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magunkról.
A magyar szabadságharc leveretése után a szabadságától, 

függetlenségétől, sőt még reményeitől is megfosztott magyarság 
életének erőforrásait egyrészt a múlt emlékeiből, másrészt a 
saját leikéből merítgette. A múltakból az ősök áldozatos életének, 
szenvedéseik erőket edző példáinak képe tárult fel a csiiggedésre 
hajló nemzet előtt. A tulajdon lelkében pedig a nekimakacsult 
élniakarás ösztönös forrásai kezdtek felbuzogni. E kettős forrás 
táplálta a magyar nemzet életerőit a múlt század hatvanas éveiben.

Sok értékes kulturális gyümölcse lett ennek a felbuzdult 
nemzeti életnek. Ezek egyike volt a Magyar Nőképző Egyesület 
is, mely olyan leánynevelő intézetet létesített, ahol az életideál 
nem a diploma, hanem a nemzeti műveltség megszerzése volt. 
Mikor a nyugalmasabb idők beálltával úgy a társadalmi, mint 
a közművelődési, úgy a politikai, mint a gazdasági életben, úgy 
a művészet, mint a tudomány és irodalom világában divattá lett 
a külföldnek szinte gépies utánzása, akkor a Nőképző Veres 
Pálné intézete is kivetkőzött eredeti mivoltából és a divatos 
magyar iskolapolitika köntösét vette fel. Ezzel nemcsak sajátos 
jellemét, hanem hézagpótló jelentőségét is elvesztette. Pedig az 
alapítók gondolata és szándéka nagy nemzeti szükséget elégített 
ki: kitermelte a művelt és nemzeti érzésekkel telített magyar 
nő típusát. Ennek elejtésével csak intézet maradt az intézetek között.

A Nőegyesületnek az alapítók leikével rokon vezetősége 
mindig áhítozott a régi intézet után, de a viszonyok mostohára 
változása nem engedte meg nekik az Örömet, hogy az elhagyott 
útra visszatérhessenek. A pesti evangélikus magyar egyház 
azonban anyagi és erkölcsi segítséget ajánlott az intézetnek a 
régi szellemben való felújítására. S ma az az intézet, mint 
egyéni utakon járó nőnevelő, visszatért a nemes alapítók szán
dékának valósításához. Célja és hivatása nem tudós, hanem 
öntudatos magyar nők képzése. Törvénye nem a rendelkezések 
és szabályzatok tömkelegé, hanem a családias és nemzeti lélek 
testvériséget teremtő melege. Módszere nem a tanultatás, hanem 
a szemlélet és a megfigyelés. Jelleme nem a szigor, hanem a 
bizalom és a közvetlenség.
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A Veres Pálné lyceura azért tartotta meg nemes alapítója 
tisztes nevét, hogy ezzel is jobban köteleztessék az ő szép lelke 
megtartására is. Intézetünk művelt magyar nőket akar nevelni 
a nemzet számára. Egyúttal azonban elkerülhetővé akarja tenni 
azt is, hogy magyar leányok a serdülés korában vagy szakszerű 
tanulmányokkal legyenek kénytelenek ifjúságuk éveit eltölteni, 
vagy kénytelenek legyenek külföldre vándorolni. Most, hogy a 
nyilvánosság jogának megadásával intézetünk a nevelés ügyét 
szolgáló intézetek között teljes polgárjogot nyert, a fejlődésnek 
olyan útjára tért, melyen a vezetőség hite és akarata szerint 
igazán eredményes nemzetépítő munkát végezhet. A lyeeum 
vezetősége azonban teljesen tisztában van azzal, hogy nagy 
célok elérésére pár rövid esztendő kísérletezése nem elegendő. 
De már az is nyereség, hogy megindult a munka. Intézetünk 
magát nem öncélnak tekinti,'hanem csak egyszerű eszköznek a 
lélekben is megtépett és összetört magyarság újraépítésének 
szent munkájában. E munkához az illetékes hatóságoktól és a 
megértő társadalomtól csupán csak bizalmat és türelmes kivárást 
kérünk, mert a támogatást, az erőt, és ha nagyon kegyelmes 
akar lenni, a sikert is majd megadja a minden nemes és önzetlen 
törekvést áldással jutalmazó Isten.

Dr. R affay Sándor
püspök,

a Veres Pálné lyeeum 
kormányzó bizottságának elnöke.

n



fíz intézet alapításának  
és eddigi fejlődésének története.

A nőnevelés terén újabban tapasztalt egyoldalúságnak kívánt 
véget vetni dr. Raffay Sándor, a bányai ev. egyházkerület 
püspöke azzal, hogy 1920-ban megalapította a pesti ev. magyar 
egyház Veres Pálnéról elnevezett léánynevelő intézetét.

Veres Pálné Beniczky Hermái nagy nevét viseli az új intézet, 
mivel az ő eszméi újulnak meg benne, azok az eszmék, melyek 
életre hívták az Orsz. Nőképző Egyesület nevelőintézetét 1869-ben 
s melyektől az Egyesület akkor, midőn intézetéből csak a gimná
ziumot tartotta meg, eltávolodott. 1916. év óta leánygyermekeink 
gimnáziumokba tódultak, a kereskedelmi és tanitónőképző inté
zetek mellett a polgári iskola elvégzése után tanulni vágyó fiatal 
lányaink más intézetet nem találhattak. Hogy az érettségizett 
lányok egyetemre igyekeztek s életpályát választottak, termé
szetes, de éppen a mai viszonyok mutatták meg legjobban, 
milyen nem helyes volt az az irány, melybe fejlődtünk. A nagy 
összeomlás a férfiak tömegei számára sem tudott elég munka
alkalmat adni, nemhogy lányainknak helyük lett volna a túl
zsúfolt intellektuális pályákon. Azok számára tehát, ldk „csak“ álta
lános műveltséget kivannak s nem oklevelet, kik anyagilag is függetlenek, 
állítottuk ez intézetet. Pótolni kívánja ez a külföldi (svájci s német) 
hasonló intézeteket és protestáns leányaink részére a katholikus 
zárdákat s üzleti szellemű magán nevelő intézeteket kívánta fölös
legesekké tenni.

A körülmények kedveztek s az Országos Nőképző Egyesület 
IV., Veres Pálné u. 36. számú épületében, melyet egyházunk 
15 évre kezelésbe vett, nyílt meg 1920. év ászén a továbbképző év
folyamokból s internátusbái álló nevelőintézet.

1920—21-ben dr. Szigetiig Lajos, ev. főgimn. tanár igazga
tása alatt .líceum“ néven egy évfolyam indult meg, melyben a 
felsőbb leányiskola V. osztályának megfelelő anyagot tanult a 
beirt 29 növendék. Kiegészítette ezt a Szluika Ella, modori ev. 
leánynevelő-intézet volt igazgatója által vezetett s 40 növendéket 
ellátott internátus — ebből a növendékseregből 8 látogatta a 
líceumot, 32 a Nőképző gimnáziumát.
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Ennek az évnek tapasztalatai alapján az 1921—22. évben 
dr. Böhm Dezső, ev. főgimn. tanár igazgatása alatt az eredeti 
célnak megfelelőbb s nagyjából utóbb véglegesen is elfogadott 
tantervvel 2 évfolyam nyílt meg. A növendékek száma 61, (ebből 
20 internátusi,) kik nyelveket tanultak s az általános műveltséghez 
szükséges tudnivalókat sajátíthatták el, de sem elméleti, sem 
kenyérkereső pályákra nem törekedtek. Az internátusbán ettől 
az évtől kezdve a férőhelyeknek megfelelően 70 növendék volt. 
Hogy a megszállott területek magyarsága minél nagyobb számban 
jöhessen ide, a felvételhez csupán négy közép- vagy polgáriiskolai 
osztály elvégzését kívántuk, minden felvételi vagy különbözeti vizsga 
nélkül. Örömmel láthatjuk, hogy az érdeklődés minden akadály 
ellenére folyton fokozódik, mit a statisztikai adatok igazolnak 
legszebben: I. évben 3, li bán 5, 111 ban 15 s a jelen IV. évben 
25 megszállott területi növendék van továbbképzőnkben. — Az 
1922—1923. évben három évfolyamban már 117 beirt növendék 
van, (ebből 35 internátusi,) a jelen 1923—24. évben pedig 138 
(42 internátusi) van három évfolyamban s különböző tanfolya
mokban.

Növendékeink a protestáns családok színe javából kerülnek ki, 
névsoraink igazolják ezt legjobban; — a polgári iskola leg
jobban végzett növendékeihez járulnak azok, kik latin nyelv 
tanulása helyett modern nyelvek ismeretére vágyva jönnek át 
a gimnáziumból. Ezt a jó anyagot tanítja szerető lelkesedéssel 
az a kiváló óraadó gárda, mely egyházunk iránti megértő buzga
lommal működik évek óta anyagi előnyökre nem nézve. A jelen 
tanév óraadóin kívül részt vett e munkában Györy Lóránt, ny. 
min., ki a jogot és nemzetgazdaságot adta elő.

Vázoljuk ezután röviden azt is, hogy mire tanít iskolánk.
Magyar irodalomra, hogy szeressék meg serdülő leányaink 

a magyar kultúrát, tudjanak érte lelkesedni és áldozni is; itt 
főleg a modern irodalom útvesztőjében ad irányítást. De tanít 
világirodalmat, mely tárgy a középiskolákban mostoha elbánásban 
részesül s részben az illető nyelvek, részben a görögpótló tárgyak 
keretében szerepel; nálunk három évfolyamban olvassák jó 
magyar fordításokban a világirodalom hires alkotásait. Termé
szetes segítője e tárgynak a nyelvtanítás a müvek eredetiben 
való olvasásával. — Foglalkoznak növendékeink művelődés és 
művészettörténettel, hogy az emberi kultúra alkotásait meg tudják 
becsülni s bennük gyönyörködni tudjanak. Nem csatákról, év
számok bemagolásáról van itt szó a történelemórákon, hanem a 
kultúra fejlődéséről. Ezt mutatja a III. évfolyam általános föld-
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rajza  is, mely vetített képekben mutatja be a világ szép tájait, 
kulturpontjait. A művészettörténet pedig megtanít látni, bemutat 
részben képekben, részben vetített képekben (mely lemezekből 
az intézetnek több mint 1000 darabja van) minden lehetőt, de 
felhasználja céljaira a főváros múzeumait is. A művészi neve
lésre különben is nagy gondot fordítunk, hiszen ez a női lélek 
nemesítését leginkább elősegíti; gyakorlatilag is művelik növendé
keink a rajzot, festészetet, a kézimunka különböző ágait,egyéb ügyességeket 
(pl. varrás), továbbá zenetörténetet is tanulnak sok zenei bemuta
tással annyit, amennyire minden müveit embernek szüksége van. 
8 hogy klasszikus példákat nyerjenek, mennek színházakba, 
hangversenyekre. De az ilyen kirándulás tanulmányút, éppolyan, 
mint pl. Aquincum vagy a kerepesi temető megtekintése, ameny- 
nyiben ismertető előadások előzik meg, melyek a szerzőről és 
müvéről tájékoztatják a növendékeket, zenés daraboknál a zongora- 
és énekhang felhasználásával is. így mély benyomása marad a 
színházi élvezetnek is.

Foglalkoznak természettudományokkal i s : a természetrajzban 
szemléltető képek felhasználásával főleg élettannal, úgy a növény, 
mint az állattanban, azután embertannal s ennek kiegészítője az 
egészségtan, mely életrevaló tanácsokkal látja el a távozó III. éves 
növendékeket; a természettanban a mindennapi jelenségek magya
rázatát kapják kísérleti alapon. Éppúgy a számtan  tanításában is 
a mindennapi élet kívánalmaira hallgatunk. Jogot és nemzetgazda
ságtant annyit tanítunk, amennyire minden művelt nőnek szüksége 
van az életben, hogy téves tanok hálójába ne kerüljön.

Végül — de talán legelsősorban a vallást és filozófiát szel
lemi fejlődésük betetőzésére tanulják, hogy majdan fenkölt 
gondolkozásu, hitbuzgó tagjai legyenek egyházuknak.

Kzekeu a lélek kiművelésére szolgáló tárgyakon kívül 
praktikus hasznú s talán főtárgyaink a modern nyelvek. Német, francia, 
angol (s ha van jelentkező olasz) nyelvet tanulnak a tudásnak 
megfelelő csoportokban s az iskolai munka kiegészítői az inter- 
nátus társalgó órái, melyek a beszélgetés gyakorlására szolgálnak.

Még gyorsírás, felsőruha- és fehérnemű-varrás, kalapkészítés is 
tanulható megfelelő csoportokban.

Intézetünkről azonban teljes képet csak az alkothat magának, 
ki egész munkáját látja; a rendes tanítást kiegészítik irodalmi, 

művészeti, földrajzi, vallási s más előadások, melyek bemutatásokkal, 
vetített kepekkel vésnek be sok hasznosat a fogékony lelkekbe. 
Alkalmas napokon emlékünnepeket rendezünk; igy rövid életű inté
zetünk Dante, Moliére, Erkel, Wagner-estéket rendezett az

I



8

1921—22., Petőfi-estet dr. Raffay Sándor püspök előadásával, 
Madách-estet az 1922—1923. évben, Kisfaludy Károly és
Shakespeare estet 1923—24. évben. Ezeken és a megszokott 
október 6i, március 15 i hazafias, október 31-i vallásos ünne
peken az intézet óraadó tanárai közül Gaudy László, Klaniczay Sándor, 
dr. Koch István , dr. Lersch Ernő, dr. Szelényi Ödön, dr. Szigetiig Lajos 
kettő több ízben) s az igazgató adtak elő, rendezésükben pedig (utóbbi 
Láng Ella, int. nevelőnő segédkezett, ki eredeti jelenetekkel is 
élénkítette műsorukat. A tanárokon kívül dr. ösengödy Lajos , 

lelkész két vallásos előadást tartott, Lévai István főigazgató pedig 
földrajzi előadást. De a tanulság mellett még nagy haszna volt 
ez előadásoknak, hogy a növendéksereg szavalásban, éneklésben 
gyakorolta magát, a fellépésben való ügyességet elsajátította s 
bizony nem egy kiváló tehetséget fedeztünk fel. Emellett művészi 
ízlésüket díszletek festésével, jelmezek olcsó, de szép papír
anyagból való készítésével fejlesztették — szóval sokoldalú 
nevelésben részesültek, s főcélunk az volt, hogy minél nagyobb 
számban vonjuk be e külön munkába a növendékeket. Azt 
hisszük, sokan lesznek vidéki lányaink közül, kik otthonukba 
visszatérve, egyháztársadalmi mozgalmaink irányítóivá és tapasz 
talt vezetőivé lesznek. S amely estélyünk tanulságot nem is 
nyújtott iskolai értelemben, pl. két operaestünk, melyeken a 
kiváló Poldini E de :  Hamupipőke és Vadrózsa c. daljátékait éne 
kelték el növendékeink, azok megint olyan anyagi sikert hoztak 
két-két előadásban* hogy az intézet felszerelésének gyarapítása 
ezekből az összegekből vált lehetővé.

Ezt a munkát jóindulatú szeretettel kiséri Rudnay József né 
Veres Szilárda, a nagyasszony leánya s eszméinek hű megőrzője. 
1922. év februárjában pedig a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úr ellenőriztette. Dr. Walther Béla főigazgató úr 
több ízben jelent meg nálunk; dr. Pintér Jenő, tank. főigazgató 
úr is megszemlélte a délelőtti tanítást. Végül dr. Schwöder 
Ervin, h. államtitkár úr pedig dr. Vajdinger Gyula, ügyosztály- 
vezető min. tan. úr s dr. Walther Béla, főigazgató úr kísé
retében győződött meg a munka eredményéről s ennek 
hatása alatt ismerte el a min. 15302—1924. V. ü. o. rendeletével 
a Veres Pálné ev. leánynevelő-intézetet mint „nyilvános tan- és 
nevelő-intézetet“ , hagyta 106960—1923. V. ü. o. szám alatt jóvá
beterjesztett tantervét és szervezeti szabályzatát — s tette lehetővé az 
igazgató működésének folytonosságát.



fiz  1923— 2h. év története.
I. Továbbképző.

A tanévet 1923. év szeptember hó 10-én nyitottuk meg, a 
tanítás másnap megkezdődött s menetét év végéig semmi sem 
zavarta meg a junius 18 i évzárásig.

A tanítás az előző évekhez hasonlóan folyt, de örvendetes 
haladás volt az, hogy a nyelvtanítás eredményesebbé tételére 
minden osztályban elválaszthattuk egymástól a kezdőket és haladókat.

Az ifjúság vallásos nevelésére részt vettünk a Szuchovszky Gyula 
rendezte leánykonferencián s itt április 5-én Draskóczy Lajos, theol. 
igazg., B. Podmaniczky Pál lelkész, iIr. Láng Margit, tanár, s főleg 
de. R aff ay Sándor püspök tanulságos szavai gyakoroltak mély 
hatást növendékeink fogékony lelkére. A rám. hath, vallású növen
dékeket áprilistól kezdve Simányi Mihály, jászó premontrei kanonok, 
theol. tanár tanította hittanra.

Növendékeink általában, de különösen az I. és II. évfolyamban 
kifogástalan buzgalmat tanúsították. Egyesek azonban nem 
érhették el intézetünk célját, mivel sok mulasztásukkal az inté
zeti együttes munkában, szemlélődésben, olvasásban nem vehetvén 
részt, csak az otthoni tanulásra voltak utalva, ami a mi mód
szerünk mellett bizony nem sok eredményre vezet.

Tanári gárdánk teljes energiával törekedett, hogy szépre, 
jóra és nemesre nevelje szeretettel az ifjúságot. Nagy nehézséget 
okozott az, hogy csupán óraadók állanak rendelkezésre, kiknek másutt 
való elfoglaltsága befolyásolja órarendünket, mely igy 
nem lehet ideális. Szerencsénk volt, hogy dr. Szelényi Ödön egész 
munkaerejét intézetünknek szentelte és sokoldalúságával az 
egyébként egyedülálló igazgató munkáját az elméleti tárgyakban 
nagyon elősegítette. A nyelvi órák ellátását Bunker Jozefin, int. 
nevelőnő, dr. Papp Gyuláné és Schaádt Gyulámé könnyítették meg, 
kik bármikor rendelkezésre állottak. Óraadóink egész évben 
lelkesen kitartottak, csak Kollár Aladár  volt kénytelen ev. gimná
ziumi elfoglaltsága miatt számtan óráit Dezső Zoltán, főreáliskolai 
tanárnak átadni; Krompecher Irén német óráit dr. Böhm Dezső, 
francia óráit a legnagyobb óraszámmal dolgozó, buzgó Blinker 
Jozefin vette át a II. félévben. Reméljük, lesz rá mód, hogy
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egy két tanári állás felállításával törzsgárdája lehessen ez új 
intézetnek, melyben igy minden helyettesítés vagy rendkívüli 
munka az igazgató munkaerejét őrli meg lassanként. Fájda
lommal emlékezünk meg itt is Gretzmacher Jenő kedves kartár
sunkról, ki két éven át tanította nálunk a gyorsírást s ki a 
nyáron váratlanul elhalálozott. Az ev. főgimnáziumban síremlé
kére rendezett gyűjtésben itteni volt tanítványai is részt vettek s 
255.000 koronát adtak össze kegyeletes hálájuk jeléül. Legyen 
emléke örökké áldott!

A tanítás a vallás- és közoktatásügyi miniszter által jóváhagyólag 
tudomásul vett tanterv alapján, de teljesen az egyes előadók egyéni 
módszere szerint folyt. így tulajdonképpen mint új iskolatypus 
illeszkedik nevelőintézetünk az „egységesített“ leányközépiskolák 
tömegébe s örvend az intelligencia körében állandóan fokozódó 
kedvelt ségnek.

Dr. Pintér Jenő, tanker, főigazgató május hó 1 én láto
gatta meg intézetünket s művészeti, nyelvi és irodalmi tanítá
sunkról szerzett személyes tapasztalatokát. Kívüle többször jártak 
az intézetben báró Radvánszky Albert, egyetemes felügyelő úr, 
dr. Raffay Sándor püspök s az igazgatótanács tagjai közül dr. 
Haberern 1. Pál iskolafelüg3?elő, Landgraf János gondnok és dr. 
Schneller István.

Ennek jele az, hogy a három évfolyamú tanítás mellett még 
külön tanfolyamokat is szerveztünk azok részére, kik intézetünk 
osztályait már elvégezték. Ilyen tanfolyamok voltak :

1. A magyar modern lyra  (3 hónapig). A modern magyar regény 
és dráma (3 hó). Előadta dr. Lersch Ernő, áll. főgimn. igazgató, 
óraadó tanárunk.

2- A modern festészet (3 hónap). Előadta dr. Láng Margit, 
leánygimn. tan., óraadónk.

3. Varrótanfolyam  (4 hó felsőruha-varrá3, 1 hó fehérnemű
varrás). Tanította heti 9 órában Schöpflin Ida.

4. Kalapkészitö-tanfolyam  (6 hetes). Vezette Belcsák Ilona. —  

A két utóbbira rendes növendékeket is felvettünk s irántuk az 
érdeklődés igen nagy volt; igy praktikus irányú tanulmányok 
is egészítették ki ideális elméleti célokat követő munkánkat. 
(A résztvevők uévsorát 1. hátul.)

A jelen tanévben is felhasználtuk a tanítási munka élén
kítésére vetítőgépünket. Az egyes tanórákon kb. ötvenszer használtuk, főleg 
a művészettörténet és földrajz tanításánál, de amennyiben lehet
séges volt, irodalmi s más órákon is. Külön előadásokban látták 
növendékeink a magyar történelmet képekben, a Magas Tátrát
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(dr. Böhm Dezső), Firenzét (dr. Láng Margit), Finnországot 
(Uránia és dr. Raffay Sándor püspök előadásai), Észtországot 
(dr. Spur Endre), a jég hazáját (Lévay István főigazgató), az 
oberammergaui Krisztus passiójátékot s végül a szeretetről 
hallottak (dr. Csengődy Lajos ev. lelkész).

Voltak színházban megfelelő darabok előadásakor, láttak 
érettségükhöz mérten 8 operáf, 8 színmüvet. A műélvezetet zenés 
daraboknál dr. Böhm Dezső igazgató bevezető előadása készítette 
elő, melyen a zongora segítségével a dallamokat megismerték, 
sőt néha Steller Mária  int. nevelőnő éneke is élénkítette ez elő
adásokat; a színműveket az igazgatón kívül bevezették Klani- 
czay Sándor (Szigligeti, Jókai), dr. Lersch Ernő (Gárdonyi), dr. Szelényi 
Ödön (Herczeg) kiváló előadásai.

Hangversenyeket is látogattak s külön ki kell emelnünk azt 
a kedvező hatást, melyet Balázs Árpád  nótaestjei tettek, ki 
egészséges szellemű szép dalaival kiszorította az utóbbi évek 
silány pesti daltermését; ifjúságunk lelkesedése hangversenyein 
nagyon indokolt.

Múzeumokat (főleg a Szépművészeti Múzeum képtárát) láto
gatták, kirándultak Aquincumba és a kerepesi temetőben is meg
nézték nemzetünk nagyjainak síremlékeit, tanulmányi sétát 
tettek többször a városban (Vár, Dunapart), környéken (Sashegy, 
Báthory-barlang aHárshegyen), végül egész napos utat Esztergomba.

Ünnepélyeket rendeztünk:
1 .  Október 6-án az aradi vértanuk emlékére, mikor dr. Koch

István tanár mondott lélekemelő beszédet, Németh 
Erzsi és Ilonka szavaltak, a „Bujdosók“ c. irredenta 
jelenetet játszották végül Mihályi Irén, Tury Kató, 
Parall Irma, Mesterházy Sári, Hochschorner Lujza, 
Font Irén.

2. A reformáció emlékére október 30 áll. Ezen dr. Lersch Ernő
tanár olvasott fel „A reformáció és a renaissance“ címen 
mély gondolatokban gazdag értekezést, Dvortsák Erzsi 
és Füzesséry Mária zongoráztak, Varjas Erzsi és iMester- 
házy Sári (Hans Sachs : Die wittenbergsebe Nachtigall) 
szavaltak, Tury Kató, Nyitray Margit, Dvortsák Erzsi 
és Gaál Margit pedig Wolf: Kolostorban c. jelenetét 
mutatták be; az énekkar Silcher: Himnuszát s az 
Erős várunk at adta elő.

3. December 15. és 16-án Poldini: Vadrózsa c. 2 képessé á t
alakított daljátékát énekelték növendékeink. A betol
dások szövegét Láng Ella, zenéjét dr. Böhm Dezső



írta. Főszereplői a jeles Parall Irma (herceg), Szabó 
Piroska (bolond), László Julia (Vadrózsa), Tóth Irén, 
Mihályi Irén, Fülöp Magda (tündérek), Goszleth Kató, 
Dahmer Irén, Reichenberg Mária, Farkas Anna (manók) 
voltak, de még az 54 tagú kar éneke is hozzájárult 
a sikerhez. Utána Vályi-Nagy Géza: Angyali vigasz c. 
karácsonyi hazafias jelenetében Gaál Margit, Fülöp 
Magda jeleskedtek főleg. Bevezetésül Bezegh—Huszágh 
Magda szavalt s külön dicséret illeti Füzesséry Máriát 
az opera pompás zongorakiséretéért,

4. Február 16-án Kisfaludy K ároly  műveiből volt est dr.
Böhm Dezső igazgató bevezető szavaival. Prológot 
(Láng Ellától) mondott b. Lindelof Sarolta, szavalt 
Markó Alice (Rákosi szántó), Krompecher Ilona és Nyit- 
ray Margit (népdalok), ezután az énekkar adott elő 
népdalt és Szoyka Ilona, Korom Ilona, Tury Kató, 
Füzesséry Mária duettet. Elsner Ilona (Álmatlan király), 
Hirmann Ilona (A bánkódó férj) szavalatai után a 
„Tatárok“ jelenetét adták elő Szabó Piroska és 
Mesterházy Sári, „Irénedből Bezegh Magda és 
Elischer Marcelle, Hügel Margit és Saxlehner Emília, 
„Stibor vajdádból Engel Alice szavalt, a kar Spech: 
„Honvágy“-át énekelte, végül a „Csalódások“ Osgyáni 
Borbála, Font Irén és Németh testvérek által előadott 
jelenete után a „Három egyszerre“ c. vígjáték mulat
tatta a közönséget, melyben Mesterházy Sári, Löké 
Ilona, Forberger Lenke a kérők, Kelen Bora a kis
asszony, Vaskor Ilona a nagynéni s a jó humorú 
Hochschorner Lujza a kulcsáráé szerepében jeleskedtek.

5. Március 15-ét sem sablonosán ünnepeltük meg, ez ünnep
középpontja Klaniczay Sándor tanár eredeti gondola
tokban bővelkedő, szép beszéde volt. Ennek adott 
keretet Bergel Magda és Kiss Etelka szavalata, 
Mayerberg Edit és Uray Margit zongorajátéka, főleg 
Láng E lla: Magyar sors e. hangulatos 2 irredenta képe 
dalokkal, melyben Parall Irma, Fülöp Magda legényei, 
Fekete Ilona, Tury Kató, Jancsó Sári lányalakjai. 
Varjas Erzsi, Ruttkay Irén népies, Hochschorner Lujza 
és Kecskeméthy Edit jóizü figurái szolgáltak rá el
ismerésre ; végül Bezegh M agda  szavalta el hatásosan 
Füzesséry Mária zongorakiséretével s az énekkar 
szereplésével a „Magyar dal“ c. melodrámát.
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6. Május 14-én Shakspere-estet rendeztünk. Gaudy László  tanár 
magvas előadása után „Julius Caesarából adták elő 
Brutus és Antonius beszédét Krompecher Ilona, Mes- 
terházy Sári, „Rómeó és Julia“ erkélyjelenetét Parall Irma 
és Tótth Irén, Desdemóna imáját énekelte László Júlia, 
Hamlet monológját szavalta Ruttkay Irén. Beethoven: 
Coriolan nyitányát játszotíák Hügel Margit s az igazgató, 
követte ezt C. s anyjának jelenete, melyben Bezegh Magda 
Volunmiája s Fülöp Magda Coriolanusa tűnt ki. „ Lear 
király“ ébredését játszotta Túry Kató (Lear) és Hügel 
Margit (Cordélia), Goldmark: Téli regéjéből énekelt kar- 
kisérettel Parall Irma, Lady Macbeth örülését adta 
elő Szabó Piroska. Végül Verebély Eleonora és 
Eliseher Marcelle Szent Ivánéji álom (Notturno) négy
kezes zongorázása után a Pyramus és Thisbe-jelenettel 
mulattatták a közönséget Hochsehorner Lujza s 
Dvortsák Erzsi, s Puck epilógjával fejezte be az estet 
Goszleth Kató.

E részletes beszámolóból — melyet még azzal toldunk meg, 
hogy a díszletek festése is a növendékek ügyességét, főleg 
Gaál Margit, Pápay Irma és Schiffbeck Sári kezét, a pénzkezelés 
pontossága pedig Mihályi Irént dicséri — láthatjuk az intézet 
sokoldalú munkáját, melynek anyagi sikere a felszerelés nagy
arányú gyarapítását tette lehetővé.



Rz intézet igazgatótanácsa.
Dr. Raffay Sándor, bányákéi', ev. püspök, elnök.
Dr. Elischer Vilmos, ügyvéd, az int. jogtanácsosa.
Dr. Haberern I. Pál. egyet, tanár, udv. tan., az int.

egészségügyi felügyelője.
Dr. Hittrich Ödön, főig., ev, főgimn. igazgató.
Landgraf János, ny. államtitkár, egyh. gondnok.
Dr. Mágocsy-Dietz Sándor, egyet, tanár.
Rátz László, ev. főig. tb. igazgató.
Dr. Schneller István, egyet, tanár. Továbbá az iskola 

és internátus igazgatói.

Óraadó tanárok és a tanított tantárgyak.

Sz
ám N év

1

Fő
foglalkozása Tantárgyak

M
SS
s•=aSÄ

M egjegyzés

1 i D r. B ölim  D ezső Igazgató V ilág irod . I—III. 
Z en e tö rt. 1— 111. 
N ém et I.
É n e k  I— II. 
N em zetg azd . tan! 

III. (II. félév.)

14 Az ág . h. ev. 
fög. szab ad 
ság o lt r. ta 
n á ra

2 B iinker J o z e f in N y e lv m es te rn ő  j N ém et I—111. 
F ra n c ia  I—II.

15 Int. nev .-nő , a  
lll.o .főnöke

3 D ezső Z o ltán Áll. fö re á lisk . r. 
tq n á r

S zám tan  I— II. 4 K 11. félévben

4 D r. E lis c h e r  V ilm os Ügyvéd J o g i  ism . III. 1 Az 1. fé lév b en

5 G audy  L á sz ló E v .le lk .,va ll. ta n . G y o rs írá s  11— III. 2 —

6 J e s z e n s z k y  Ilo n a Ev. polg. le án y - 
isk . r. ta n .

T o rn a  I—II. 2 —

. 7 K lan icz ay  S á n d o r Ev.főgim n. r. ta n . M ag y ar II. 2 —

8 D r. K och  Is tv á n E v.főgim n r. ta n . T ö rté n e t 11. 
F ö ld ra jz  III.

4 —

9 K o llá r  A la d á r E v.főgim n.h. ta n S zám tan  I —11. 4 Az 1. fé lév b en

10I K ro m p e c h e r Iré n Polg. isk . ta n . I N ém et I. 
F ra n c ia  I.

6 Az 1. fé lév b en
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M egjegyzés

i i D r.K ubaeska A n d rás E v .fö g im n .r . tan . T erm .-rajz I—II. 4 —

12 D r. L áng M arg it Az ONE. leány- 
g im n . tan .

M ű v észe ttö rté 
n e t I—III.

6 Az l.o .fónöke, 
m üv.-tö rt. ta n 

fo lyam ot 
v e z e te tt

13 Dr. Lerscli E rn ő Áll. fög im n . ig., 
szak fe lü g y e lő

M agyar 1., 111. 4 M agyar irod. 
ta n fo ly am o t 
v e z e te tt

14 M ikola S ándor E v fő g im n . r .ta n . F iz ik a  III 2 Ev. fg  fiz. t e r 
m éb en

15 Oppel Im re E v .fö g im n .r . tan. R a jz ,fe s té s i—III. 4 —

16 Dr. Papp G yulám é P o lg . isk . tan . A ngol I—III. 6 —

17 P ie sse  G ladys — Angol I— III. 6 — '

18 Soliaádt G y u lán é Ny. á ll. közóp- 
isk . ta n .

N ém et II. 
F ran c ia  I—III.

12 11. o. főnöke

19 S te lle r  M ária — K ézim u n k a I— 
III.

2 —

20 D r. S tühm er F rig y e s F ő o rv o s E g é sz sé g ta n  111. 1 In t o rvos

21 D r. S zelényi Ödön T heo l. ta n á r V allás 1-111. 
F ilozófia 1—111. 
N ém et 111.

10 —

22

1

D r. Szigothy L a jo s E v.fög im n. r. tan. T ö rté n e t 1., 111. 4 —

A rém. hath, növendékek vallásoktatását Zimányi Mihály, 

jászó-premontrei kanonok látta el.



fiz  intézet felszerelési tárgyai, taneszközei.
1. 1 drb vetítőgép és ernyő állvánnyal.
2. 2 drb varrógép, 1 drb villanyvasaló.
3. Diapositiv lemezek :

a) Művészettörténeti 320 drb,
b) Földrajzi . 503 drb,
c) Történelmi 99 drb,
d) Irodalmi 132 drb,
e) Természetrajzi . 34 drb,

Összesen 1088 drb.
4. Szemléltető gépek:

a) Magyar irodalmi
(Vende-féle) 122 drb,

magyar nyelvi . 12 drb,
b) Művészettörténeti 207 drb,
c) Természetrajzi . 86 drb,
d) Vegyes (főleg iro-

dalmi) 73 drb,
Összesen 500 drb.

5. Térképek (fali) 8 drb.
6. Könyvtár,

a) Tanári 105 mű,
b) Irodalmi .
e) Ifjúsági 318 mű,

d) Zeneművek 45 drb,
Összesen 468.

Ezeken kívül kisebb felszerelési segédeszközök, (pl. kalap- 
fejformák, bársonyégetőkészülék, rajzszerek stb.) továbbá egy 
tanterem teljes berendezése, szekrények, dobogók, színpadi füg
gönyök, díszletek s egyéb eszközök teszik a munkát minden 
irányban lehetővé.

Mindezek a tárgyak, melyeknek értéke sok-sok millió koro
nát jelent, az utóbbi 3 év szerzeményei; sok ajándék vagy 
alkalmi vétel, a többihez pedig az anyagiakat a már említett 
nyilvános előadások teremtették meg.



ß  növendékek névsora az 1 9 2 3 -2 4 . isk. évben.
I. évfolyam.

Árvái Rózsi, izr. i
Balogh Erzsébet, ref., int.*/ 
Balogh Gy. Erzsébet, ref.. int, 
Bezegli Huszágh Magda, r. k 

5. Deutsch Margit, izr.
Elischer Marcelle, ev.
Elsner Ilona, ref., int.
Engel Alice, ev., int.
Kssősy Elvira, r. k., int.

10. Farkas Anna, ev.
Fodor Mária, izr.
Font Irén, ev., int. 
Forberger Lenke, ev., int. 
Fiilöp Éva, ev.

15. Füzesséry Mária, ref., int. 
Goszleth Katalin, r. k. 
Gulden Erika, ev.
Hegedűs Kornélia, ref. 
Hoszú Margit, r. k.

20. Huszár Erzsébet, ref.
Imre Anna, ref.
Jancsó Sári, ref., int.
Kelen Boriska, ev., int. 
Kertész Erzsébet, izr.

25. László Julia, r. k.
báró Lindelof Sarolta, ref. 
Löké Ilona, ref., int.

Lugosi Sári, r. k., int. 
Markó Alice, ev., int.

30. Mayerberg Edit, r. k. 
Mesterházy Erna, ev., int. 
Németh Erzsébet, ref., int. 
Németh Ilona, ref., int. 
Osgyáni Boriska, ref., int. 

35. Pazär Máriáimé, ev., int. 
Philippy Erika, r. k.
Rákos Magda, r. k.
Rédei Mária, ref.
Rusz Marianne, ev.

40. Ruttkay Irén, ref., int. 
Szegő Anna, ev., int. 
Szoyka Ilona, ref., int. 
Telkes Kleopatra, unit. 
Truskovszky Judit, ref.

45. Truskovszky Sára, ref. 
Verebély Eleonóra, ev.

Kimaradtak:

Dahmer Irén, r. k.
Hirkó Anna r. k.
Lippóczy Anna, ref.

50. Lippóczy Margit, ref. 
Roxer Sylvia, ev.
Steller Izabella, ev., int.

II. évfolyam.
Draskóczy Erzsi, ev. 
Dvortsák Erzsi, ev., int. 
Fekete Ilona, ref., int. 
Fiilöp Magda ref., int.

5. Gaál Margit, ref., int. 
Ghyczy Judit, r. k. 
Hajós Lili, ref.
Händler Rózsi, izr. 
Hirmann Ilona, r. k.

*) internátusi.

10. Hochschorner Lujza, ref., int. 
Hügel Margit, ev., int. 
Kecskeméthy Edit, ref., int. 
Kiss Etelka, r. k., int. 
Kondor Sári, ref.

15. Korom Ilona, ref., int. 
Krompecher Ilona, ev. 
Lángos Hajnal, r. k.
Lénárt Margit, r. k.
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Schiffbeek Sári, r. k., int. 
Schuster Valentina, ref. 
Szabó Piroska, r. k.

85. Szlávik Klotild, r. k. 
Toepler Lili, ref.
Tótth Irén, r. k.
Túry Kató, ref., int. 
Varjas Erzsi, ref., int.

40. Vaskor Ilona, ref., int.

Kimaradt-,

Török Klára, ref.

III. évfolyam.
Anker Mária, r. k.
Bergel Magda, ref. 
gróf Bethlen Mária, ref., in 
Brokes Irén, r. k.

5. Déry Lili, r. k.
Gál Erzsébet, izr.
Geszti Rózsi, ref.
Hesz Olga, ev.
Hönich Lenke, r. k.

.10. Kell Klári, ev.
Királyfi Ilona, ref.
Lángos Blanka, r. k.
Lányi Györgyi, ref.

Saxlehner Emilia, ev. 
15. Saxlehner Emmy, ev. 

t. Schmidt Kató, r. k. 
Somossy Erzsi, ref. 
Szladecsek Mária, r. k. 
Szülő Etelka, r. k., int. 

20. Uhlmann Anna, ev. 
Zoltán Anna, izr.

Kimaradtak:

Broschkó Márta, ev. 
Orphanides Nóra, ev. 
Székely Anna, izr.

Liebermann Olga, izr.
20. Lord Marietta, r. k. 

Mesterházy Sári, ev., int. 
Mészáros Ilona, ref. 
Mihályi Irén, r. k., int. 
Nemes Klára, izr.

25. Nyitray Margit, ref., int. 
Pápay Irma, ref., int. 
Parall Irma, r. k., int. 
Pavlátli Ilona, r. k.
Pfann Margit, r. k.

30. Philipovich Ilona, unit. 
Reichenberg Mária, izr.



Rendkívüli hallgatók.
S z á m n é v U a llá s m i l y e n  t á r g y a k

1 D r. B 6hui D ozsöné ov. v a r rá s

2 B lisch e r Edit ev. ra jz , fe s té s

3 F a rk a s  Ilona r. k. n ém e t, a n g o l, 
v a r r á s , k a la p k é sz ító s

4 lttz ó s  S ári ev. m a g y a r , n é m e t, angol, 
v a r r á s , k a la p k é sz ité s

5 K a lm á r K lára r. k. v a r rá s

6 K irá ly fi M agda ref. m a g y a r , m ű v é sz e ttö r té n e t

7 L engvávy  Ju d it ov. k a la p k é sz íté s

8 L é n á rt Ilona r. k . m a g y a r  irodalom , angol, 
n é m e t, v a r r á s

9 L ip ták  E m m a ev. m a g y a r , m ű v é sz e ttö rté n e t, 
n é m e t, a n g o l, fran c ia , fizika, 
v a r r á s ,  k a la p k é sz ité s

10 L o b m ay er A lice ev. v a r r á s

11 M argó K ató r. k. m a g y a r , m ű v é sz e ttö r té n e t

12 O rp lian ides M argit ev. m a g y a r , m ű v é sz e ttö r té n e t

13 R ásó Ju d it ev. m a g y a r , v a r r á s

14 R ózsa  V era r. k. m a g y a r , m ű v é sz e ttö rté n e t, 
v ilá g iro d a lo m , z e n e tö r té n e t

15 R u sz  K lá ra O V . m a g y a r , m ű v é sz e ttö r té n e t

16 D r. Scholtz Ú sz k á ln á ov. v a r r á s ,  k a la p k é sz ité s

17 S zegő  G ize lla ref. m a g y a r , m ű v é sz e ttö r té n e t

18 S zőke  G a b rie lla ev. v ilá g iro d a lo m , z rn e tö r tó n e t, 
n é m e t, v a r r á s , k a la p k é sz íté s

19 D r. T oldy  E lem ó rn é ev. v a r rá s

20 ü r a y  M argit ref. m a g y a r , m ű v é sz e ttö rté n e t, 
v a r r á s



Tanfolyamok résztvevői.
1. Gyorsírás. (Tanította Gaudy László.) Gr. Bethlen Mária, 

Ghyczy Judit, Hesz Olga, Hochsehorner Lujza, Hügel Margit, 
Kecskeméthy Edit, Lipták Emma, Mesterházy Sári, Szladecsek 
Mária, Szlávik Klotild — összesen 10.

2. Magyar irodalom. (Előadó dr. Lersch Ernő.) Ittzés Sári, 
Királyfi Magda, Lénárt Ilona, Lipták Emma, Margó Kató, 
Orphanides Margit, Rásó Judit, Rózsa Vera, Szegő Gizella, Uray 
Margit s rövid ideig Rusz Klára — összesen 11.

3. Művészettörténet. (Előadó dr. Láng Margit.) Királyfi Magda, 
Lipták Emma, Margó Kató, Orphanides Margit, Rózsa Vera, 
Szegő Gizella, Uray Margit s rövid ideig Rusz Klára — összesen 8.

4. Varrás. (Tanította Schöpflin Ida.) Gr. Bethlen Mária, 
dr. Bőhm Dezsőné, Dahmer Irén, Farkas Ilona, Ittzés Sarolta,. 
Kalmár Klára, Kecskeméthy Edit, Lénárt Ilona, Lipták Emma, 
Lobmayer Alice, Orphanides Margit, Pavláth Ilona, Rákos Magda, 
Rásó Judit, Saxlelmer Emilia, dr. Scholtz Oszkárné, Szőke 
Gabriella, dr. Toldy Elemérné, Uray Margit — összesen 19.

5. Kalapkészítö-tanfolyam  (Vezette Belcsák Ilona.) I. (már
cius—április). Dahmer Irén, Elsner Ilona, Engel Alice, Farkas 
Ilona, Ittzés Sári, Kecskeméthy Edit, Kelen Bora, Kiss Etelka, 
Korom Ilona, Lengváry Judit, Lipták Emma, Mihályi Irén, Németh 
Erzsi és Ilona, Nyitray Margit, Pavláth Ilona, Rákos Magda, 
dr. Scholtz Oszkárné, Szőke Gabriella, Túry Kató — összesen 20.

II. (május hó). Balogh Gy. Erzsi, Engel Alice, Goszleth 
Kató, Hochsehorner Lujza, Ittzés Sári, Jancsó Sári, Kelen 
Kató, Lengváry Judit, Lipták Emma, Osgyáni Borbála, 
Rákos Magda, Ruttkay Irén, Szoyka Ilona, Szőke Gabriella, Túry 
Kató, Uray Margit, Varjas Erzsi — összesen 17.



1 . Vall ás szerint.

Évfolyam E v . Re?.
1

U nit. R.kath. Iz r. Ö ssze sen
Ki-

m a ra d t 1
In te rn á tu s i

I. 17 I  20 1 11 4 53 5 22

II. 5 17 1 14 4 1 41 1 18
III. 7 6

I
8 3 24 3 o

R e n d k iv ü l io k 12 3
! ~

5 — 20 1 —

Összes 41 46 2 37 11 138 10 42

2. Iskolai végzettségük szerint. Előző évben
Továbbképzőnkbe járt 53
Gimnáziumba 30
Reáliskolába^ 1
Polgári iskolába 37

3. Szüleik lakóhelye szerint.

a) Csonkamagyarországi:

Felsőbb leányiskolába 10
Kereskedelmi iskolába 
Ipari iskolába
Gazdasági iskolába________ 1

Összesen 138

Budapest 85
Vidék (16 helyről)______28

113
b) Megszállt területi: cseh területről (10 helyről) 14 

román területről (8 helyről) 9 
szerb területről 2

4. Szüleik foglalkozása szerint.

Államtitkár 9írni
Miniszteri tanácsos 3
Lelkész, tanár 6
Orvos, gyógyszerész 12
Ügyvéd, biró 23
Mérnök 4
Magántisztviselő 7
Művész 9

Katona, rendőr (tábornok,
ezredes) 4

Nagybirtokos 15
Középbirtokos 4
Nagyiparos 18
Kereskedő 20
Bankár 10
Magánzó 8

Statisztikai kimutatás
az 1 9 2 3 - 2 4 .  év növendékeiről.



II. Internátus.
Közli: Szluika Ella, igazgató.

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

E célt szolgálja a budapesti evang. Veres Pálné leány
nevelő intézet internátusa is. Falai közé sereglett növendékeinek 
testi jólétéről gondoskodik, emellett azonban feladatának tekinti 
azoknak az evangélium szellemében való nevelését is, szivük, 
lelkűk művelését, minden jó, szép és igaz iránti fogékonyságuk 
fejlesztését, a helyes modor, sok jó szokás elsajátítását.

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

Nevelők: Bunker Jozefin oki. nyelvmesternő, Fialka Margit 
oki. polg. isk. tan., Láng Gabriella, Öllös Izabella oki. polg. isk. 
tan., Steller M ária  és Arz Lujza  oki. tan.

Gondnoknő: özv. Diskay Kálmánná, ruhatárosnő és beteg
ápolónő: Ladányi Kamilla, felügyelőnő: Visnyey Margit.

Az internátus növendékei a bennlakó igazgatónő és nevelő 
nők állandó felügyelete alatt vannak. Iskolán kívüli idejüket 
velük együtt töltik el a nappali szobákban. A magyar és idegen- 
nyelvű nevelőnők felváltva segítségükre vannak napi feladataik 
elkészítésében, a délutáni társalgó órákban az idegen nyelvek 
gyakorlásában. Velük vannak napi sétáikban, felügyeletük alatt 
játszanak a kertben, a széles folyosókon, esteli szabad óráikban. 
Velük mennek időnként vallásos és tudományos előadásokra, 
hangversenyre vagy színházba s mindenek előtt vasár- és ünnep
napokon a templomba. Együtt imádkoznak reggel, délben, este. 
Velük vannak a hálótermekben is.



28

Az internátus növendékei a délutáni órákban zongora 
órákat vehetnek bejáró zongoratanárnőktől s naponként gyakorol
hatják magukat a részükre beosztott órákban. A zongoratanítási 
órákért külön díjazás jár (a f. évben V* q búza havonként heti 
két félóráért).

A zongoratanítást ez évben ellátták: Baulovicsné Oszlaczky 
Erzsébet, Boltizár Erzsébet, Borovics Gyulánk, Kéler Magda, Poswék 
Olga, Svehla Antónia, Sztauykovszky Vanda, Várady Imrénk oki. zong. 
tanárnők.

Az őszi hónapokban az internátus növendékei részére 10 
hétre terjedő tánctanfolyamot rendezett, melyben Marschaüió 
Mária táncmesternő vezetése mellett régi szép — elsősorban 
magyar táncokat tanultak a leánykák s a ritmikus és klasszikus 
mozdulatok gyakorlásával iigyesítették tagjaikat s tették simábbá, 
biztosabbá fellépésüket.

Az egészségi állapot, Istennek hála, e tanévben is általában 
kedvelő volt, néhány torokgyulladás, egy pár influenzás megbete
gedésen kívül csak egyetlen szerencsésen végződött komolyabb 
eset fordult elő. A megbetegedett növendék a betegszobában az 
intézet orvosa, dr. Stühmer Frigyes gyermekorvos utasítása szerint 
a leggondosabb ápolásban részesül. Sebészeti esetekben dr. 
Haberern J . Pál egy. tanár szakavatott keze segít a kis betegeken. 
Könnyebb ragályos betegség alkalmára szolgál az intézet elkülö
nített beteg-pavillonja. Súlyosabb ragályos bajban megbetegedett 
növendék a szülők költségén, a törvény rendelkezése szerint, 
kórházba szállíttatik. Orvosi kezeléshez, külön tornaórákra a 
kisérést az intézet nem vállalja.

A Veres Pálné leánynevelőintézet internátusában elsősorban 
a továbbképző növendékei nyernek elhelyezést, de — amennyiben még 
hely van — az 0. N. E. leánygimnáziumának tanulói is felvétetnek.

A jelen 1928— 24. tanévben 72 növendék vétetett fel az inter
nátusba, ezek közül 42 a továbbképzőnek, 90 pedig a szomszédos 
leánygimnáziumnak, volt tanulója. Az internátusi növendékek ÍO°/o-a 
megszállott területről jö tt át, hogy itt keresse és találja meg a 
magyar voltának megfelelő magyar nevelést.

Az internátusba való felvétel végett az „Igazgatótanácsihoz 
címzett kérvényben az igazgatónőnél kell jelentkezni. A kérvény
hez csatolandó: születési, iskolai, újraoltási, orvosi bizonyítvány 
és a beiratási díj. Az előleg visszalépés esetén vissza nem 
téríttetik. Szept. 10-e után való visszalépés esetén az egész évi 
internátusi díjak befizetési kötelezettsége fenáll. Internátusi dijak 
voltak a folyó 1928—24. tanévben evangélikusoknak IVa q búza,
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katolikusoknak 2 q búza ára havonként. Természetben beszol
gáltatandó minden növendék részéről egész évre: 60 kg fehér 
liszt, 12 kg zsir, 5 kg cukor és 2 kg szappan. Zongorahasználati 
és orvosi dij 100—100.000 K. Az ellátási dij az árak bizonytalansága 
és fokozódó emelkedése folytán nem az egész évre, csak időről-időre 
állapítható meg s évközben is emelhető. Befizetett dijak visszafizeté
sének vagy a fizetés alól való felmentésnek helye nincs. A mosás 
dija utólag állapíttatik meg.

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 
hallgatása után este 7 ig látogatást tehet, ha a rokon-család ki és 
vissza kiséri. Ez időre érte a szülő, illetőleg a bejelentett család 
felelős. Bejelentett rokonaival a hónap harmadik vasárnapján délután 
3—5 óráig beszélhet a fogadóteremben az igazgatónő tudtával. Vidéki 
rokon a szülők tudtával s részükről történt bejelentés alapján 
látogathatja meg a növendéket más napon is délután 3 és 6 óra 
között. Nagyobb szünetre hazautazó növendék a meghatározott időnél 
előbb nem utazhatik el s a kijelölt napon visszatérni tartozik.

A növendék szeptember hó első napjaiban foglalja el helyét 
az intézetben s ekkor tartozik magával hozni nevével és intézeti 
számával megjelölve (az intézet a jelzést nem vállalja): egy 180 
cm hosszú, 80 cm széles, három részből álló derékaljat, 1 vánkost, 
1 paplant, 1 meleg takarót, 3 rendbeli ágyhúzatot, 1 fürdőlepedőt, 
1 fehér piké ágyterítőt, 1 nagy három méter hosszú abroszt, 6 
asztalkendőt, evőeszközt, 2 mosdótörlőt, 2 pohártörlőt, megfelelő 
mennyiségű (lehetőleg 6—6 drb) és jókarban levő fehérneműt és 
ruhaneműt, legalább 6 pár fekete harisnyát. Okvetlenül megkíván- 
tátik egy nyári és téli sötétkék ruha , sötétkék kabát és kalap a közös 
sétákhoz, és egy könnyű fehér ruha. A házban és kimenő alkalmával 
színes ruháikat is viselhetik a növendékek.



flz  interndtusi növendékek névsora
az 1923 —2^. tanévben.

1. Balogh Erzsébet, ref., 1. oszt.., továbbképzés tanuló.
2. Balogh Gy. Erzsébet, ref., 1. oszt. továbbképzés tanuló.
3. Barthóly Edit, ev., II. oszt., gimnáziumi tanuló
4. Barthóly Klára, ev., IV. oszt., gimzáziumi tanuló.
5. Gr. Bethlen Mária, ref., III. oszt., továbbképzés tanuló.
6. Bilharcz Ella, r. k., I. oszt., gimnáziumi tanuló.
7. Dvortsók Erzsébet, ev., II. oszt., továbbképzés tanuló.
8. Égner Ilona, ev., III. oszt., gimnáziumi tanuló.
9. Eisner Ilona, ref., 1. oszt., továbbképzés tanuló.

10. Engel Alice, ev., I. oszt., továbbképzés tanuló.
11. Essősy Elvira, r. k., 1. oszt., továbbképzés tanuló.
12. Fekete Ilona, ref., II. oszt., továbbképzés tanuló.
13. Fényi Edit, r. k., II. oszt., gimnáziumi tanuló.
14. Font Irén, ev., I. oszt., továbbképzés tanuló.
15. Forberger Lenke, ev., I. oszt., továbbképzés tanuló.
16. Fülöp Magda, ref., II. oszt., továbbképzés tanuló.
17. Füzesséry Mária, ref., I. oszt., továbbképzés tanuló.
18. Gaál Margit, ref., II. oszt., továbbképzés tanuló.
19. György Zsuzsánna, r. k., V. oszt., gimnáziumi tanuló.
20. Hochschorner Lujza, ref., II. oszt., továbbképzés tanuló.
21. Hügel Margit, ev., II. oszt., továbbképzés tanuló.
22. Jancsó Sarolta, ref., I. oszt., továbbképzés tanuló.
23. Jenőffy Margit, ref., IV. oszt., gimnáziumi tanuló.
24. Kecskeméthy Edit, ref., II. oszt. továbbképzés tanuló.
25. Kelen Borbála, ev., I. oszt. továbbképzés tanuló.
26. Kiss Etelka, tr. k., II. oszt., továbbképzés tanuló.
27. Korom Ilona, ref., II. oszt., továbbképzés tanuló.
28. Kökényessy Kata, ev., IV. oszt., gimnáziumi tanuló.
29. Kurcz Eszter, ev., IV. oszt., gimnáziumi tanuló.
30. Lobmayer Alice, ev., VI. oszt., gimnáziumi tanuló.
31. Lobmayer Ilona, ev., III. oszt., gimnáziumi tanuló.
32. Lobmayer Lotti, ev. II. oszt., gimnáziumi tanuló.
33. Léke Ilona, ref., I. oszt., továbbképzés tanuló.
34. Lugosi Sarolta, r. k., I. oszt., továbbképzés tanuló.



35. Markó Alice, ev., I. oszt., továbbképzőé tanuló.
36. Mesterházy Erna, ev., I. oszt., továbbképző» tanuló.
37. Mesterbázy Sarolta, ev., II. oszt., továbbképzős tanuló.
38. Mészöly Ilona, ref., VI. oszt., gimnáziumi tanuló.
39. Mihályi Irén, r. k., II. oszt., továbbképzős tanuló.
40. Molnár Adrienne, ref., V. oszt., gimnáziumi tanuló.
41. Molnár Ilona, ref., VI. oszt., gimnáziumi tanuló.
42. Németh Erzsébet, ref., I. oszt., továbbképzős tanuló.
43. Németh Ilona, ref., I. oszt., továbbképzős tanuló.
44. Nyitray Margit, ref., II. oszt., továbbképzős tanuló.
45. Olasz Ella, r. k., VII. oszt., ginnráziumi tanuló.
46. Osgyáni Borbála, ref., I. oszt. továbbképzős tanuló.
47. Ozanich Antónia, ev., III. oszt., gimnáziumi tanuló.
48. Ozanich Ligia, ev., V. oszt,, gimnáziumi tanuló.
49. Pápay Irma, ref., II. oszt., továbbképzős tanuló.
50. Parall Irma, r. k., II. oszt. továbbképzős tanuló.
51. Pazár Margit, ev., II. oszt., gimnáziumi tanuló.
52. Pazár Marianne, ev., I. oszt., továbbképzős tanuló.
53. Plachy Erzsébet, ev., II. oszt,, gimnáziumi tanuló.
54. Pongó Lenke, ref., III. oszt,, gimnáziumi tanuló.
55. Prokecz Aranka, r. k\, VII. oszt., gimnáziumi tanuló.
56. Rados Erzsébet, ev., IV. oszt., gimnáziumi tanuló.
57. Ruttkay Irén, ref., I. oszt., továbbképzős tanuló.
58. Schiffbeck Sarolta, r. k., II. oszt., továbbképzős tanuló.
59. Steller Bella, ev., I. oszt., továbbképzős tanuló.
60. Szegő Anna, ev.,'l. oszt., továbbképzős tanuló.
61. Szoyka Ilona, ref., I. oszt,, továbbképzős tanuló.
62. Szülő Etelka, r. k.; III. oszt,, továbbképzős tanuló.
63. Tarjáni Mária, ref., I. oszt., gimnáziumi tanuló.
64. Túry Katalin, ref., II. oszt., továbbképzős tanuló.
65. Tuzson Gabriella, ref., III. oszt., gimnáziumi tanuló,
66. Varjas Erzsébet, ref., II. oszt., továbbképzős tanuló.
67. Varjas Margit, ref., 1. oszt., gimnáziumi tanuló.
68. Vaskor Ilona, ref., II. oszt., továbbképzős tanuló.
69. Weiuek Dalma, r. k., V.% oszt., gimnáziumi tanuló.
70. Winkler Ilona, ev., III. oszt., gimnáziumi tanuló.
71. Závodszky Margit, ev., II. oszt., gimnáziumi tanuló.
72. Zimmermann Borbála, izr., V. oszt., gimnáziumi tanuló.






