k e t  írt a  Protestáns Tanügyi Szemlébe, Luther- 
Naptárba és más folyóiratokba, illetve lapokba.

Vidovszky Kálmán a  Luther-Otthon igazgatója, az Egyet. 
Ifjúsági Belmissziói Bizottság elnöke, a Körösvidék r. t. igaz
gatója, a Magyar Cserkész felelős szerkesztője, a Levente 
állandó munkatársa. Több lapba írt kisebb-nagyobb c i k k e 
ke t .  E l ő a d á s o k a t  tartott (részben egyházi beszédek) 
Budapesten a Szilágyi Dezső-téri, Kálvin-téri ref., a Deák-téri, 
kőbányai, kelenföldi evang. templomban, Békéscsabán, Bony- 
hádon, Budafokon, Debrecenben, Pilisen, Pécsett, a rádióba, 
végül állandó előadója a cserkész-tisztképző tábornak.

Vidovszkyné Szarvasi Olga cikkeket írt irodalmi tárgyak
ról a Protestáns Tanügyi Szemlébe.

Dr. Zelenka Margit az Ifjú Évek szerkesztőbizottságának, 
több egyháztársadalmi egyesület választmányának tagja. C i k- 
k e k e t  írt a Luther-Naptárba, Protestáns Tanügyi Szemlébe, 
Ifjú Évekbe, Hegyen Épített Városba. 20 magyar irodalmi elő-
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«adást tartott a Deák-téri evang. leányegylet iskolánkívüli nép
művelési óráin, az Ev. Tanáregyesület Budapest—Aszódi köré
nek ülésén a magyar kapcsolatáról a középiskola többi tár
gyaival.

6. Az intézet növendékeinek névsora.
Jelek  : tm. =  tandíjmentes, ftm. =  féltandíjmenles, tk. — tandíjkedvezményes,

int. =  internátusi.

A) LEÁNYKOLLÉGIUM.

I. osztály.
Osztályfő: Vidooszky Kálmánná (Szarvasi Olga).

Áfra Aranka ev. ftm., Alvinczy Aliz ev. int., Bayer Margit 
•ev., Deutsch Mária ev. ftm., Dubois Anna ev. int., Ebinger Lise
lotte ev., Faludy Pálma ref., Fekete Margit ev. tm., Fischer Gab
riella ev., Fischer Katalin ev., Frisch Lidia izr., Gécs Elvira 
ev., Grausz Anna ref. ftm., Guthy Edit ev. ftm., Gündisch Margit 
ev., Hazslinszky Karola ev., Hojász Magda ev. int., Hrabovszky 
Edit ev. int., Huber Ingeborg ev. tm., Kendeh K. Márta ev. tm., 
Lehoczky Érzsébet ev. tm-, Lehr Éva ev., Liebner Ágota izr., 
Major Zsuzsánna ev. tm., Meer Dorrit ref., Millner Hermin ref. 
ftm., Mitsky Erzsébet ref. int., Morzál Vilma ev., Nagy Ilona 
ev. ftm., Ostffy Anna ev. int., Papp Mária ev. ftm , Ragán Irén 
rk. tk., Reimann Antonia ev., Rochel Gertrud ref., Sándor Gizella 
ev.int., Sárkány Erzsébet ev.tm., Schermann Emilia ev., Schwaiger 
Margit ref., Seiwert Gertrud ev., Soós Vilma ev., Spitz Éva izr.. 
Steer Rózsa rk., Szabados Lenke izr. int., Szemere Katalin ev., 
Szenyéry Edit ev. int., Szepes Veronika izr, tk., Szodoray Nóra 
ref. Magántanuló: Hofmann Anna izr. Kimaradt: Elek Julia 
•ev. — Összesen: 49. II.

II. osztály.
Osztályfő: Télessy Dalma.

Alth Melitta ev., Babarczy Julia ref., Biedermann Erna ev. 
ftm., Bujdos Róza ev., Doctor Melinda ref., Faltay Ilona ev. 
tm., Kelemen Mária ev. tm , Kiss Erzsébet ev. ftm., Kriska 
Jolán ev., Kroo Gizella rk., Kurcz Klára izr., Ledényi Margit 
•ev. int., Mihály Edit ev. int., Mindum K.lára ev. ftm., Mund 
Kornélia ev., Németh Ibolya ref., Ostffy Éva ev. int, Pichler 
Edit rk., Polgár Éva i?r., Rökk Edit ref., Sági Klára ev. tm., 
Sánta Magda ev. tm., Sebestyén Irén rk. tm , Soós Magda ev., 
Széli Mária ref. int., Szepes Julia izr. tk., Túrán Vera rk., 
Udvarhelyi Edit ev., Váradi Lívia ev., Vetsey Julia ev. Ki-
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m aradt: Mérey ..Kádár Livia ref., Szegfi Éva rk. int., Tirscher 
Valéria ev. — Öszszesen : 33.

III. osztály.
Osztályfő : Jeszenszky Ilona.

Altmann Lucia ref., Becker Margit ev. int., Böhm Zsuzsa 
izr., Brenner Sarolta ref. int., Budai Jolán ev. tm., Cornides Edit 
ev., Czikó Klára ref., Déri Márta ev., Dömötör Kató ev., Dörfler 
Éva rk., Dubois Klára ev. int., Farkas Livia ref. int., Fenyves 
Zsuzsa izr., Floderer Annamária ev., Gajári Boriska izr., Grosz 
Margit ev. ftm., Györk Erzsébet ev. int., Henszelmann Editrk.,. 
Hölle Sylvia ,rk. tk., Idakéri Katalin ev. tm., Jaczkó Aliz ev.,. 
Kacskovics Éva rk., Kelemen Lenke ev., Kisari Teréz ref. int.,. 
Klein Edit izr. tk., Kovács Lidia ref., Legéndi Márta rk., Melcher 
Natália ev., Merczel Zsuzsa ev., Németh Sarolta ref. tm., Nötel 
Irma ev., Pálinkás Irén ev. ftm., Polgár Erzsébet izr., Rimár 
Ibolya ev. tm., Schlosser Mária rk., Soltész Judit ev. tm , Schenk 
Erzsébet ev. ftm. int., Stefánovits Ilona ev., Szemes Irma ev. ftm.r 
Teőke Rózsa ev. int., Vetsey Klára ev. Magántanuló: Bőhm 
Éva ev., Molnár Zsuzsa ev., Winterfeld Márta ref. Kimaradt t 
Szegő Vera izr. — Összesen 44. V.

V. osztály.
O sztályfő: Fialka Margit.

Batár Mária ev. ftm., Bányai Erzsébet ref., Becker Ilona ev.,. 
Bencze Mária ev., Benkó Ilona ev., Bereczky Margit ref., Besse 
Irén ref. ftm , Bessenyey Edit ref. int., Béres Gizella ev. ftm.. 
Bognár Margit ev. tm., Bükösi Ilona ref., Erdélyi Mária ref.. 
Fekete Margit ev. tm , Fleps Mária ev., Földessy Mária ev.,. 
Grape Irma rk., Györgyfalvay Margit rk. int., Hábory Margit rk., 
Ináncsi Irén ref. ftm., Józsa Etel ref. int., Katona Magda ev. 
ftm., Kolpk Gabriella rk.. Kózol Edit rk,, Landgraf Ilona rk. ftm.. 
Lonkai Éva rk., Marcsek Sára ev. int., Muszták Ibolya ref., 
Neugebauer Margit ev. in t, Oppel Edit e v , Petz Lidia ref. int., 
Polónyi Ilona ev.ftm., Pöchtigán Márta ev. tm., Rácz Melinda. 
ev. tm , Rákos Éva rk., Réthy Margit rk., Rimár Irma ev. tm., 
Rubes Livia ev., Scherer Paula ev., Sebestyén Jolán rk. tm., 
Seibriger Erzsébet ref., Spreitzer Ilona ref. ftm., Stein Marianne- 
izr., Szabó Ilona ref. ftm., Szalánczy írma ref. tm., Szekér 
Vilma ev. tm , Szűcs Magdolna ev., Varga Edit ev., Varga. 
Teréz ev., Vécsey Lujza izr., Werner Sára ev. Magántanuló: 
Dómján Erzsébet ev., Fried Mária izr,, Németh Irén rk., 
Nikelszky Kató ev. Kimaradt: Kurucz Ilona rk.„ Szalmást 
Ilona ev. — Összesen: 56.
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Via osztály.
Osztályfő : Jablonowsky Piroska.

Bagossy Katalin ev. int , Beleznay Irén rk., Cziegler Jutta 
ev., Dobronay Vilma ev. ftm., Draskóczy Zsófia ev., Fekete 
Jolán ev., Gráf Karolin ref., Hechst Jolán rk., Hetényi Magda 
rk., Izsák Márta rk. ftm., Kisari Erzsébet ref. int., Kneppó Edit 
ref., Knopp Nóra ev., Kolosy Mária ref., Kopeczek Georgina 
ref., Kunossy Ilona rk., Markó Leontin ref. tk., Molnár Éva ref., 
Németh Edit ref. int., Németh Ilona ev. int , Németh Lili ref. 
int., Papp Irén ev. tm. int-, Polgár Margit ref. int., Révay Judit 
rk., Römer Zsófia izr., Schindler Lujza ev. ftm., Schippert Mar
git rk. ftm., Spitzer Julia izr., Steiner Klára izr.. Varga Róza 
ev.. Vas Ilona unit. tm., Vágó Sára ref. ftm. Magántanuló: 
Csilléry Hedvig ev., Karig Julia ev. tm., Lukáts Ivette rk., Teőke 
Erzsébet ev. — Összesen 36.

VIb. osztály.
Osztályfő : Filarszky Erzsébet.

Árpád Erzsébet rk., Csepely Ágnes ref. tm., Egger Zsuzsa 
ev., Gerlóczy Erzsébet ref., Géczy Margit ev., Hegedűs Valéria 
rk., Imre Erzsébet ref., Kiltz Erzsébet ev., Kovács Erzsébet 
ref. ftm., Kovácsy Margit ev., Krekó Piroska ref, Kriska Irén 
ev. ftm., Kund Atala ev., Mészáros Róza ev., Neumann Hajnalka 
izr., Orphanides Anna g. n. e. tm., Parragh Melánia ref., Rákosi 
Lenke rk , Richter Katalin rk., Róka Irén ref., Rothermel Ilona ev. 
tm., Strasser Éva iz r , Strausz Aliz izr., Sztehlik Edit ev . Theisz 
Margit rk., Török Erzsébet rk., Udvarhelyi Ilona ev., Vajda Klára 
izr., Vida Ida ref., Wahrmann Anna rk. Magántanuló: Bellán 
Lászlóné rk , Dávid Rozália ev. Kimaradt: Bahil Margit ev., 
Friedmann Sarolta izr., Németh Márta ref. — Összesen 35, VII.

VII. osztály.
Osztályfő : Dr. Zelenka Margit.

Adler Edit ev., Baky Jolán ev., Bastir Mária ref., Chován 
Adrienne ev. ftm., Csegezy Emma ref. ftm., Csepely Zsófia ref. 
tm., Ecker Laura izr., Farkas Edit ev., Fecske Sarolta ev. tm. 
int., Fodor Katalin ref. tk., Folberth Marianne ev- ftm., Füstér 
Sarolta ref., Gábos Magda rk., Gera Rózsa ev. tm., Gráf Magda 
izr., Grape Emilia rk., Heintz Erzsébet rk. tm., Herramhof Amá
lia rk., Kachelmann Márta ev. tm., Kaill Irén ev., Kálmán 
Erzsébet izr., Kálmán Mária izr., Kendeh K. Sára ev. tm., 
Kisari Mária ref. tm., Klaniczay Magda ev. tm., Klein Ibolya 
izr. ftm., Knuth Jolán ev., Kormos Magda izr., Kováts Katalin 
ev- tm., Krempe Éva ev., Kristek Beatrix rk., Kurcz Ella izr., 
Liedemann Éva ev. ftm., Lonkai Julia rk-, Lörenthey Katalin
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ref., Lörenthey Márta ref., Melichár Edit ev„ Németh Margit 
ev. tm., Pap Edit ref., Rapaics Katalin ev., Reiszky Lívia ev.,
Schelken Pálma ev., Siegler Alice ev., Siegler Nóra ev., Szül- *
ner Zsuzsa izr., Sziklai Magda izr., Tóman Katalin ref., Traut- 
mann Anna ev., Trautmann Emilia ev., Weisz Piroska izr. 
Magántanuló: Bánrévy Magda rk., Lányi Margit ev. tm., b.
Lindelof Gabriella ref., Mailáth Hanna ev., Nikelszky Edit ev., y
Pap Irén rk., Plósz Erzsébet rk., Schuszter Valentine ref. —
Összesen : 58.

B) POLGÁRI ISKOLA.

IV. osztály.
Osztályfő : Kozma Gabriella.

Almer Klára ev., Benkó Sára ev., Bohus Ilona ev., Bosse 
Lujza ev., Bozsidarácz Teréz ev., Fischer Ina ev., Gaál Irén ev. 
ftm., Gottesmann Ágnes izr., Gömöry Aranka ev., Gráf Eszter 
Sarolta ref., Grósz Magda izr., Hochschild Erzsébet ev., Huber 
Hermin ev. tm., Idakéri Sára ev. tm., Kokály Ilona ev., Kux 
Ella izr. ftm., Landgráf Márta rk- ftm., Mátyásy Anna ev., Mel
cher Róza ev. tk , Molnár Katalin izr., Mráz Gizella ev. ftm., 
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 i' árta ev., Potpesán Angyalka rk, tm.,
Sági Katalin ev. tm., Sándor Ilona ref., Scherer Vilma rk. tm.,
Walérián Naula rk. tk. Magántanuló: Montág Ilona izr., Tajthy 
Éva rk. Kimaradt: Balog Kató ref. — Összesen 36.

C) EGYÉVES TOVÁBBKÉPZŐ OSZTÁLY.
Osztályfő : Dr. Szelényi Ödön.

Biewald Hilda rk., Bónis Lili ref. int., Fischer Ilona ev. 
int., Kallós Erzsébet izr., Kemény Olga ev. tm., Kuffler Vera 
izr , Léránth Boriska ev. rkív., Ráth Irén ev. int., Sebők Ella 
rk. int., Stift Ilona rk., Stift Klára rk., Szecsődy Katalin ref.
Kimaradt: Tolnay Edit ref. — Összesen: 13.

7. Ifjúsági egyesületek.

I. ÖNKÉPZŐKÖR.
a) Alsó tagozat vezetője: Jeszenszky Ilona tanár.

1929. szept. 29-én tartotta megnyitó ülését a már 21 év 
óta fennálló egyesület.

62 növendékből álló önképzőkör — melynek tagjai III.
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és IV. oszt. tanulók voltak — szavazással választotta meg 
tisztikarát:

Orphanides 0 . IV. o. n. ifjúsági elnök, Papp M. és Pétery 
M. IV. o. n. ifjúsági jegyző, Scherer V. IV. o. n. ifjúsági pénz
táros, Déri M., Vetsey K. 111. o. n. Benkó S. és Mátyásy A. 
IV. o. n. könyvtáros, Floderer A., Nötel I. III. o. n., Hochschild 
E., Sági K. iV. o. n. bíráló.

Gyűlést kéthetenkint szombat délután tartott, felváltva a 
felsőtagozatú önképzőkörrel, kik szintén csak a Deák-téri nagy
teremben lehettek. A rendes gyűléseken 17 önálló dolgozat, 
(útleírás, elbeszélés, gyermekkori emlékek, kisebb elmélkedések 
stb ), 32 szavalat (főleg hazafias tárgyú, s nagy költőink más 
tárgy'ú versei) 21 zongora- és 11 énekszám, 3 dolgozatverseny 
és 1 színdarab szerepelt.

A szép, mindenféle szempontból sikerült jó dolgozatot, 
szavalatot, vagy más előadott számot jegyzőkönyvi, vagy annál 
is több — emlékkönyvi dicséretben, illetőleg megörökítésben 
részesítette az önképzőkör. Így kapott: Klein E. 1 dolgozata, 
Floderer A. 1 bírálata, Pétery M. 2, Orphanides 0 . 1 dolgo
zata jegyzőkönyvi dicséretet. Az emlékkönyvbe került: Déri M. 
3 szavalata, Papp M. 2 dolgozata, Orphanides 0 . 1 dolgozata 
és 1 birálata, Pétery M. és Orphanides 0 . Herczeg F .: „Az 
árva korona" című jelenetének sikeres előadása.

A három dolgozatverseny közösen megállapított cím e:
1. Petőfi: „Az Alföld“ és Gyulai: „Erdély“ című költe

ményének összehasonlítása. Résztvett öt IV. o. n. Győztes: 
Orphanides 0.

2. „Magyarország őrtálló szerepe.“ Résztvett hét III. o. n. 
Nyertes: Déri M.

3. „Mit mesélt Akácos kis Pál az édesapjának?“ („Az 
égő város“ ifjúsági szinielőadás hatására.) Résztvett hat növen
dék. Nyertes: Pétery M. IV. o. n.

Megalakult az év elején az önképzőkör kis énekkara 
Floderer A. vezetésével. Tagja 13 111. o. n. volt, akikkel ötször 
szerepelt, a vezetőjük 2—3 ügyesen, szépen betanított dallal.

A rendes gyűléseken kívül megtartotta:
1. Október 5-én, d. u. az aradi vértanúk emlékünnepét,
2. December 18—19-én, az iskolával közösen rendezett 

„Arany-est“-et.
3. Márc. 1-én, kormányzónk jubileumi ünnepségét.
4. Nagyon sikerült farsangi előadást, a két önképzőkörrel 

együtt.
5. Márc. 15-ét is közösen ünnepelte meg.
A felsőtagozatú önképzőkörrel közösen tartott megnyitó 

és évzáró gyűlésen kívül volt még 10 rendes, egy nyilvános és 
egy elszámoló összejövetele.

A könyvtára 68 drb. könyvvel gyarapodott. Négy ifjúsági 
lapot járatott. 46 drb. könyvet beköttetett. Ajándékba kapott:
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Gajári B. 3 drb., Schlosser M. 3 drb., Schenk E. 2 drb. éa 
Boss L. 1 drb. könyvet. Szigeti Lipót úrtól 35 drb. ifjúsági 
könyvet.

A szorgalmas és buzgó tagjait könyvjutalomban részesí
tette, kiknek az iskolai záróünnepen adja ét az emléket.

Az önképzőkör ruhatára részére Potpesán A. 1 drb. magyar 
ruhát, Papp M egy álarcot, Fischer A. I. o. n. 6 drb. tündér
ruhaanyagot adott, ezeken kívül még eredeti japán ruhát és 
cipőt is kapott.

E helyen is köszönetét mond az önképzőkör azoknak a 
kedves hozzátartozóknak, akik a farsangi mulatsághoz enni
való-félékkel olyan bőven hozzájárultak.

Az önképzőkör ez évi bevétele: 800 25 P
kiadása :____ 313 40 ,,

Marad a jövő isk. évre: 486 85 P, melyet a
az Első Hazai Keresk Bankban helyezett el.

Jövedelméből fedezte négy alkalommal 19 szegénysorsú 
növendék ifjúsági szinielőadás jegyét: összesen 28 30 P. — 
azonkívül négy növendék bakonyi kirándulási költségét, össze
sen 92 P-t, — három növendék mátrai útiköltségét, összesen : 
63 P-t Beszerzett és beköttetett könyveket.

Az elszámoló, zárógyűlését május 24-én, és az ünnepi 
befejező gyűlését május 31-én tartotta nyilvánosan, hozzátarto
zók jelenlétében.

b) Felső tagozat vezetője : Dr. Zelenka Margit tanár.

Alakulógyűlésünket 1929. évi szeptember 21-én tartottuk. 
Ezen történt a tisztikarnak titkos szavazással való megválasztása. 
Elnök : Knuth Jolán VII. Pénztárosok: Heintz E.,VI 1., Vas J. VI. a., 
Török E. VI. b., Szűcs M. V. Könyvtárosok: Herramhof A., 
Kristek B. VII., Dobronay V. VI. a., Árpád E. VI. b„ Varga T.
V. Jegyzők : Kováts K. Vll., Kovács E. VI. b. Bírálók: Adler 
E., Kendeh S. Vll., Izsák M„ Schippert G. VI. a., Csepely A., 
Rákossy L. VI. b., Fekete M., Marcsek S. V. osztály.

Körünk ez évben is az előző évek céljait tartotta szem 
előtt: törekedett az iskolai munka kiegészítésére, támogatására, 
a tagok előadókészségének, egyéniségének fejlesztésére, fellé
pésben való gyakorlásukra. E célok megközelítésére tíz rendes 
és őt ünnepi gyűlést tartottunk, Ezeken buzgón szerepeltek 
tagjaink felolvasásokkal (irodalmi tanulmányok, dolgozatok, 
pályaművek,) szám szerint 56-szor, magyar és idegen nyelvű 
költemények szavalásával (45-ször). Tartottunk 5 vetítettképes 
előadást, rendeztünk 3 nyilvános ünnepet: (október 6, március 
15, farsangi teaest), egy tanulmányi kirándulást. Az irodalmi 
tanulmányok mellett szerepeltek műsorainkon szabadtárgyú dol
gozatok, földrajzi és művészettörténeti munkák s szerepszámok. 
(Utóbbiak közt 15 zongora-, 4 hegedű-. 6 ének- és 5 karénekszámÁ
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A munka megoszlása osztályonkint a következő: V. osz
tályból 10, VI. a.-ból 10, VI. b.-ből 9, Vll.-bői 70, a továbbkép
zőből 7 műsorszám került ki. A  munka eredményét jelölje az 
a tény, hogy 6 szereplést jutalmazott könyvajándék, 7-et érdem
könyvi bejegyzést, számos szereplő nyert jegyzőkönyvi dicsé
retet és kapott elismerő bírálatot.

A világirodalmi ismeretek fejlesztését előmozdították idegen 
tárgyú és nyelvű műsorszámok. Különösen jól sikerűit a Petőfi 
és Lenau leiróköltészetét, továbbá a  Petőfi és Heine líráját ösz- 
szehasonlító dolgozat, a német föld és népiélek megismerését 
Herramhof A. Vll. o. vetítettképes előadása mozdította elő, mely
ben nyári nürnbergi útját ismertette, „Meine Sommerreise“ címen 
szép németséggel. Szépen sikerült szintén ebből a szempontból 
a farsangi délutánon fellépő „Heidelbergi diákok,, (Kachelmann 
M., Klaniczay M., Pap E. Vll) éneke, kik jellegzetes, vidám 
német diákdalokkal mulattatták a közönséget. Ugyanitt tettek 
tanúságot Vll. oszt. növendékek az angol nyelvben elárt ered
ményről is egy kedves angol jelenet előadásával. One of Tom 
Sawyer’s Tricks. Itt idézték fel továbbá Shakespeare mély humorú 
paródiáját is „Pyramus és Thysbé“-t.

A világirodalmi kapcsolatok során külön kell megemlé
keznünk arról a meleghangú s szinte meghatóan elmélyülő 
szép barátságról, mely Vll. oszt. növendékeink közül már 17-et 
(Farkas E., Gera R., Heintz E.. Herramhof A , Kendeh S , 
Knuth J , Krempe E, Kristek B., Kováts K , Liedemann É., 
Melichár E., Pap E., Pap I., Siegler A , Siegler N , Trautmann 
A , Trautmann E. VII-ek) fűz össze finn diáktársaikkal, állandó 
levélváltás révén a közvetítő német nyelv segítségével ismer
kednek a levelezők. Az első levelek még gyermekes magas
ságra, súlyra, arc-, haj- és szem színre vonatkozó bemutatko
zásokat tartalmaznak, de a későbbiek egyre mélyülnek: törté
nelmi, földrajzi adatok közlésére és kérdésére terjednek, majd 
érdekes néprajzi sajátságok, néplélektani jellemzések, nép
szokások, mulatságok jóízű leírásait adják. Irodalmi kérdések 
is felvetődnek s leányaink boldog meglepetéssel s jogos büszke
séggel értesülnek arról, hogy finn barátnőik sorra ismerik Her
ceg: „Pogányok“, Jókai: „Sárgarózsa“ című műveit, nem is 
szólva Petőfi verseiről, a Hortobágyról és a csárdásról, melye
kért kitűnő lelkesedéssel rajonganak. Érthető érdeklődés támadt 
ezek után a mi lányaink lelkében is a finn nép, föld, irodalom 
és zene iránt. Az érdeklődés kielégítésére rendeztük finntárgyú 
gyűlésünket a következő műsorral:

1. Az eddig érkezett legjellemzőbb finn levelek felolvasása.
2. Sibelius: Idill. Zongorázza Biewald H. továbbképzős.
3. A finn irodalom Jellemzése. Tartja: Heintz E. Vll. o.
4. Pacius: Finn dal. Éneklik: Trautmann E és Kendeh K. Vll.
5. Á „Kalevaja“ jellemzése. Tartja Orphanides A. V.
6. Bárd M.: Őszi dal. Szavalja: Katona M. V.
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7. „Kullervo“-t.(Kalevala egyik részletét jellemzi 
Liedemann É. Vll.

8. Zemplény: „Suomi“ c. verssorozatából szaval GeraR. Vll.
9. A Finnországból küldött fényképek, levelezőlapok bemu

tatása vetítettképes előadás keretében : Trautmann E. Vll.
A gyűlés lelkes kangulatának eredményeképpen a  levelező 

magyarbarát finn leányokat körünk külső levelező tagjaivá 
választotta s erről nekik jegyzőkönyvi kivonatot s az összes 
jelenlévők aláírásával hitelesített jellemző rajzzal díszített műsort 
küldött. E nemes, hazafias, erkölcsi és nevelő szempontból 
egyaránt értékes szép érzések kivirágzásának láttán a jóleső 
megelégedettség érzése támadhat Jeszenszky Ilona tanár és 
Ylistallóné, Boros Olga úrhölgy lelkében, kiknek lelkes és lele
ményes kezdeményezése indította meg ezt a szép, testvéri köze
ledést a két messzeszakadt testvérnép gyermekei részéről.

Ugyanilyen kiterjedt levelezést folytatnak a  kör tagjai angol 
leányokkal is, különösen az angol nyelv gyakorlása céljából. 
{Farkas E., Gera R., Herramhof A., Kendeh S., Knuth J., Ko- 
váts K-, Melichár E., Rapaics K , Siegler A , Siegler N., Traut- 
mann A., Trautmann E. Vll -ek.)

Ez évben törekedtünk a mai irodalmi élet állandó meg
figyelésére, behatóbb megismerésére is. Így sikerűit dolgozatok 
foglalkoztak Lamperih Géza költészetével. (Liedemann Vll.) 
Elhangzott Adynak egyik jellemző költeménye is, Petőfi-költe- 
ményekkel való összehasonlítás céljából, Herczeg munkásságá
nak jellemzése egyik gyűlésünk önálló műsorát adta. A mai 
irodalmi élet szemmeltartása céljéból kezdtük ezidén az irodalmi 
társaságok gyűléseiről, színdarabok bemutató előadásairól való 
beszámolókat is. Igen érdekes volt e körben Pap E. Vll beszá
molója a Petőfi Társaság egyik gyűléséről, Liedemann Vll. 
tudósítása az „Üj Aurorádban szervezkedett északmagyaror
szági költők előadóestjéről, s értékes kis tanulmány volt Gráf 
M. Vll. beszámolója Herceg: „Szendrey Juliánjának első
előadásáról.

A munkakedvet dolgozat- és szavalóversenyekkel is fokoz
tuk. Előbbieken győzött Kachelmann M.. Klaniczay M., Kálmán 
E. Vll. (utóbbi dolgozatát a Takarékossági Bizottság pályáza
tára is beküldtük.) Mint szavaló, leginkább Liedemann É. Vll. 
vált ki több sikerült szereplésével (Szózat, Panaszkodnak a 
magyar szelek, Széchenyi emlékezete).

A jelen irodalmi élet figyelése azonban nem gátolt a 
múltúnk iránt érzett kegyelet ápolásában Ennek eseményeit 
figyelemmel kisérve ünnepeltük meg egyik gyűlésünk teljes 
műsorával a „Hitel“ megjelenésének 100, s a  „legnagyobb 
magyar“ halálának 70-edik évfordulóját Virág Benedek halálá
nak 100-adik évfordulója pedig arra késztetett, hogy a „Szent 
öreg“-ről szóló dolgozatokkal szavalatokkal előkészülve kimen
jünk a tabáni temetőbe, hol lelkes költőnk sírját körülállva hall
44



gattuk meg egyik költeményét .(Szavalta: GeraVil.) Ugyancsak 
itt látogattuk meg a 48-as honvédsirokat is, hol Pap E. Vll. 
s'avalta lelkes átérzéssel Petőfi: „Honvédek“ c. költeményét. 
Itt is, ott is meghatottan tettük le a hála és szeretet virágait.

Egyik gyűlésünk műsora foglalkozott az anyai szeretet 
szerepével a  költészetben Ekkor többek közt Werner S. V. 
szavalta nagy sikerrel Győry: „Csokonay anyja“ c. versét és 
Trautmann É. Vll. a gyermeki hálának megindítóan szép kife
jezését adta „Édesanyám“ c. dolgozatában.

A  visegrádi egésznapos iskolai hajókirándulásnak előbb 
lelkes, később derűs hangulatának megteremtésében is szerepe 
jutott önképzőkörünknek. Az ódon romok között elhangzott 
Vörösmarty „Salamon“-ja (Fodor K. Vll.) és „Toldi szerelmé“- 
nek Visegrád hajdani fényén mélázó része (Csepely Zs. Vll.) 
De utóbb kitűnő kacagás visszhangzott a régi falak közt: Pázmán 
lovag tragikomikus visegrádi esetét (és estét) szavalta Adler E. 
Vll. igen üg\esen és Ecker L. és Kisari M. Vll pompás humor
ral jelenítették Arany balladájának e kitűnő részét. A hajón, 
visszafelé „Szép Ilonka“ 1. része, XVI. századbeli epedő lan
tosok, a „faluvégi kurta korcsma“ jellegzetes alakjai, továbbá 
ismert műremekek: szobrok és festmények elevenedtek meg és 
tették mulatságossá a várakozás idejét.

Munkánkat a május 31-i nyilvános zárógyűléssel fejeztük 
be, melyen alkalmat adtunk arra, hogy az érdeklődő szülők, 
kik az év folyamán az önképzőkörnek inkább csak a talán 
terhes munkatöbbletét látják gyermekeik előkészüléséből, most 
az eredményt is élvezzék

Az önképzőkör tagjai a jólvégzett munka tudatával s azzal 
az elhatározással búcsúztak, bogy már a nyári szünidőben gyűj
tik jövő évi munkájukhoz a minél változatosabb és értékesebb 
anyagot.

Anyagi helyzetünk jelölésére csak annyit, hogy takarék- 
pénztári betétünk ez évben is gyarapodott, bár a mátrai kirán
dulásra 5, a bakonyira 6, a visegrádira 10 arra érdemes növen
déket juttattunk el (273 P összeggel), több színházi- és hang
versenyjegyet váltottunk (60 P-ért) s könyvtári beszerzésünk 
számlája 180 P-t meghalad.

Beszámolónk nem lenne teljes, ha mindenkinek, ki mun
kánkat erkölcsi és anyagi támogatásban részesítette, ez úton is 
hálás köszönetét nem fejeznénk ki. 11

11. SZEMBE
az önképzőkörök keretén belül.

A „Szép magyarsággal beszélők egyesülete“ már hét éve 
dolgozik sikeresen. Tagja valamennyi növendék, kik megfogadják, 
hogy mindig helyesen, szépen, idegenszerűségektől menten 
használják szép magyar nyelvünket szóban és írásban. Osz-
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tályonként két-két szembeőrt választottak, kik havonként egyszer 
számoltak be tapasztalataikról és év végén megörökílették 
azoknak a nevét, kik leghelyesebben beszéltek az egész év 
folyamán.

A szavazással választott őrök következők voltak: 1. Faludy 
Pálma, Lehotzky Erzsébet, 11. Mund Kornélia, Vetsey Júlia,
111. Budai Jolán, Jaczkó Alice, IV. Hochschild Erzsébet, Perczián 
Irma, V. Landgraf Ilona, VI. Bagossy Katalin, Draskóczy Zsófia, 
Orphanides Anna, VII. Kisary Mária, Krempe Éva.

III. IFJÚSÁGI GYÁM1NTÉZET.

A kollégiumban ez esztendőben is áldásosán működött 
az ifjúsági gyámintézet, amely céljául nemcsak a segítő munkát, 
hanem főként a tagok vallásosságának mélyítését, az evangéliumi 
öntudat erősítését tűzte ki maga elé. Éppen azért nemcsak ado
mányokat gyűjtött, hanem időnként igen értékes vallásos össze
jöveteleket is tartott.

Az Ifjúsági Gyámintézet tanár vezetője Vidovszky Kálmán 
vallástanár volt. Az ifjúság részéről a következők buzgólkodtak 
az  lfj. Gyámintézet érdekében : Gera Rózsi elnök, Liedemann 
Éva és Schindler Lujza jegyzők, Kendeh-K. Sári pénztáros, 
Trautmann Emmi pénztári ellenőr, azonkívül minden osztály
ban egy pénztáros.

Az Ifjúsági G'ámintézet összesen tíz ülést tartott. Ezek 
közül volt egy alakuló, egy záró, egy vita, három nyilvános 
ünnepi és négy rendes ülés. Az üléseket rendszerint egy-egy 
gondolatnak szenteltük. Ez azt jelenti, hogy minden ülésünk 
műsorszáma és hozzászólása egy meghatározott eszme köré 
csoportosult. Így volt két reformációi, adventi, karácsonyi, újévi 
farsangi, böjti ülésünk s egy igen kedves nyilvános ülés az 
anyák napjának szentelve.

Ezeken az üléseken elhangzott 15 szavalat, 21 dolgozat 
(felolvasás és szabadelőadás) és 8 zeneszám. Ezenkívül minden 
ülésen volt hozzászólás, néha igen értékes vita. A legszorgal- 
galmasabb szereplők voltak Liedemann Éva, Gera Rózsi, Farkas 
Edit és Déry Márta.

A Gyámintézet tagjai 238'12 P-t gyűjtöttek össze. Ebből 
az Egyetemes Gyámintézetnek juttattunk 60 P-t, több evang. 
szegény növendék kirándulási segélyére adtunk 29 P-t, azon
kívül Molnár Mária missziós nővérnek Manus-szigetére kará
csonyra csomagot küldöttünk, amelynek portóköltsége 30 P. 
volt. A fennmaradt összeget takarékpénztárba tettük, hogv 
tőkénket 263‘95 P-re növeljük. Ez összeg rendelkezésre áll, 
hogy segítsünk a gyámintézet alkalma szerint ott, ahol nagy 
az evangélikus testvérek közt a szükség.

Az Ifjúsági Gyámintézet munkája iránt nemcsak az ifjúság 
körében volt mindig nagy érdeklődés, hanem a tanárikar is
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meleg szeretettel érdeklődött szerény, de mégis szép, benső
séges munkánk iránt.

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

Nevelőértékén kivül főcélja a szegénysorsú tanulótársakon 
való segítés. Havi összejövetelein beszélte meg a sürgősen 
támogatásra méltó ügyeket; jótékonycélú munkájában minden 
tanuló, részt vett havi 30 fillérrel, mely főjövedelmi forrása volt.

Élén az ifjúság választása útján Krempe Éva Vll. állott, 
mint elnök, Gera Rózsa Vll.. mint pénztáros, Kachelmann Márta 
Vll , mint jegyző, kik szorgalmas munkát végeztek. Segítették 
őket, mint gyűjtők Kendeh Márta,, Lehotzky Erzsébet 1., Babarczy 
Julia, Kelemen Mária II., Dörfler Éva, Németh Sarolta III., Kokály 
Ilona, Melcher Rózsa IV., Lonkay Éva, W erner Sári V., Dobronay 
Vilma, Schindler Lujza VI. A., Imre Erzsébet, Rothermel Ilona,
VI. B., Adler Edit, Kendeh Sári VII. tanulók.

Összes jövedelme 2865 27 P, kiadása 1725‘94 P. A meg
maradt 1139 33 P takarékpénztárban van elhelyezve. A jöve
delemből múlt évi maradvány 726 47 P, tagsági díj 95390 P, 
a tombolajáték jövedelme 146 08 P volt, adomány 16 P, egy 
volt növendék megfizette 80 P adósságát, az egyház adománya 
300 P, Pesti Hazai Első Takrékpénztár Egyesület ajándéka 50 P, 
régi polg. isk. könyvek eladásából 26'62 P, tavalyi könyvhasz
nálati díjakból 208'96 P, idei könyvhasználati dijakból 30374 P, 
kamatos kamat 53'40 P-

E bevételekből fedezte egy tanuló beiratési díját (12 P), 
hat növendék üzemi diját (155 P), tíz tanuló tandijának egy-egy 
részét (301 P), összesen 569 P ; 25 növendéknek megvette iskolai 
szinielőadásra a belépőjegyét 36‘40 P-vel; a mátrai tanulmányi 
kirándulásra 5 tanulónak adott 21—21 P-t, egynek pedig 11 P-t, 
összesen 116 P; a bakonyi tanulmányi kirándulásra két tanulót 
vitt 23—23 P, összesen 46 P-vel; a visegrádi kirándulásra hét 
tanulónak vette meg a hajójegyét 21 P -vel; a kisebb tanulmányi 
kirándulásra több tanulónak megfizetteavillanyosjegyét8‘06 P-vel; 
kifizette két növendék kézimunka anyagát 8 P ; a karácsonyi 
megvendégelés költsége 209‘94 P ; két Ízben gyorssegélyt adott 
20 P ; évvégi jutalmazásra 100 B t adott; vett 136 darab új 
tankönyvet 577'15 P-ért; beköttetett 133 könyvet 108 52 P-ért, 
apró kiadásokra költött 6'86 P-t. Szegénysorsú tanulóknak könyvet 
adott és pedig teljesen újakat a III. o.-ból 15 tanulónak 74 
darabot, a Vll-bői 11-nek 47 darabot; az összes osztályokból 
118 leánynak 502 darab könyvet adott kölcsön, ebből 21-nek 
teljesen ingyen, a többi csekély használati díjért jutott e nagy 
támogatáshoz.

A legbuzgóbb együttes munkát a szeretet ünnepén, december 
21-én, végezte a Bajtárs, mikor megvendégelt és megajándékozott
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60 meghívott szegény gyermeket abból nagymennyiségű élelem- 
és ruhaféléből, melyet örömmel és szeretettel hozott minden 
növendék. Ugyanekkor 19 tanulótársát is megörvendeztette új 
ruhafélékkel: 6 egész intézeti ruhát, 4 szoknyát, 5 zubbonyt, 
8 pár harisnyát, 4 pár kesztyűt, 4 meleg alsót, 6 pár cipőt, egy 
intézeti sapkát osztott szét köztük,

Azonban ezeknél a számoknál jóval nagyobb a jótékony 
munka nevelő értéke: a szeretettel teljes, szolgálatkész jellem 
nevelése.

V. JÁTÉKKOR.
Vezetője : Harmath Ilona tanár.

1929. okt. 21-én megalakult játékkörünk kilencvenhat, tag
gal. Ifjúsági elnök lett Fecske Sára VII. Játékkapitányok: Ádler 
Edit és Pap Edit VII., Vas Ilona és, Géczy Margit Vl., Ináncsi 
Irén V., Kokály Ilona IV., Dörfler Éva és Grosz Margit III. A 
játékdélutánokat hétfőn tartottuk, három csoportban: 124—l25-ig 
a II. korosztály (III. IV. o.), k-5—Fä6-ig a III. korosztály (V. 
VI. o.) és F26—Va7-ig a  IV. korosztály VII. o.) számára, a felső 
tagozat tornatermében, s amint az időjárás megengedte, az 
udvaron. A tornaórák anyaga részben az iskolai tornaórák 
anyagának gyakorlása volt, ezenkívül foglalkoztak még könnyű 
atlétikai gyakorlatokkal az iskolának megfelelő játékos alak
ban főleg staféta-szerűen, de a játékórák főanyagát még
is az igen kedvelt küzdő játékok tették. A játékórákat 
szorgalmasan látogatták s a lelkes gyakorlás eredménye máris, 
cszrG vch etó

A KISOK. 1930. ápr. 26-án tartott női fedettpálya játék és 
atlétikai versenyén öt csapatunk vett részt a körülményekhez 
képest jó eredménnyel. A IV-ik korosztály számára kiírt 
akadály-versenyben a  VII. osztály öttagú csapata (tagjai 
Ádler Edit, Csegezy Emma, Gera Rózsa, Klaniczay Magda és 
Krempe Éva) első lett és a csapat minden tagja ezüst érmet 
nyert (1 p, 32'5 mp idővel, a második csapat ideje 1 p, 41'2 
mp volt). A II. korosztály versenyében (alsó és felső váltó- 
verseny) második lett a III. és IV- osztály tíz tagú csapata 
(Déri Márta, Dörfler Éva, Grosz Margit, Klein Edit, Legéndi 
Márta, Pálinkás Irén, Polgár Erzsébet és Schenk Erzsébet 111. 
és Gross Magda és Kokály Ilona IV.) A III. és IV. korosztály 
számára kiirt hármasversenyben (magasugrás, kosárbadobás, 
ugrókötélugrás 20 mp alatt) ötös csapatunk (Klein Ibolya, Pap 
Edit és Adler Edit VII., Kund Atala Vlb. és Kokály Ilona IV.) 
harmadik lett. (Magasugrás átlaga 114 cm, 4 találat a kosárba, 
236 áthajtás ugrókötéllel 20 mp alatt.) E csapat minden tat ja 
bronz érmet nyert. Az V. és VI. osztály csapatai heves küz
delmet folytattak a Dobó Katica felsőkereskedelmi és a Német 
birodalmi iskola csapatai ellen, de a szabadtéri, ruganyos tala-
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jón való gyakorlás hiánya szembetűnő volt a hetek óta sport
pályán gyakorló csapatokkal szemben. (Véglabda.)

1930. jún. 6-án tornaünnepélyt rendeztünk a felső tagozat 
épületének udvarán, melyen az összes osztályok szép szám
mal vettek részt. Műsorunk főbb számai voltak a mozgásos-, 
zenés szabad-, bot-, ritmikus-, szer-, (plint, korlát) és talajtorna- 
gyakorlatok és különböző játékok.

1930. máj. 5-én rendezte játékkörünk első,nagyobb kirán
dulását a Nagy-Szénásra, huszonegy taggal. Útirányunk volt: 
Hüvösvölgyi végállomás — Máriaremete—Zsiroshegyek—Nagy
szénás—Bükköstető — Nagykovácsi —Máriaremete - Hűvösvölgy. 
Máj. 12-én a Nagy-Kevélyen voltunk: Békásmegyer—Ezüst
hegy—Nagy-Kevély—Kis-Kevély—Oszoly—Margitliget—Pomáz. 
Máj. 17-én gyakorlottabb csoporttal gyönyörő kirándulást ren
deztünk a Pilisre: Csév—Klastrompuszta—Simon halála—Pilis- 
tető — Várkapú — Zsiványbarlang—Háromforrás — Pilisszántó — 
Piliscsaba. Máj. 28-án a Nagyszálon voltunk: Vác—Nagyszál- 
Katal npuszta—Margitforrás—Nógrádverőce. Jún. 1-én ismét a 
Kevélyek vidékére mentünk, kezdő csoporttal : Pomáz—Huber- 
tuskápolna—Margitliget—Csobánka—Kis-Kevély—Solymári fal- 
Solymár. Jún. 8—10-ig nagyobb kiránduláson voltunk a Bükk- 
hegység nyugati részében : Eger—Bélapátfalva—Holtembertető- 
Berra-völgy—Felső Tárkány—Várkert—Eger. A kirándulásokon 
mindig más csoport vett íészt, a kitűzött útnak megfelelően.

A játékkor megkönnyíti a testnevelő tanár munkáját. Több 
alkalma van arra, hogy a tanítványait megismerje és velük 
egyénien foglalkozzék. Az ügyesebbeket nagyobb, nekik 
megfelelő feladat elé állíthatja és a gyöngébbeket jobban figyel
meztetheti hibáikra s több alkalmat nyújthat nekik a gyakor
lásra.

VI. CSERKÉSZCSAPAT.
Vezetője : Lengvúry Julia.

Az 50/L. gr Teleky Józsefné Róth Johanna cserkészlány- 
csapata leánykollégium volt és jelenlegi tanulóiból alakult — im- 
5-ik esztendejét éli, 22 tagból áll.

15 tagja az elmúlt nyáron 3 hetet töltött Zagyvapálfalván 
úgynevezett táborban a  vezető felügyelete alatt. Nem sátorban 
táboroztunk, hanem az óvoda két szép nagy termében, külön 
konyhával s más mellékhelyiségekkel. Ez alkalom nagyon jónak 
bizonyult, mert itt az egész évi elméletet gyakorlatban önállóan 
valósitsatták meg (takarítás, bevásárlás, főzés, mosás, vasalás 
stb., slb.). Tanulságos kirándulások tették még élvezetesebbé 
a tábori időt. Meglátogatta a csapat az acélgyárat, üveggyárat 
is. Nagyobb utak voltak Salgóvár, Somoskő, Kisterenye, Párád, 
Hámori tó, Lillafüred, Tapolcafürdő, mely utóbbi 3 hely meg
tekintésének anyagi alapját a Salgótarjánban rendezett ünnepély
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jövedelme (200 P.) fedezte. — A táborban esténként kigyuladt 
a tábortűz magasra szökő lángja, mely köré nemcsak a csapat 
tagjai, hanem a környék apraja-nagyja mindig nagy érdeklő
déssel vonult ki. A gondosan összeállított műsorokat a közön
ség szeretettel és elismeréssel fogadta. A búcsú nehéz volt, de 
mindenki úgy búcsúzott tőlünk „a viszontlátásra“.

Az őszi munkát nyári beszámolóval kezdte. Az ott
honban szombatonként végzett munkán kivúl részt vett a csapat 
a  Deák-tári karácsonyi vásáron, a Cserkészleányok karácsonyi 
ünnepélyén, hat tagja elvégezte az első segélynyújtási tanfolya
mot szép eredménnyel.

A Szövetség kerúletenkint próba versenyeket rendezett, 
a  IV. kér. 3 csapata közül a II. oszt, próbából első lett Katona 
Magda V. o. az 50/L. csapatból. Ekkor a  legjobbak összemér
ték erejúkek a kerületközi versenyen, itt öt közül — kik azon
ban mind a felső osztályosok közül valók voltak — Katona a  
3-ik helyet foglalta el s ezért is csapatdicséretben részesült. 
A kézimunkakiállításon szép magyaros munkák díszítették az 
asztalt, egy szép buzsáti párna megnyerte a fenséges asszony 
tetszését, ki meg is vette

A Szövetség 10 éves jubileuma alkalmából rendezett szük- 
körü tea esten hattagú zenekarával mutatkozott be. A tornaver
senyeken az iskolának, de egyben a csapatnak is dicsőséget 
szerzett Gera Rózsi és Politzer Kató, kik érmeket is nyertek. 
A május 18-iki matinén szintén zenekarával szerepelt a csapat, 
részt vett azonkívül a 25-iki, szemlén is amikor a Szövetség 
zászlójára felkötötte a  maga szerény — jelszavával „A törvény 
betöltése a szeretet“ ékesített — szalagját is.

Terveink bőven vannak, hisszük, hogy ezeket Isten 
segítségével véghez is vihetjük.

8. Szertárak.

1. IRODALMI SZERTÁR.

Újabb beszerzés egy His Masters Voice-gramofón, melyre 
szükség volt a Deák-téri osztályokban folyó zenetörténet-, és 
nyelvi órák miatt, így két gramofonunk van. Lemezállomá
nyunk 99 drb. kétoldalú lemez a zenetörténet (torna) tanításá
hoz, közte pl W agner: Lohengrin-je, mint „Kurz-Oper“ ; (gya
rapodás 36 drb.); ezenkívül megvan a tavaly kimutatott 30 drb. 
lemez az angol beszéd gyakorlására, ehhez beszereztük 3 
lemezen Schiller: Teli Vilmos-ának rövidített alakját. Összes 
lemezszám: 132. Az angol lemezekhez 30 szemléltető képet 
vettünk vászonra húzva.

Őre : Dr. Bőhm Dezső igazgató.
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Újabb beszerzések és ajándékok: 1. Szemléltető képek: 
barokk építészet (2 drb), szobrászat (3 drb), festészet (3 drb); 
modern szobrászat (2 drb, Dr. Láng Margit ajándéka), modern 
festészet (2 drb), magyar festészet (2 drb, Télessy Dalma aján
déka); különböző levelezőlapok (15 drb).

2. Könyvek szemléltetésre: L. Benedite: Rodin (Dr. Láng 
Margit ajándéka), H Bergner: Das barokké Rom, W. Pinder: 
Deutscher Barokk, G. Riat: Paris, Schwedtke—Salewsky: Die 
bildende Kunst im neusprachlichen Unterricht (England).

Végül Dr. Szigethy Lajos a Patroklos halálát ábrázoló 
nagy képet juttatta iskolánknak, melyet a folyosó díszítésére 
használtunk.

Ő re: Dr. Láng Margit tanár.

3. TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZI SZERTÁR.

Történelmi-térkép: Európa a keresztes hadjáratok idejében. 
Földrajzi térkép: Magyarország politikai,

Ázsia.
Földgömb 1 drb.
Levelező lap, vetítésre alkalmas, kb. 100 drb. 
Levelezőlap-album 12 drb.

Ő re: Jeszenszky Ilona tanár.

2. M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I S Z E R T Á R .

4. TERMÉSZETRAJZI SZERTÁR
5. ÁSVÁNYTANI ÉS FÖLDTANI SZERTÁR
6. TERMÉSZETTANI SZERTÁR
7. RAJZSZERTÁR
8. TORNASZERTÁR
9. EGÉSZSÉGTANI SZERTÁR nem változtak.

10. KÖNYVTÁRAK.

A) Tanári könyvtár.
a) A Deák-téren levő rész gyarapodása: 121 kötet, melyek 

közt van a múltban megkezdett Jókai-sorozat 10 újabb kötete, 
ajándék Markóczy Irén tanárunk adománya, ki nagyatyja, 
Bakó Samu elemi iskolánk volt tanítója hagyatékából Horváth 
M .: „25 év Magyarország történetéből“ 3 kötet, és Magyarország 
története, 6 kötetét juttatta könyvtárunknak; nagy értékű Ráth 
Arnoldnak, a gimnáziumunk érdemes volt tanárának özvegye
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részéről átadott Természettudományi Közlönyök 43 évfolyama,, 
mely alapítási évétől 1918-ig teljes sorozatot nyújt. — Beköt
tette a múlt évi folyóiratokat. Ez évben 5 egyházi, 6 pedagó
giai, 5 irodalmi, 4 földrajz-történelmi, 3 természettudományi, 2 
művészeti és 2 vegyes tárgyú folyóirat járt, ebből ötnek elő
fizetését a kultuszminiszternek köszönhettük, egyeseket az iskola 
tanárai juttattak ajándékképpen. Őre : Jeszenszky Ilona tanár.

a) Veres Pálné-utcai rész 1930. évi gyarapodása:
Nyelvészet 10 drb. összesen 75 Tört.-Földrajz 19 összesen 188
Magyar irodalom 8 „ 122 Természettudom. 1 „ 31
Idegen irodalom 43 „ 258 Filoz-Pedagógia 21 „ 136

Új szerzemény 102 drb. és 28 drb. ajándék. A könyvtár
810 drb. könyvet foglal magában

Nagyobb ajándékokat Szigeti Lipót, volt tanítványunk 
atyja, 172 drb, Dusitska Ferenc nyug. min. tanácsos 16 kötet, 
Landgráf János egyh. felügyelő, az Osztrák-Magyar Monarchia 
díszművét s 4 más könyvet, Borbély Lajosné örökösei 48 művet, 
Dr. Szigethy Lajos ig. 48 drb. és Láng Ella 20 drb. főleg német 
és francia szépirodalmi művet kaptunk, kaptunk még könyveket 
Dr. Bőhm Dezsőtől és Dr. Szelényi Ödöntől. Az ifjúsági könyv
tár lététéként 5 művet kezel a tanári könyvtár.

Őre : Kell Klára ta nár.

B) Irodalmi kézikönyvtár.
Az idei év folyamán rendeztük be tanári szobánk egyik 

szekrényébe az irodalmat tanító tanárok részére kézikönyv
tárunkat. Részben a tanári, részben az ifjúsági könyvtár ide 
illő remekeit, részben új szerzeményű munkákat helyeztünk 
ide a könnyű megközelítés céljából.

A magyar klasszikusok közül idekerültek a következők:
Középkori legendák,
K ézai: Magyar krónika,
Ilosvai: Tholdi,
Zrínyi munkái,
Gyöngyösi: Marssal társalkodó 

Murányi Venus,
Faludi: Nemes urfi,
Mikes: Leveleskönyv, 
Alszeghy: Magyar drámák 

Bessenyeiig,
Bessenyei: Agis,
Csokonai munkái,
Fazekas: Ludas Matyi,
Felelet a Mondolatra,

Virág B. válogatott költeményei. 
Berzsenyi munkái,
Gvadányi: Peleskei nótárius, 
Kölcsey művei I—)V., 
Kisfaludy K .: A kérők, 
Vörösmarty' 1—VI.,
Bajza .
Czuczor
Tompa I—II. / munkái,
Arany I—III.
Petőfi I—111.
Deák felirati beszéde 
Tóth E. : Falu rossza.
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Világirodalmi jelentőségű munkáink közül kézikönyvtá
runkba helyeztük, illetve beszereztük a következőket:
Shakespeare 1—IV. Dickens: Twist Oliver, Karácsonyi ének. 
Goldsmith : A wakefieldi pap. Fielding: Jones Tamás 1—111. 
Thackeray: Hiúság vására.
Edda-Walthari: Annolied. Nibelungen-Gudrunlied.
Dichtungen aus d. Miltelalter
Der Cid. Das Volkslied. Rolandslied, Walter v. d. Vogelweide.
Der Minnegesang. Das alte Faustbuch. H. v. A ue: Gregorius. 

Der arme Heinrich.
Hans Sachs Werke. Fischart: Das Jesuiterhütlein.
Grillparzer: Ein treuer Diener. Herder: Gedichte.
Kleist: Das Kätchen v. Heilbronn.
Goethes Werke 1—XXX. Schillers Werke 1—IV.
Neuere u. moderne deutsche Lyrik (1—111.)
Scheffel: Ekkehard, Lessing: Barnhelmi Minna (Kazinczy).
Meyer K. F .: A barát násza, Goethe—Schiller, K. F. Meyer 

ford. (Szigethy.)
Horatius ódái és epodusai, satirái és epistulái, Sophokles: 

Antigone.
Torquato Tasso: Megszabadított Jeruzsálem. Manzoni: A jegyesek- 
Tolstoj: Háború és béke 1—111.

Könyvtárunkat állandóan fejlesztjük.

C) Ifjúsági könyvtár.

Állománya változatlan. Ő re : Clock Klára tanár.

D) Kötelező olvasmányok könyvtára.

Kisfaludy K .: Kérők 10 példányával gyarapodott.
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9. Tanulók kimutatása.
—

Beirat-
C

m Vallás szerint Tandíjai.

Iskolafaj Ősz- kozott

Ö
ss

ze
se

eg
és

z > Benn-
tály

endes magán
E

&
ev. ref.

un
it. c

DÓ
*

-Otj lakó

g
I. 48 i 49 1 33 8 — 2 — 6 5 7 2 9

3 11. 33 — 33 3 19 6 — 5 — 3 4 3 — 4

III. 41 3 44 1 23 8 — 7 — 6 5 4 2 8
'<D V. 52 4 56 2 26 15 — 12 — 3 7l 9 — 6

Via. 32 4 36 — 13 11 1 8 — 3 2 4 1 8
o Vlb. 33 2 35 3 12 9 — 8 1 5 3 2 — —

VII. 50 8 58 — 27 12 — 9 — 10 10 4 1 2

Polgári 1 IV. 34 2 36 1 20 4 — 6 1 5 7 4 2 1

Egy éves tovább
képző 13 — 13 1 4 3 — 4 — 2 1 — — 4

A három csoport 
összesítése 336 24 360 12 177 76 1 61 2 43 44 37 8 42

Rendes növendékek:
a) Születési helye: Budapest 214, Csonkamagyarország 87, elcsatolt területi cseh 17, oláh 33, szerb 2, külföldi 7, 

összesen 360.
b) Anyanyelve: magyar 348, német 8, angol 1, görög 2, tót 1. összesen 360.
c) Szülők lakóhelye: Budapest 278, Csonkamagyarorszég 71, elcsatolt cseh 2, oláh 7, szerb 2, összesen 360.
d) Szülők foglalkozása: földbirtokos 25, iparos 45, kereskedő 60, önálló értelmiségi 42, közalkalmazott 39. magán-

alkalmazott 36, pap, tanár, tanító 20, munkás, altiszt 26, katona 12, özvegy 21, nyugdíjas 16, egyéb 18, összesen 360. ^
e) Vidékről jár be : 41. m



10. Tankönyvjegyzék 1930/31-re.

1 I. osztály.
Bereczky : Ószövetségi élet- és jellemképek. 
Kovács Géza : Magyar olvasókönyv I. o.
Trócsányi: Magyar nyelvtan I..

f  Gyulai—H anvai: Deutsches Sprach u. Lesebuch I.
Lakos—Németh: Földrajz I. o.
Kogutovicz: Földrajzi iskolai atlasz.
Mérei—Gimes : Mennviségtan. 1. leányközép'sk. 
G efzler: Énekiskola 1.

II. osztály.
Bereczky : Jézus élete és tanítása.
Kovács : Magyar olvasó II.
Trócsányi: Magyar nyelvtan 11.
Gyulai—H anvai: Deutsches Sprach u. Lesebuch 1. 
Lakos—Németh : Földrajz II.
Kogutovicz : Földrajzi iskolai atlasz.
Greguss—Horváth : Természetrajz 1. r.
Mérey—Gimes: Mennyiségtan, II—III. o.
G eszler: Énekiskola I.

III. osztály.
Bereczky : Rövid egyháztörténet.
Kovács G. Magyar olvasókönyv III.
Trócsányi: Magyar nyelvtan III.
H anva i: Deutches Sprach u. Lesebuch II.
H anva i: Deutsche Grammatik.
Yolland—K undt: Angol nyelvkönyv, gimn. V—VI. o. sz. 
H ézser: Földrajz III. o.
Kogutovicz : Földrajzi iskolai atlasz.
Szilády : Növénytan, középisk. felső o. sz.
Mérei—Gimes : Mennyiségtan 11—III.
Geszler: Énekiskola II. r.

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

Il G eszler: Énekiskola II. r. V.

V. osztály.
G audy: Keresztyénség megalapításának tört. 
Riedl—Pintér: Retorika.
H an v a i: Deutsches Sprach u. Lesebuch III.

ism.
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H an v a i: Deulsche Grammatik.
Yolland—K undt: Angol nyelvk. gimn. V—VI. o.
Farkas—Komáromi: Világtört. I. r.
Barlhos—Kurucz : Történelmi atlasz.
Bossányi—Kenyeresné : Francia nyelv. I. r. leényközépisk. III. 
Bodrossy—Szilády : Ásványtan és kémia.
M érei: Mennyiségtan leányközépisk. IV.
Böhm : Kis zenetörténet.

VI. osztály.
B ereczky: Keresztyén egyháztörténet.
Riedl—P intér: Poétika.
H an v a i: Deutsches Sprach u. Lesebuch III.
H an v a i: Deutsche Grammatik.
Goethe—W eber : Hermann u. Dorothea.
Schiller : Wilhelm Tell.
Yolland—Kundt: Angol nyelvk. gimn. V—VI.
T heisz : Francia nyelvisk. II. r. leányközépisk. V—VI. o. 
Dom anovszky: Történelem II.
Böhm : Kis zenetörtenet.
M ére i: Mennyiségtan, leányközépisk. IV. o.

VII. osztály.
Bereczky : Magyar egyháztörténet VII. o.
P in té r : Magyar nemzeti Írod tört 1. r.
Kaiblinger—Petrich—Koszó : Német nyelvk. leányközépisk. és koll. VII. 
Yolland—Kundt: Angol nyelvkönyv Vll. o.
Takáts György : Magyarország történelme.
Barthos—Kurucz : Magyarország tört. földr. atlasz.
H ézser: Földrajz Vll. o.
Kogutovicz : Földrajzi kézi atlasz.
Fodor—Gerlóczy: Egészségtan.
Mérei : Mennyiségtan V. o.
Szíjártó : Fizika Vili. o.

Vili. osztály.
S zelényi: Az ev. keresztyénség világnézete ill. kiad.
P in té r: Magyar nemzeti Írod. tört. II. r.
Miklós—Kaiblinger—Koszó: Német nyelvkönyv Vili. o.
Yolland—Kundt: Angol nyelvkönyv Vili. o.
Theisz—Megyeri: Francia nyelvkönyv, leányközépisk. Vili.
T akáts: Magyarnemzet történelme.
Barthos—Kurucz : Magyarország tört. földr. atlasz.
Hézser : Földrajz Vili. o.
Kogutovicz : Földrajzi atlasz.
Böhm—Tankó : Lélektan és logika.
Szíjártó : Fizika Vili. o.

11. Tudnivalók az 1930/31. iskolai évre.

A leánykollégium az 1926. évi XXIV. tc.-ben körvona
lazott nyolcosztályú középiskola, melynek érettségi bizonyít
ványa minden főiskolára képesít, így a polgári-, rajz-, testneve
lési-, zenetanárképző, kertészeti-, ipar-, képző-, zeneművészeti
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főiskolákra, kereskedelmi tanfolyamra, különbözetivel a tanító
nőképző V. évfolyamába való felvételre, továbbá köztisztvise- 

( lői pályákra. Tananyaga irodalmi és művészeti irányú általá
nos műveltség mellett a modern nyelvek (és pedig német, angol 
és francia) tanítására helyez legnagyobb súlyt. A z  1930/31. 
iskolai évben már mind a nyolc osztálya meglesz.

• 1. Felvétel. A  Deák-téren megnyíló /—V. osztályba a
június 21-, 28., 30. julius 1. napjain lesz a Deák-téri iskola- 
épületben d. e. 8—12-ig. Fizetendő: 12 P beiratási és 30 P 
üzemi díj; évi tandíj az I—IV. oszt.-ban: evang. 60, ref. 100, 
r. kát. 140, izr. 240 P, mely összeg két részletben (a behatás
kor vagy pontosan szeptember 1-én, továbbá február 1-én) fi
zetendő.

A Veres Pálné-utca 36. szám alatt levő VI—Vili. osztá
lyokba a felvétel ugyanekkor van. A polgári IV. osztályból a 
kollégium V. osztályába fellépők az algebrai alapműveletekből, 
angolból és természetrajzból (III—IV. o.), a gimnázium IV. osz
tályából fellépők angolból és természetrajz (111—IV. o.) és ház
tartástanból különbözeti vizsgát tartoznak tenni; a többi osz
tályokba is a kultuszminiszter által előírt különbözeti vizsgá
val vehetők fel más középiskolák növendékei. Ennek a vizs
gának letételére karácsonyig engedünk időt. A IV. középiskolai 
és polgári osztály elvégzése után, Veres Pálné-utcai egyéves 
továbbképzőtanfolyamunkba is be lehet iratkozni, ennek bizo
nyítványa nem államérvényes, de magasfokú irodalmi és művé
szeti irányú általános műveltséget nyújt és nyelvtanulásra ad 
alkalmat. Fizetendő az V—Vili. o szt-ban s továbbképzőben a 
felvételkor 12 P beiratási és 30 P üzemi d íj; évi tandíj evang. 
80, ref. 120, r. kát. 160, izr. 320 P, mely két részletben (be
hatáskor vagy pontosan szeptember 1-én, továbbá február 
1-én) fizetendő.

A Veres Pálné-utcai bennlakásba mindezen osztályok 
tanulói felvehetők. A felvétel feltételei értesítőnk internátusi 
részében olvashatók. Beiratási dij 10 P, havi ellátási díj 
evang. 100, ref. 120, r. kát. részére 150 P.

2. Tandíjkedvezményért csak a legritkább esetben sze
génységi bizonyítvánnyal folyamodhatnak jól tanuló, elsősorban 
evang. tanulók.

3. Az iskolai év ünnepélyes megnyitása szeptember 4. 
lesz a Deák-téren, hol a tanulók 9 órakor gyülekeznek. •

4. Okvetlenül megkívánjuk, hogy a tanulók előirt és ér
ti tesítőnkhöz mellékelt minta szerint bárhol vehető intézeti ruhát

és kalapot is hordjanak, továbbá a tornaórákon csak tornaci
pőben és előírt tornaruhában jelenjenek meg. Sötétkék felső 
kabátot kívánunk, továbbá minden ruhadarabra és kalapra a 
Schick-cégnél beszerezhető „EK“ intézeti jelvényt.
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Bennlakás. (Internátus.)
K özli: Szluika Ella igazgató.

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

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

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

Az internárusi munkában részt vesznek még az intézeti 
nevelőtestület tagjai: Dr. Steinert Katalin középisk. tanár, ki 
az irodai munkában is segít és a nevelőnők: Arz Lujza oki. 
tan., Bűnker Jozefin oki. nyelvmesternő, Láng Ella, Öllös lza 
oki. polg, isk. tan.

Házvezetőnő: özv. Marcsányi Tivadarné, ruhatárosné és 
betegápolónő Ladányi Kamilla, felügyelőnő Nagy Béláné.

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

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

A növendékek kedveit tartózkodási helye a meleg idő
szakban az intézet árnyas, fás udvara, itt játszanak, tenniszez-
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nek, vagy olvasgatnak szabad idejükben, sőt ilt tanulnak, 
meg kézimunkáznak is. Télen pedig, ha az idő erre kedvező, 
korcsolyáznak az udvar aszfaltozott részén készített korcsolya- ^
pályán.

Az internátus növendékei a délutáni órákban zongoraórákat 
vehetnek bejáró szakképzett zongoratanárnőktől s naponként 
gyakorolják magukat a részükre beosztott órákban. A zongora- 0
tanítási órákért külön díjazás jár. A zongoratanítást ez évben 
is Kéler Magda, Papp Józsefné, Poswék Olga, Svehla An
tónia, Várady Imréné és Vikár Kálmánné oki. zongoratanárnők 
látták el igen szép eredménnyel, amiről a  jól sikerült félévi és 
évvégi zongoravizsgák is tanúbizonyságot tettek.

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

Az egészségi állapot e tanévben, Istennek hála, igen ked
vező volt. 1—2 könnyű torokgyulladás persze elkerülhetetlen, 
de egyébként heteken keresztül üres volt a betegszobánk. 
Komolyabb eset csupán 3 enyhe lefolyású kanyaró megbete
gedés és 1 szintén símán gyógyult vakbélgyulladás volt.

A megbetegedett növendék a betegszobába kerül s ott 
az intézet orvosa, dr. Stühmer Frigyes gyermekorvos, kórházi 
főorvos, pontos utasításai szerint a leggondosabb ápolásban 
Tészesül. Sebészeti esetekben dr. Haberern J. Pál ny. egye
temi tanár szakavatott keze segített a kis betegeken. Az inté
zet fogorvosa dr. Oravecz Pál klinikai tanársegéd. 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, 
külön a fogorvoshoz kísérést az intézet nem vállalja.

Az internátusbán elsősorban a kollégium és a tovább
képzőbe járó növendékek nvernek elhelyezést, de — amennyi
ben hely van — az O. N. E. leánygimnáziumának tanulói is 
felvétetnek.

A jelen 1929—1930. tanévben 63 növendék vétetett fel az 
internátusba. Ezek közül 39 járt a kollégiumba, 4 a tovább
képzőbe, 1 polgári leányiskola IV. osztályába és 19 a leány- 
gimnáziumba. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyre fokozódó '
útlevélnehézségek miatt évről-évre fogy a megszállott területekről 
jövő internátusi növendékek száma. E tanévben már csak 
8 növendékünk jött át megszállott teiületről, hogy itt része
sülhessen magyar voltának megfelelő magyar nevelésben.

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

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

Internátusi dijak voltak az 1929—1930. tanévben evangé
likusoknak 100 pengő, reformátusoknak 120 pengő, katoliku
soknak 150 pengő havonként, fizetendő lehetőleg évi 3 rész
letben. Internátusi beiratási díj 10 pengő, zongorahasználati és 
orvosi díj egész évre 10—10 pengő. Zongora tandíj havi 16 P. 
A mosásdíj utólag állapíttatik meg és havonként körülbelül 
5—6 pengőt tesz.

Az intézet igazgatótanácsa által megállapított ellátási- és 
zenedíjak 10 teljes hóra értendők, azon esetben is, ha a tanév 
bármely okból később kezdődnék, vagy korábban végződnék. 
Befizetett díjak visszafizetésének, vagy a fizetés alól való fel
mentésnek helye nincs.

Köszönetét mondok e helyen is intézetnek juttatott szives 
adományaikért:

Dr. Hofmann Frigyesné úrnőnek 100 P. és 8 drb nyúl, 
dr. Östffy Lajos földbirtokos úrnak 12 drb nyúl, Mihály István 
földbirtokos urnák 4 drb nyúl, dr. Németh János táblabíró úrnak 
szöllő, Szvorényi Pálné úrnőnek szöllő, özv. Mitsky Sándorné 
úrnőnek szöllő és must és végül a m. kir. népjóléti minsz- 
térium Kórház Üzemének 2 kg. dió, 5 kg. füge, 2 kg. keksz 
és 1 kg. szaloncukor karácsonyi adományáért.

Az internátusba felvett növendék köteles az előirt 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 u'án este 7-ig, illetőleg 7l/a óráig 
látogatást tehet, ha a rokoncsalád valamely felnőtt tagja ki- 
és visszakíséri. Ez időre érte a szülő, illetőleg a bejelentett 
család felelős. Bejelentett rokonaival a hónap első és harmadik 
vasárnapján délután 3—5 óráig beszélhet a fogadóteremben 
az igazgatónő tudtával. Vidéki rokon a szülők tudtával, s 
részükről történt bejelentés alapján látogathatják meg a növen
déket más napon is délután 3 és 6 óra között. Helybeli roko
nok hétköznap nem látogathatnak. Tanítás ideje alatt a növen
dékek senkit sem fogadhatnak. Nagyobb szünetre hazautazó 
növendék a meghatározott időnél előbb nem utazhatik el s a 
kijelölt napon visszatérni tartozik.

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

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

Ékszert viselni nem szabad.
A növendékek évközben felmerülő kisebb szükségleteinek 

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

A növendék szeptember hó elején a tanév kezdetét meg
előző napon foglalja el helyét ez 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 ágyhuzet, 
1 nagy 3 m. hosszú fehér abrosz, 6 asztalkendő, számmal 
ellátott egyszerűbb evőkészlet, 2 pohártörlő, 2 mosdótörlő, 
megfelelő mennyiségű, jókarban levő fehérnemű (legalább 6 
nappali ing, 6 háló ing, 6 nadrág, 6 kis alsó derék, 2 alsó
szoknya, 24 zsebkendő), 6 törülköző, 1 fürdőlepedő, 2 lábtörlő,
1 flanel és egy könnyebb, térdigérő fésülködő köpeny, 2 fekete 
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
ós ruhakefe, egy kis fadoboz a fésűk és kefék tartására a 
hálóteremben, 1 köznapi sötétkék szövet matrózruha (rakott alj, 
külön zubbony, gallér és kézelőn 5 sor keskeny fehér zsinór). 
1 ünnepi sötétkék szövet matróz ruha, 2 sötétkék keskeny fehér
csíkos vászonzubbony, a zubbonyon sötétkék gallér és kézelő 5 
sor keskeny fehér zsinórral, 1 sötétkék fehér pettyes nyári házi 
ruha, 1 könnyű fehér ruha táncvizsgára, 1 sötétkék téli kabát, 
1 sötétkék tavaszi kabát. A téli- és nyári kalap egyöntetűség 
kedvéért az intézet útján szerzendő be.

Az internátus növendékeinek névsora 
az 1929—1930. tanévben:

a) A KOLLÉGIUM TANULÓI:

1) Alvinczy Alice ev. 1. o. Budapest, 2) Bagossy Katinka 
ev. 111. o. Nagykároly, 3) Becker Margit ev. 111. o. Budapest, 
4) Bessenyey Edit ref. V. o. Nagyszalonta, 5) Brenner Sári ref. 
VI. o. Kiskunfélegyháza, 6) Dubois Anna ev. 1. o. Vashegy, 
7) Dubois Klára ev. 111. o. Vashegy, 8) Erdélyi Mária ref. V. o.
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Budapest, 9) Farkas Lilly ref. 111. o. Tiszaföldvár, 10) Fecske 
Sarolta ev. Vll. o. Tápiószentmárton, 11) Györk Erzsébet ev. 
111. o. Fűzfő, 12) Györgyfalvav Margit róm. kat. V. o. Szabadka, 
13) Hojász Magda ev. 1. o. Kistétény, 14) Hrabovszky Edit ev. 
1. o. Békéscsaba, 15) Józsa Etelka ref. V. o. Szarvas, 16) Kisary 
Erzsébet ref. V. o. Alap, 17) Kisary Mária ref. Vll. o. Alap, 18) Ki
sary Teréz ref. 111. o. Alap, 19) Ledényi Margit ev. 11. o. Budapest, 
20) Marcsek Sarolta ev. V. o. Ózd, 21) Markó Leontin ref. 
VI. o. Kunszentmárton, 22) Mihály Edit ev. 11. o. Nagydém, 
23) Mitsky Erzsébet ref. 1. o. Dánszentmiklós, 24) Németh Edit 
ref. VI. o. Budapest, 25) Németh Ilonka ev. VI. o. Sárszent- 
lőrinc, 26) Németh Lilly ref. VI. o. Budapest. 27) Neugebauer 
Margit ev. V. o. Kastélyosdombó, 28) Ostffy Anna ev. 1. o. 
Ostffyasszonyfa, 29) Ostffy Eva ev. 11. o. Ostffyasszonyfa, 30) 
Papp Irén ev. VI. o. Nógrád. 31) Petz Lidia*ref. V. o. Öcsöd, 
32) Polgár Margit ref. VI. o. Baja, 33) Sándor Gizella ev. 1. o. 
Krizba, 34) Schenk Erzsébet ev. III. o. Budapest, 35) Szabados 
Lenke izr. 1. o. Ersekvadkert, 36) Szenyéry Edit ev. 1. o. Újpest, 
37) Széli Mária ref. 11. o. Decs, 38) Teőke Rózsi ev. 111. o. 
Budapest, *Tirscher Valéria II. o. Pilisvörösvár.

b) A TOVÁBBKÉPZŐ TANULÓI:
1) Bónis Lilly ref. Érköbölkút, 2) Fischer Ilonka ev. Buda

pest, 3) Ráth Irén ev. Balatonszepesd, 4) Sebők Ella róm. kat. 
M agyarcséke.

c) A POLGÁRI LEÁNYISKOLA TANULÓJA.
1) Pete Erzsébet ref. IV. o. Székesfehérvár.

d) GIMNÁZIUMI TANULÓK:
1) Ascher Anna ref. VI. o. Fehérgyarmat, 2) Bóka Dalma 

ev. VI. o. Békéscsaba, 3) Bőhm Éva róm. kat. 1. o. Budapest, 
4) Fényes Katinka ref. IV. o. Berettvószentmárton, 5) Gödény 
Magda ref. 111. o. Nyíregyháza, 6) Grób Vera róm. kat. V. o. 
N jgykikinda. 7) Hofmann Mária ref. IV. o. Bicske, 8) Hricsovszky 
Erzsébet ev. 111. o. Ózd, 9) Jakucs Róza ref. Vll. o. Mezőtúr, 
10) Keller Klára ev. 11. o. Szentetornya, 11) *MarrIoff Kamilla 
ev. 1. o. Rákospalota, 12) Orosz Ilona ref. IV. o. Taksony, 
13) Sáska Gabriella ref. 1. o. Isaszeg, 14) Stróbl Éva ref. Vll. o. 
Abony, 15) Szupper Mária ev. 111. o. Vezseny, 16) Pakay Margit 
róm. kat. Budapest, 17) Szvorényi Erzsébet ev. III. o. Gyón, 
18) Thuránszky Edit ev. Vll. o. Gyöngyös, 19) *Tibor Magda 
ref. Vll. o. Zombor.

*-aI jelölt kimaradt.
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