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Jókai emlékezete.
(Részletek az 1925. febr. 21-iki ünnepen tartott emlékbeszédből.).

Trianon óta vaskos fekete éjszaka nehezedik rá n k .. .  És eb
ben a kísérteties sötétségben, ebben a * fojtogató ködben hirtelen 
felgyulladnak a magyar csillagok és biztatóan ragyognak felénk: 
Petőfi, Madách, Jókai — azt a reményt öntve szivünkbe, hogy az 
a nemzet soha nem hal meg, melynek irodalma van. Hiszen ezt 
a nemzetet már egyszer, a X V lll- ik  században, mikor halni készült, 
irodalma mentette meg és ma ugyancsak az irodalma, költészete 
van hivatva arra, hogy a 7 országra szétosztott magyar töredé
kekben fenntartsa a nemzeti egység és szolidaritás tudatát — a 
boldog egyesülésig. . .

És ma Jókait ünnepeljük, e letört nemzet talán legdiadalma
sabb fiát és nagyra hivatottságának legtüzesebb szószólóját, azt a 
Jókait, akit 21 esztendővel azelőtt elvesztettünk és akit most 
mintha visszakaptunk volna a gondviseléstől, de minden földi sa
laktól megtisztultan, mintegy eszmévé finomultan.

De midőn Jókairól, az irói egyéniségről, a költőről akarok 
megemlékezni, úgy érzem magam, mint az az ember, aki elé oly 
sok fényes látnivaló tárul egyszerre, hogy káprázó szeme nem 
tudja, miben gyönyörködjék legelőször.

A természet oly pazarul díszítette őt fel adományaival, hogy 
ember legyen, aki itt el tud igazodni és fényes tulajdonságait egy
ségbe foglalni. Miről is szóljak, Jókairól a regényíróról, a dráma
íróról, a szónokról, a humoristáról, a lapszerkesztőről, a mese
mondóról, a kertészről, avagy az okkultistáról ? Annyit talán a 
hevenyészett felsorolás is bizonyít, hogy itt oly óriási termelő 
erő előtt állunk, melyet elsősorban »hódolat illet meg, nem 
bírálat.«

Kétségtelen, hogy Jókai igazi lángelme, akinek nagy külde
tése volt és van ma is nemzete életében ép költői működéséből 
kifolyólag. Nincs ember, aki ellent tudna állni Jókai megveszte
gető varázsának. Sok fényes tulajdonsága mellett meg van az az 
adománya, hogy mindig szeretettel ir  és ezt a szeretetet át tudja
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önteni olvasójába. Erre pedig csak jó ember képes. Jókai pedig 
az volt, jó ember, a szív  embere. Hosszú életén végig mindenki
ről szeretettel nyilatkozott, még azokról is, akik iró i babérjait 
ugyancsak megtépdesték. Így legkeményebb kritikusáról, Gyulai 
Pálról azt mondta: »Minden háborúnak köztünk az az oka, hogy 
ő azt hiszi, kritikusnak lenni okosabb dolog, mint poétának, 
én meg azt állítom, hogy kár annak kritikussá lenni, aki jó költő 
lehet.« Bizony, Jókai mindig egyforma jó volt iró és embertársai
val szemben, ifjan és öregen egyaránt. Milyen megkapó az a mon
dása, mellyel egy alkalommal hírlapíró társaihoz fordult, de mely 
annyira rá illik  a mai magyar társadalomra is : »Szeressük egy
mást, mert ha mi nem szeretjük egymást, minket ugyan az ördög 
sem szeret« Egész élete munka, szeretet és szerénység jegyében 
folyt le. Hogy a festői és költői pálya között ingadozó ifjú végleg 
a költészet mellett döntött, az főleg Petőfi erős kezének köszön
hető, amint ő volt az is, aki Jókait, aki egyáltalán nem volt for
radalmi természet, magával ragadta az 1848-iki mozgalomba. A 
márciusi napokon aztán Jókai mint szónok, később mint zsurna
liszta tett szolgálatot, majd kisérte Kossuthot alföldi agitációs út
jában, sőt mint politikai megbízott is járt a bécsi felkelőknél. így 
lett Jókai a költő hatékony tényező „a nemzeti szellem fölgyuj- 
tásának“ a munkájában, amit soha sem fogunk neki elfelejteni. 
De a szabadságharc eseményei költői működésére is döntő hatás
sal voltak. Első ifjúkori munkái a rendkívüli exotikus cselekmé
nyeket kedvelik, összekeverik a fenségest é3 groteszket, szenvel- 
gik a szenvedést és életuntságot, főleg francia hatások alatt — 
amint Zsigmond Ferenc kimutatja. A szabadságharc daliás idői e 
beteges romantika irányából a valószerüség felé fordítják és féket 
vetettek heves képzeletére. Azonban költői tehetségének érvénye
sítésére igazában 1850-től kezdve nyílik alkalom. Ugyanakkor, 
amikor Tompa, Arany allegóriákkal vigasztalják, Jókai a faji és 
nemzeti büszkeség bűbájos képeivel önt lelket az elnyomatás ke
servei által elfásult és kishitűségbe sülyedt nemzetbe. Ekkor lett 
a költő Jókai másodízben po litika i tényező, midőn a nemzeti lélek 
ébrentartásán fáradozik. Magyarország majd minden része feltá
rul akkor irt regényeiben és képzeletével bekalandozza az ismert 
világrészek legjellemzőbb tájait. És amíg regényeivel és novellái
val fölemelte és megvigasztalta, addig „Kakas Márton“ leveleivel 
és az »Üstökös« cimü élclap mókáival megnevettette honfitársait. 
Csoda-e, hogy népszerűség és hatás tekintetében egyik magyar 
iró sem fogható hozzá ? Ragyogó vidámságával, bűbájos képzele
tével, páratlan előadó művészetével valósággal uralkodik olvasóin.
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így nem tudott hatni sem Jósika, sem Eötvös, sem Kemény. Még 
a kiegyezés után is jó ideig egy színvonalon marad Jókai. Csak 
a kilencvenes évtk közepén áll be lassan a fordulat. Munkakedve, 
leleményessége, termékenysége most sem csökken ugyan, de más, 
realisztikusabb légkör alakult körülötte, a jelennek élő nemzedék 
nőtt fel és komolyabb versenytársak is jelentkeztek a láthatáron. 
De ezt Jókai nem akarta elismerni. Ö úgy érezte, hogy haladt a 
korral. „Miért volnék én idealista — úgymond — s miért volná
nak realisták csak azok, akik Balzac és Zola iskolájába tartoznak ? 
Hiszen igaz, hogy furcsa dolgokat is irtain össze, de a munkáim 
összes tömege egy nemzet életét igyekszik híven, a valóból elle
setten visszaadni. Én egész hajlamom szerint realista iró vagyok 
s azt mondom, hogy ilyen a valódi élet, csakhogy én ezer ember 
között találtam 50 olyan alakot, ki képviselője a rossz szenvedé
lyeknek, de találtam 500-at olyat, akinek jelleme a mindennapin 
felülemelkedik.“ Milyen jellemző nyilatkozat! Csakhogy ő meg ha 
akar sem tud realista lenni. Kitűnő példa rá a Gazdag szegények 
c. regénye, melynek színhelye egy külvárosi rozoga ház tömeg
lakása, tehát igazi Zola-féle milieu, csakhogy csupa becsületes és 
boldog ember lakja ! A főrangú förtelmes légkörből menekült gróf 
leány itt a tiszta erkölcsi levegőben nyeri vissza hitét és életked
vét. És nem fogyatékossága, hanem dicsősége a költőnek, hogy 
haladó kora ellenére is megmaradt idealistának — utolsó lehelle- 
téig. H itt az emberekben és legfökép h itt a nemzetében. Halála évé
ben kezdődött a magyar politikai láthatár elsötétülése és a hal
dokló költő mégis azt mondta Beöthy Zsoltnak : Lesznek még ne
künk vigabb napjaink is . . .  Úgy halt meg amint é lt: rendületlen 
hittel, rózsás optimizmussal.

Jókai minden izében eredeti tehetség. Nemcsak óriási ter
mékenysége mutatja ezt, hanem egyéb jeles tulajdonságai. Voltak 
nálánál nagyobb regényírók a világirodalomban, de jobban elbe
szélni egyik sem tud. Mindent, amit föltalál, utolérhetetlen művé
szettel tudja elmondani. Ő ezt a sajátságát a magyar nyelvre há
rította, mert szerinte »magyar nyelven írni annyi, mint hegedű
művésznek a stadivarín játszani«. Hát bizonyos, hogy ezt a hang
szert senki sem tudja úgy kezelni, mint ő, még Vörösmarty sem. 
Ezért kétségbevonhatatlanul az a sokszor kiemelő irodalom törté
neti érdeme, hogy uj stilt teremtett a magyar elbeszélő prózában, 
aztán, hogy páratlan termékenységével állandó olvasó közönséget 
hódított neki és dicsőséget szerzett a magyar névnek a világiro
dalomban. De emberi és irói egyéniségének legvonzóbb tulajdon
sága mégis tüzes magyarsága. Ez az ember nevelte és táplálta
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millió és millió lélekben a hazaszeretetet és hirdette apostoli lel
kesedéssel a nemzeti egység eszményét azzal, hegy ragyogó ké
pekben feltárta az ország múltját, kirajzolta fényes jövőjét, színes 
leírásokat adott a magyar föld népségeiről, rokonszenves színben 
tünteti fel a nemzetiségek, kivált a németek és tótok hazafiságát, 
egyszóval páratlanul szépnek, boldognak és jónak rajzolta azt a 
népet és azt az országot, melynél különbet nem ismert el a föld 
kerekségén. És ha valaha, most ismét rászorulunk Jókai sokszor 
igazságtalanul gáncsolt romantikájára és fanatikus magyarságára. 
Avagy felkiáltsunk-e Ady Endrével: „M iért is jöttünk ide Keletről 
világ csúfjául elpusztulni ?“ és rohanjunk kétségbeesve a bűn és 
élvezet fertőjébe, vagy ölbe tett kézzel várjuk a züllés és sorvadás 
elkövetkezését, a szégyenletes ha lá lt. .  .

Bizony egészen másra tanít Jóka i: Az ő romantikájára,
vagyis az ő hitére, az ő idealizmusára, az ő magyar érzésére van 
szükségünk, hogy a jelen Csonka-Magyarország siralom völgyéből 
egy boldogabb integer Magyarország jövőjébe merjünk tekinteni. 
Jókai ideje tehát harmadizben is elkövetkezett, mert most újra 
vezére a nemzetnek az új feltámadás, az új honfoglalás felé. Újra 
elő kell hát venni Jókait mindnyájunknak, ifjúságunknak is. Min
den ifjú Berend Ivánt, Kárpáthy Zoltánt, Adorján Manassét vá
lassza mintaképül. Minden leány Fannit, Flórát vagy Tímeát. Ne
künk idősebbeknek, komoly, reális munkánk közben is Jókait kell 
olvasnunk, újra és újra belemerülnünk az ő tündérországába és be
lőle azt a forró hitet magunkévá tennünk, mely az ő költészeté
nek, mint a meseköltészetnek a törvénye, „hogy az igazság min
den poklokon keresztül győz, a gazság lakói, az üldözött révbe 
ju t“  . . .  Dr. Szelényi Ödön.



1. Az intézet alapításának és eddigi 
fejlődésének története.

1920. szeptemberében nyílt meg az Országos Nőképző Egye
sület kezelésbe vett épületében a pesti ev. magyar egyház Veres 
Pálné leánynevelö intézete. Dr. Raffay Sándor püspök azon leá
nyok számára létesítette az intézetet, akik nem oklevelei kíván
nak, hanem általános műveltséget és nyelvtanulást, az életben is 
hasznos elméleti és gyakorlati kiképzést, nem elvont oktatást.

A „liceum“ -nak nevezett I. évfolyam igazgatója, Dr. Szi- 
gethy Lajos ev. főgimn. tanár volt, mig 1921-től a jelenlegi igaz
gató, Dr. Böhm Dezső, ev. főgimn. szabadságolt tanár szervezte 
meg és vezeti a jelenleg 3 évfolyamból és továbbképző tanfolya
mokból álló s immár 177 növendéket számláló továbbképzőiskolát, 
melybe a IV. po lgá ri elvégzése után jöhetnek a tanulnivágyó lá
nyok. Kiegészítője a 72 növendéket befogadó internátus, melynek 
vezetője Szluika Ella, a modori ev. leánynevelőintézet volt igaz
gatója. Ezt vidéki s részben megszállt területi növendékek töltik 
meg, Így egyházi s nemzeti szempontból is fontos kultur- 
hivatást tölt be az intézet. A kultuszminiszter ezt ismerte el, mi
kor a sajátos tantervű intézetet 15302— 1924. V. ü. sz. rendele
tével mint , nyilvános tan- és nevelőintézetet“ elismerte..

A leányléleknek megfelelő tanítási anyag gerince az iroda
lom (magyar és világirodalom) tanítás és a művészetek ismerte
tése (művészettörténet és zenetörténet), továbbá gyakorlása (rajz-, 
kézimunka.) Ezt egészíti ki az egyetemes és magyar történelem, 
általános földrajz, a természettudományok (növény, állattan, fizika, 
egészségtan), számtan, végül filozófiai tárgyak. Ehhez járul főtanul
mánynak a praktikus értékű, csoportos modern nyelvtanítás. Né
met, francia, angol nyelv mint rendes tárgy ; lehet gyorsírást ta
nulni, azonkívül varrást és pedig felsőruha és fehérnemű varrást, 
szabást, továbbá kalapkészitést is eredményesen lehet elsajátítani. 
Az egész tanítást igazi vallásos és hazafias érzés hatja át, mely
nek ébrentartására alkalmi előadásokat és ünnepélyeket rende
zünk. Ezek egészítik ki a tanító, nevelő kulturmunkát, kiváló ér-
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tékekre hívjuk fel általuk a figyelmet. Ilyenek voltak a Dante, 
Moliére, Erkel, Wagner (1921-22.), Petőfi, Madách (1922-23.) Kis
faludy Károly, Shakespeare (1923-24.) és Jókai, evangélikus költők 
estje (1924-25.) Ezeken kívül a zenében és énekben való ügyes
ség bemutatására operaelőadásokat is tartottunk, előadtuk Poldini : 
Hamupipőke, Csipkerózsa c. daljátékait, továbbá Láng —Bőhm: 
Sellők c. eredeti daljátékát. A növendékek ügyesedése mellett 
anyagi előnyöket is hoztak az estélyek, ebből szereltük fel a leg
szükségesebbekkel iskolánkat, mely sem államsegélyben, sem egy
házi támogatásban nem részesül. — Ehhez csak néhány jótékony 
lélek elismerő adománya járult az évek folyamán. S most, hogy 
4 évi munka után bizonyos eredményekre is rámutathatunk, b iza
lommal és szeretettel kérjük intézetünk barátait — elsősorban 
növendékeink hozzátartozóit — hogy adományokkal és alapítvá
nyokkal az intézet jövőjét segítsenek megalapozni. A maga ne
mében egyetlen intézet fennállása — úgy hisszük — fontos egy
házi érdek, de egyetemes kulturérdek is.

2. Az 1924—25. év története.

Az iskolai évet szeptember 10-én nyitottuk meg. Menete — 
sajnos — nem volt az előző három évhez hasonlóan sima, ja
nuár-március hónapokban a városszerte dúló kanyaró — és főleg 
influenzajárvány minket sem került el : előzőben kevesebb növen
dékünk szenvedett, utóbbi azonban sok zavart okozott munkánkban.

A tanítás a vall. és közokt. min. által 106960— 1923. V. ü. 
o. rendeletileg jóváhagyott tanterv szerint folyt, de ennek keretén 
belül az egyes tanárok egyéni belátása, tapasztalata szabta meg 
a tananyagot. Az egyes csoportok tanárai eszmecserét folytattak, 
főleg a nyelvtanítás kezdő és haladó fokain igyekeztünk egységes 
eljárást alkalmazni. Ennek elérésére tanév elején módszeres érte
kezleten vitatták meg a szaktanárok dr. Szelényi Ödön és dr. Papp 
Qyuláné tanárok előadásai alapján a követendő eljárást. Uj volt 
az I. évfolyamban az egyházi ének tanítása, mellyel — úgy véljük — 
fontos missziót teljesítettünk egyházi szempontból. A III. évfolyam 
fiz ika  óráit Mikola Sándor, ev. főgimn. tanár, a Magy. Tud. Akad. 
tagja látta el és pedig kísérletképpen itt az intézetben olyan mó
don, hogy ismeretterjesztő természettani előadásokat tartott, me-
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lyekke! tanítványai érdeklődését tárgya iránt felkeltette. Ezt egé
szítették ki időnként kísérletek az ev. főgimnáziumban. A rom. 
kath. növendékeket Zimányi Mihály, jászó premontrei kanonok 
tanította ez évben is hittanra s hálásak vagyunk neki a harmo
nikus, egymás becsülésére vezető munkájáért. Protestáns növendé
keink vallásos nevelésének ápolására részt vettünk az ev. vallás
tanárok által rendezett hiterősitő előadásokon április 25-én.

Régi tanári gárdánk ez évben is teljes odaadással igyekezett 
nevelni a rábízott ifjúságot. Jelenleg is kizárólag óraadók működ
tek, de a múlthoz képest lényegesen javult a helyzet, mivel ez 
évben az igazgatón kívül hat tanárunk volt, ki nagyobb óraszám
mal kizárólag iskolánkban tanított. Biinker Jozejin internátusi ne
velőnő, Dr. Láng Margit, ki jelen évtől az O. N. E. leánygimná
ziumban nem tanított, nyugdíjba vonulván, dr. Papp Gyuláné, ki 
az angol nyelv mellett a torna tanítását is végezte, Piesse Gladys, 
Scháádt Gyuláné az előző évekhez hasonló munkakörben és dr. 
Szelényi Ödön, ki teljes óraszámmal dolgozott s sokoldalúságával 
az intézetre nagy előnyt jelentett; ő vette át dr. Lersch Ernő, 
újpesti leánygimnáziumi igazgató, hivatalos elfoglaltsága miatt az ő 
magyar óráit is (II. o.) husvéttól kezdve. Dr. Lersch Ernő értékes 
munkáját intézetünk sajnálattal nélkülözi, de a további együtt
működést a jövőben reméli.

Növendékeink általában megfelelő munkát végeztek, de úgy 
láttuk, hogy egyesek nem voltak idevalók. A mi szabadabb taní
tási módszerünk nagyobb intelligenciát kíván a növendékektől, 
mint a sablonos intézeti szigorúság. Ide veleszületett, hazulról is 
táplált buzgalom szükséges, énéikül komoly nevelést nem tudunk 
nyújtani. Sajnos, a szülők egy része is helytelen képpel bir intéze
tünk munkájáról; nagyon kívánatos lenne, ha érdeklődéssel e kép 
helyesbítésére törekednének azok, kiknek lányait neveljük: igy a 
közös munka eredményesebb lenne. Örömmel állapítjuk meg, hogy 
jelen évi III. osztályunkban sok növendék volt, ki itt végezte mind a 
három évet s ez az egész osztályon meglátszott.

Növendékeink száma emelkedést mutat, amennyiben a múlt 
évi 138 növendékkel szemben jelen évben 177 volt összes szá
muk, (127 rendes, 50 rendkívüli.) Sajnálattal látjuk azonban, 
megszállt területi növendékeink száma kevesbedett. Ennek oka 
kétségtelenül elsősorban a megszállók terrorja, mely hazaárulás
nak minősiti a magyar iskolában való taníttatást, de másrészt oka 
a gazdasági helyzet is : ma Magyarország sokkal drágább, mint az 
elszakított részek, igy anyagi áldozattal jár a magyarországi tanít
tatás s a hazafias érzés nem mindenkinél megy áldozathozatalig.
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Örvendetes, hogy továbbképzőnk ///.  évfolyamát végzett régi 
növendékeink vissza-visszatérnek, hogy mint rendkívüliek gyara
pítsák hajlamaiknak megfelelőleg tudásukat. Ezért az előző iskolai 
évben megkezdett és főleg a karácsonyig terjedő időben igen jól 
bevált tanfolyamokat ez évben még fokozottabban létesítettük s 
erre mindenkit felvettünk, kinek a IV. polg. bizonyítványa s a mi 
végzett növendékeinknek megfelelő életkora megvoltak.

1. Elméleti tanfolyamok:
a) Modern magyar irodalom (5 hónapig, heti 2 óra). E lő

adta Dr. Lersch Ernő óraadónk.
b) A modern dráma a világirodalomban (3 hónapig heti 

2 óra.) Előadta dr. Szelényi Ödön óraadónk.
c) A modern festészet, különösen a magyar művészek (5 

hónapig, heti 2 óra.) Előadta dr. Láng Margit, óraadónk.
d) Az okkultizmus (3 hónapig, heti 1 óra.)
e) Aesthetika (2 hónapig heti 2 óra.) Előadta dr. Szelényi 

Ödön óraadónk.
2. Gyakorlati tanfolyamok:

a) Gyorsírás (egész évben heti 1 óra.) Tanította Gaudy 
László, ev. vallástan. felügyelő.

b) Varrótanfolyam (6 hónapig heti 9 óra.) Vezette Schöpf- 
lin Ida s tanított felsőruha- és fehérnemüvarrást.

c) Kalapkészitő tanfolyamok (6 hét ősszel, 6 hét tavasszal.) 
Tanította Belcsák Ilona.

A jelen tanévben is felhasználtuk a tanítási munka élénkíté
sére vetítőgépünket, egyes tanórákon körülbelül ötvenszer, főleg a 
művészettörténet és földrajz tanításánál, de irodalmi előadásokon is.

Voltak növendékeink színházban is, megfelelő darabok elő
adásánál, láttak érettségükhöz mérten 10 operát, 14 színmüvet. A 
műélvezetet zenés daraboknál dr. Böhm Dezső igazgató zongorás 
előkészítő előadása vezette be, a színmüveket az igazgatón kívül 
Klaniczay Sándor és dr. Szelényi Ödön tanárok magyarázták. 
Főleg a székesfőváros által rendezett ifjúsági előadásokat látogat
ták, de az Opera, Nemzeti és Városi Színház megfelelő előadásain 
is voltak s a műélvezetből hasznos tanulságot vontak le.

Művészi hangversenyeket látogattak a zeneértőbbek s igy 
Dohnányi, Telmányi, Kerpely, Balázs Árpád estjeit. Az irodalmi 
olvasmányok előadását mutatta be nekik Szászhalmy József szín
művész, a rádiót is szemléltettük, stb.

Múzeumokat, főleg a Nemzeti Múzeumot és Szépművészeti 
Múzeumot dr. Láng M argit vezetésével látogatták, tanulmányi
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célból Aquincumban s a kerepesi temetőben jártak, tanulmányi 
sétát (építészeti) végeztek a városban, Margitszigeten ; csillagászati 
kirándulást vezetett Mikola Sándor, Budapest környékén a Sas
hegy, Hárshegyen jártak, egy napos kirándulást pedig Máriabes- 
nyőre s Gödöllőre tettek.

Ünnepélyeket rendeztünk, lehetőleg eredeti műsorral, számos 
alkalommal. Ezeknél arra törekedtünk, hogy lehetőleg sok növen
dék mutathassa be ügyességét, nem egyszer kettős szereposztás 
nehéz munkáját is vettük magunkra sikerrel. Ilyen alkalmak voltak :

1. Október 6-án, mikor dr. Szigethy Lajos tanár költői be
szédét egészítette ki Bajkay Izolda szavalata, Zábráczky Magda 
éneke, végül Láng Ella int. nevelőnő alkalmi darabja, melyben 
főleg Mesterházy Erna és Nánássy Sári jeleskedtek.

2. A reformáció emlékére okt. 30-án Gaudy László tanár 
mondott gazdag tartalmú beszédet, Elsner Ilona szavalt. Szobosz- 
lay Ilona és Füzesséry Mária zongoráztak, W olf: »Luther szüle
tése“ c. jelenetét adták Mesterházy Sári, Túry Kató és Miskolczy 
Zsuzsi ügyeskedésével, végül dr. Bőhm Dezső Berzsenyi „Fohász- 
kodás“ -ából irt zenemüvét adta elő az énekkar (szólót Dobos Anna 
énekelt) Elischer Marcelle zongorakiséretével.

3. December 13— 14-én Láng E lla hazafias Prológ-ját ját
szották (2 szereposztásban) Bezegh Magda, Goszleth Kató, H ir- 
mann Ily, Marienthal Iris, Prónay Margit, utána „Sellök“ címen 
Goethe: Jery und Bátely-jét Láng Ella átalakításában s dr. Böhm 
Dezső' részben Mendelssohn : Lieder ohne Worte- jából, irt, részben 
eredeti zenéjével. Kettős szereposztás volt Dobos Anna — Forgon 
Elzi (sellő), Tury Kató—Print Marianne (sellőkirály), Parall Irma— 
László Julia (Bätely), Szoboszlay Ilona— Dénes Etelka (Jery), Szabó 
Piroska (vadász) játszották nagy hatással a főszerepeket, de Kuti 
Olivia, Farkas Anna, Nötel Elza, Lorx Éva, Linder Ida, az 54 
tagú énekkar is jók voltak. Ilg Ilona és Kelemen Klára zongorán 
kisérték. Az est anyagi sikere kb. 5 millió K volt, mit felsze
relési célokra fordítottunk.

4. Jókai születésének 100-ik évfordulójára: a) február 18-án 
délelőtt az intézet növendékei részére ünnepélyt rendeztünk. Ezen 
dr. Szelényi Ödön teljes, részletes képet adott a nagy költőről s 
a növendékek ezt szavalatokkal egészítették ki.

b) Febr. 21-én estélyt adtunk a nagyközönség részére. Előadónk 
újra dr. Szelényi Ödön volt, kinek szép felolvasása értesítőnkben 
olvasható. Töttössy Róza, Bajkay Izolda, Bezegh Magda hatáso
san szavaltak, utóbbi Füzesséry Mária zongorakiséretével a „H o lt 
költő szereiméit, Forgon Erzsébet pedig igazi művészi tehetség-
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gel játszotta meg Anna keservét a »Szigetvári vértanukt-ból. Két 
jelenetsor volt még : „A  gazdag szegények“ realisztikus alakjait 
Verebély Eleonora, Imre Anna, Forberger Lenke, Mayerberg Edit, 
Elischer Alice, Balogh Éva és a két pompás komikus: Fuchs
Erzsi, Hölle Melitta jelenítették meg, az „Istenhegyi székely lány“ - t  
Láng Ella átírásában dr. Bőhm D. zenéjével Dobos Anna (Szen- 
dile-Lóra), Parall Irma (Adorján), Szabó Piroska (Ribarc) énekelték 
és játszották szép sikerrel.

c) Március 14-én délutáa hazafias ünnepélyen dr. Böhm Dezső 
igazgató beszélt összetartásra és önzetlen hazaszeretetre buzdítva.
Erre tanított Payr Sándor soproni egyet, tanár „Wittnyédy, Zrínyi 
prókátora“ c. tört. színmüvének előadott részlete, melyben eredeti 
s régi magyar dalok is voltak, Parall Irma, Szabó Piroska, Nötel 
Elza s főleg László Julia jeleskedtek ebben ; az előadást meghall
gatta Wittnyédy István, győri malomtulajdonos fiával, kik egyetlen 
leszármazottjai a nagy ügyvédnek. Forgon Elzi szép irredenta 
éneke, Hirmann Ily, Riszner Lenke szavalata, Ilg Ilona zongora- 
játéka emelték az ünnepélyt. Befejezésül a Klapka-indulót énekelte 
az énekkar —  mindent Füzesséry Mária kisért zongorán.

5. Május 21-én evang. irodalm i est volt, melyen dr. Szigethy 
Lajos tanár bevezető előadása hangsúlyozta az est családi jellegét. 
Kerényi, Petőfi, Qyőry Vilmos, Gyóni, Papp-Váryné, Végvári, 
Székács verseit szavalták Bezzegh Magda, Fülöp Éva, Saxlehner 
Ivonne, Stark Marietta, Verebély Eleonora, énekeltek Dobos Anna,
Oliva Sarolta. Böhm Károly. „A  k irá ly  bolondja“  c. ifjúkori drá
májából játszottak Hirmann I., Szabó P., Forgon E„ Forbergard 
L., Miskolczy Zs., Kühnemann G „ Dénes Eta. M ikszáth: „Az  
arany kisasszony“  c. dramatizált elbeszélését Fuchs E., Elischer 
Alice, Hölle M., Marienthal I., Mesterházy Sári, Öhlschläger M., 
Prónay M. Hazslinszky S .: „H a jn a l ébredése“  c. daljátékát Mayer
berg Alice zongorakiséretével adta elő a kar.

Mindezen előadások rendezésében, előkészítésében az igazgató 
legnagyobb segítsége Láng E lla  int. nevelőnő volt, a díszletek 
festésében Gaál M arg it és Pápay Irma, a pénzkezelésben M ihá ly i 
Irén és Mesterházy Emma növendékek mutattak különös buzgal
mat és ügyességet.

Az estélyek szép jövedelméhez feliilfizetésekkel hozzájárultak :
Dr. Szelényi Aladár 260, dr. Stühmer Frigyes 250, dr. Pesthy 
Pálné 200, dr. Háberern J. Pál 110, Gaál János, dr. Imre Sándor, 
dr. Kirchknopf Gusztáv, dr. Nánássy Andor, dr. Pintér Jenő, dr, 
Raffay Sándor 100 — 100, Győry Lóránt, Saxlehner Andor, Szón- *  
tagh Tamásné 80—80, B. Lindelof Sarolta 55, Csilléry Béláné,

■
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Hochschorner Lujza, Schmidt Lajos. dr. Scholtz Oszkárné, dr. 
Zsigmondy Jenő 50—50, dr. Elischer Vilfnosné 40, K. Győry Mar
git, Győry Vilmosáé, dr. Mágocsy-Dietz Sándor, Zimányi Mihály 
30—30, Berger Adolf, Lorx Éva, Nagy Jolán, Parall Gusztávné 
25—25, Oliva Bertalan 20, Lukács Emil, Mailett Perencné, dr. 
Papp Gyuláné, dr. Thébusz Ferenc 10 — 10, Kell Klára, Nötel Elza 
5— 5 ezer K. Fogadják leghálásabb köszönetünket.

Növendékeink közül a Deáktéri Luther-Szövetség előadásain 
Mesterházy Sári, Marienthal Iris, Farkas Anna, Forgon Eliz, Rásó 
Márta szavaltak, Dobos Anna, Forgon Eliz énekkel szerepeltek, 
Bajkay Izolda a ref. theol. vallásos estélyén szavalt.

Dr. Pintér Jenő tanker, kir. főigazgató március 12-én láto
gatta meg intézetünket s a történelem, németnyelv s művészettör
ténet tanítását szemlélte meg egyes órákon. Báró Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelő, dr. Mágocsy-Dietz Sándor egy. tanár 
kíséretében április 12-én nézte meg az intézet tanító munkáját, ma
gyar nyelvi és természetrajzi órákat hallgatott meg. Dr. Raffay Sán
dor püspök is ellátogatott ide. Ünnepélyeinken résztvettek dr. 
H itir ich  Ödön főigazgató, Landgraf János egy. felügyelő, dr- 
Haberern J. Pál az int. egészségügyi felügyelője, két utóbbi min
den alkalommal, dr. Haberern a délelőtti tanítást is több ízben 
szeretettel hallgatta meg, jóakarattal érdeklődött az intézet ügyei 
iránt.

3. Az intézet igazgatótanácsa.

Dr. Raffay Sándor, bányaker. ev. püspök, elnök.
Dr. Elischer Vilmos, ügyvéd, az int. jogtanácsosa.
Dr. Haberern J. Pál, egyet, tanár, udv. tan., az int. egész

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

ternátus igazgatói.
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4. Óraadók és a tanitott tantárgyak.
E
NC/}

N É V Főfoglalkozása Tantárgyak

He
ti 

1
ór

as
z.

l

Megjegyzés

l Dr. Böhm Dezső igazgató
Világirod. II-IIL Ze
netört. I-III. Ném. I. 
Egyh. é. I, kar é. I-III 12 Az ev. főgimn. 

szab. r. tanára

2 Bünker Jozefin nyelvmesternö
Német 1, 111. 
Francia I-III. 15 A III. o. főnöke, 

intern, név. nő

3 Deseő Zoltán
Bólyai-főreál 
isk. r. tanár Számtan I-II. 4

4 Gaudy László
Ev. vallástani- 
tási felügyelő Gyorsírás I-III. 1

5 Klaniczay Sándor
Ev. főgimn. r. 
tanár Magyar III. 2

6 Dr. Koch István n
Történet III. 
Földrajz III. 4

7
Dr. Kubacska 

András n Term.-rajz I-1I. 4

8 Dr. Láng Margit
Nyug. leány- 
gímn. tanár

Müv. tört. I-III.
Világir. és angol I. 11

Az I. o. főnöke, 
tandijkez. müv. 
tört. tanf. előad.

9 Dr. Lersch Ernő
Azujp.áll.leány- 

gimn. igazg. Magyar II. 2 A magy. irod. 
tanf. előadója

10 Mikola Sándor
Ev. főgimn. r. 
tanár Fizika III. 1

11 Oppel Imre » Rajz I-III. 4

12 Dr. Papp Gyuláné
Oki. polg. isk. 
tanár

Angol I-III. 
Torna I-III. 9

13 Piesse Gladys — Angol MI. 6

14 Scháádt Gyuláné
Nyug. áll. kö- 
zépisk. tanár

Német II. 
Francia I-III. 12

15 Steller Mária — Kézimunka I-III. 2

16
Dr. Stühmer 

Frigyes kórh. főorvos Egészségtan III. 1 Intézeti orvos

17
Dr. Szelényi 

Ödön
Ev. theol. tanár 
középisk. tan.

Vallás, filoz. I-III. 
Magy. I. Ném. II-III. 
Jog és nemz. g. III. 16

A II. o. főnöke, 
a filoz. és világ
irod. tanf. előad.

18
Dr. Szigethy 

Lajos
Ev. főginm. r. 
tanár Történet I-II. 4

A róm. kath. növendékek vallásoktatását Zimányi M ihály 
jászó-premontrei kanonok látta el.

A ltisz tek: Hajas Simon, az int. portása.
Szabó István, iskolaszolga.
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Tanárok irodalmi és társadalmi működése.

Dr. Böhm Dezső a Deáktéri Luther-Szövetség ifjúsági szak
osztályának elnöke cikket irt az 1925. évi Luther Naptárba „Ve
res Pálné eszméinek felújítása ev. egyházunkban“ címen, számos 
alkalommal az „Evangélikusok Lapjáéban. Zenét szerzett a „Sel
lök“ és „Istenhegyi székely leány“ c. daljátékhoz, melyeket több 
helyt előadtak. Előadásokat tartott a Deáktéri és Fasori Luther 
Szövetség kulturestélyein irodalmi és zenetörténeti tárgyakról, 
mint zongorista több hangversenyen szerepelt.

Dr. Kubacska András részt vett a Kogutovicz-féle iskolai 
atlaszok szerkesztésében mint munkatárs, hivatalosan bírált több 
iskolai földrajzi atlaszt, a fasori ev. szövetségnek többször tartott 
bemutatásokkal kapcsolatos természetrajzi előadásokat.

Dr. Láng M argit a Régészeti Társulat választmányi tagja. 
Tudományos cikkeket ir t :  „Lakoma ábrázolások pannoniai sírem
lékeken“ . (Régészeti Évkönyv 1922-23.) „Oszk motívumok a Nem
zeti Muzeum egyik vázaképén“ , „Római császárkori női hajvise
letek a Nemzeti Muzeum szobrain“ címen felolvasásokat tartott a 
Régészeti Társulatban.

Dr. Lersch Ernő az Orsz. Középisk. Tanáregyesület igazga
tóságának tagja. „A német költők remekei“  cimü segédkönyve II. 
kiadását készíti sajtó alá.

Mikola Sándor a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja, bemutatta „A  szilárd dielektromos anyagok állandó poláro- 
zásáról" cimü dolgozatát a Magy. Tud. Akadémiának.

Dr. Szelényi Ödön az Evangélikus Tanárok Országos 
Egyesületének főtitkára, a Magyar Pedagógiai Társaság és Bőhm 
Károly Társaság választott rendes tagja, a Magyar Prot. Irodalmi 
Társ. választmányi tagja. Cikkeket irt a Protestáns Szemlébe és a 
Luther Naptárba, szerkesztette az Orsz. Evang. Tanáregyesület 
Évkönyvét.

Dr. Szigethy Lajos az Evang. Tanárok Országos Egyesü
letének elnöke. Előadást tartott a Deáktéri Luther Szövetségben 
Luthernek a magyar nemzetre való hatásáról. Az 1925. évi Lu
ther-naptárban megjelentek: „A  feledékeny házaspár“ (humoreszk), 
életrajzok, versek, fordítások. „Őszi virágok“ címen versei és fo r
dításai jelentek meg. „Qoethe-forditásai“  készen vannak sajtó alá 
bocsátásra.
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6. Az intézet felszerelési tárgyai, taneszközei.

1. 1 darab vetítőgép és ernyő állvánnyal.
2. 2 darab Singer-varrógép, 1 darab villanyvasaló.
3. Művészettörténeti szertár.
a) Diapozitív lemezek: Ókori építészet, Ókori szabászat, 

Középkori művészet, Gótika, Velence, Firenze, Róma, Középkori 
és renaissance szobrászat, Festészet: olasz, német, németalföldi, 
spanyol, Magyar művészet.— összesen 320 darab.

b) Szemléltető képek: 315 darab. (Uj 108 darab).
c) Könyvek szemléltetésre: (új szerzemények). H ekle r: Pheidiag, 

Lechner Jenő: Budapest műemlékei. Luckenbach: Kunst und Ge
schichte. Liibke : Grundriss der Kunstgeschichte (I—V. kötet). Lyka : 
Madarász Viktor. Steier: There is no czech culture in Upper 
Hungary. Szana: Magyar művészek.

4. Természetrajzi szertár.
a) Emberi test (szétszedhető gipszmodell).
b) Emberi fül (szétszedhető gipszmodell). (Új szerzemények.)
c) 8 drb Brendel-féle szétszedhető növényminta.
d) Diapozitív lemezek: Bacillusok, A szén termelése és 

haszna: 34 darab.
e) Szemléltető képek: 94 darab. (Új 8 darab).
f) Könyvek szemléltetésre: W eltall und Menschheit (I— V.)
5. Földrajz-történelmi szertár.
a) D iapozitív lemezek: 1. F ö ld ra jz i: Észak-Magyarország, 

Népviseletek, Szepesség és Magas Tátra, Hortobágy, Kelet-Magyar- 
ország (Délvidék, Erdély), A magyar tenger (Adria), Dalmácia, 
Hercegovina-Bosznia, Olaszország — Nápoly, Rajna vidéke, Kon
stantinápoly. Schweiz (A magas hegyek, A vierwaldstätti tó), Egyjp- 
tom, India, Észak-Amerika, Német városok, Rothenburg Tauber, 
A csillagos ég, Óceán, Vulkánok, A levegő meghódítása. —  Ösz- 
szesen: 575 darab.

2. Történelmi: Magyar történelem, Az ősvilág története, A 
keresztes háborúk — összesen 98 darab (72 földrajzi új Mayerberg 
Károly űr adományából).

b) Különböző szemléltető képek: 19 darab.
c) Fali térképek : 11 darab (3 űj).
d) Márki : Magyar történelmi szemléltető képek.
6. Philologiai szertár.
a) Diapozitív lemezek: Cervantes: Don Quijote, Dante : Di- 

vina Commedia. Goethe élete és müvei, Homeros : Ilias, Odysseia,
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Schiller élete és művei, a Lied von der Qlocke, Madách : Ember 
tragédiája — összesen : 208 darab (75 új).

b) Szemléltető képek:
1. Vende-féle magyar irodalm i: 122 kép.
2. Könnecke : Deutscher Literaturatlas.
3. Vegyes irod. képek folyosókon, osztályokban: 59 darab.
4. Nyelvtanításhoz fali képek: 12 darab. Ed. W alther: Bilder 

zum Anschauungsunterricht : 30 kép.
7. Könyvtárak:
a) Tanári 189 mű 226 kötetben.
b) Irodalmi 420 mű 620 kötetben.
c) Zenemüvek 56 darab.
Szaporulat 197 mű. E nagy eredmény úgy vált lehetővé, hogy 

sok könyvet kapott az intézet ajándékba. Adományoztak: Láng 
Ella 94, dr. Bőhm Dezső 75, dr. Szelényi Ödön 64, dr. Láng Mar
git 18, dr. Papp Qyuláné 16, Schaadt Gyuláné 8, dr. Forgon Lajos 
4, az 1923—24. évi III. évfolyam 1 müvet (5 példányban), összesen 
280 müvet, dr. Mesterházy Ernő úr 520.000 K adományából is 
könyveket vásároltunk. D r. Papp Gyuláné nagy számú zenemüvet 
is ajándékozott intézetünknek, főleg a régi magyar zene termékeit. 
Fogadják hálás köszönetünket az intézet összes jótevői. Bár sokan 
követnék példájukat 1

Ezeken kívül kisebb felszerelési tárgyak (pl. kalapfejformák, 
forralókészülék, bársonyégetőkészülék, rajzszerek stb), továbbá egy 
tanterem teljes berendezése, szekrények (1 üveges szekrény a ter
mészetrajzi szemléltető eszközöknek), dobogók, színpadi függönyök, 
díszletek, jelmezek (melyek ünnepélyeink fényét emelik) s egyéb 
eszközök teszik a tanító, nevelő munkát minden irányban lehetővé.

Mindezek a felszerelési tárgyak a rövid életű intézetben folyó 
buzgó munka gyümölcsei. Sok tárgy ajándék, még több pedig a 
rendezett ünnepek jövedelméből volt beszerezhető — s ma ez fel
becsülhetetlen súlyos milliókat képvisel.

7. A növendékek névsora 1924— 25-ben.
A) Rendes tanulók.

I. évfolyam.
Balog Éva ref., Barényi Edmée ev., Berényi Róza ref., Berger 

Margit izr., Dénes Etelka ev., Dénes Éva ref., Elischer Alice ev., 
Freund Verona izr., Fuchs Erzsébet r. k., Ghyczy Edit ref., Gor
don Evelyn r. k „ Herz Magda izr., Hölle Melitta róm. kath.,
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Jeoőffy Margit ref., Kádár Irén ref., Kenéz Gáborka ref., Ko
vács Margit ref., Könczey Judit ref., Krafft Hilda rdm. kath., 
Kühnemann Gertrud ev., Kyri Julia ref., Lorx Éva ev., Lukács 
Anna ref., Maier Edit ev., Mallett May ref., Marienthal Iris ev., 
Mayerberg Alice r. k„ Miskolczy Zsuzsanna ref., Nánássy Berta 
ref., Nánássy Sára ref., Némethy Erzsébet r. k., Nötel Elza ev., 
Oliwa Sarolta ref., Öhlschläger Mária ev., Prónay Margit r. k., 
Riszner Lenke ev., Roxer Sylvia ev., Saxlehner Ivonne ev., Schey 
Marianne unit., Schwarcz Márta izr., Sebők Kamilla r. k., Stark 
Mária ev., Szabóky Paula r. k., Szőnyi Klára izr., Vinczellér Gi
zella ref., Weishut Hanna r. k.

Magántanuló : Gömöry Katalin r. k., Szluka Anna r. k.
Kiléptek : Badzey Ilona, Forgács Erzsébet, Kammer Éva, Klein 

Éva, Klekner Margit, Szoboszlay Ilona. Összesen : 54.

II. évfolyam.
Árvái Rózsa izr., Bezegh-Huszágh Magda r. k., Deutsch Mar

git izr., Elsner Ilona ref., Elischer Marcelle ev., Essősy Elvira r. k.. 
Farkas Anna ev., Fodor Mária izr., Forberger Lenke ev., Forgon 
Erzsébet r. k., Fülöp Éva ev„ Füzesséry Mária ref., Goszleth Ka
talin r. k., Halláth Sarolta ev., Ilg Ilona ev., Imre Anna ref., Ker
tész Erzsébet izr,, Kúti Oliva ref.. László Julia r. k., báró Lindelof 
Sarolta ref., Linder Ida ev., Lugosi Sarolta r. k., Markó Alice ev., 
Mayerberg Edit r. k., Mesterházy Erna ev., Németh Erzsébet ref., 
Németh Hona ref., Philippy Erika r. k., Rákos Magda r. k., Rusz 
Marianne ev., Stenczer Auguszta r. k., Szabó Emmy ref., Szabó 
Irén ref., Szalóki Blanka r. k„ Telkes Kleopatra unit. Truskovszky 
Judit ref., Truskovszky Sára ref., Váró Jolán ref., Verebély Eleonóra ev.

Kiléptek : Engel Alice, Pazár Marianne, Szoyka Ilona. Ösz- 
szesen: 42.

III. évfolyam.
Dobos Anna ev., Faragó L ili r. k., Frint Marianne ref., Gaál 

Margit ref., Ghyczy Judit r. k., Hirmann Ilona r. k., Hochschorner 
Lujza ref., Kálmán Olga izr., Kelemen Klára r. k., Kondor Sára 
ref., Korom Ilona ref., Lángos Hajnal r. k., Lénárt Margit r. k., 
Mesterházy Sarolta ev., Mihályi Irén róm. kath., Nemes Margit 
róm. kath., Parall Irma r. k., Pápay Irma ref., Schuster Valentina 
ref., Singer Olga izr. Szabó Piroska r. k., Szlávik Klotild r. k., 
Szűcs Irma r. k., Toepler Lili ref., Töttössy Rózsa ref., Túry Ka
talin ref., Vaskor Ilona ref.

Kilépett: Mészáros Ilona ref., Zábráczky Magda, Pavláth Ilona, 
összesen: 31.
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B) Rendkívüli hallgatók. (Előadókat lásd az év történetében).
1. Elméleti tárgyak.

B

C/3
N é v Vallás Tanfolyamok Egyéb tárgyak

1 Anker Mária r. k.
Világir. Okkult. 

Aesth. Rajz III.

2 Bajkay Izolda ref.
Magy., vil. ir., müv. t., 

okkult., aesth.
Magyar Müv. tört. 

Filoz, III.

3 Elischer Edit ev.
Vil. ir., müv. t., 

okkult. Rajz III.

4 Farkas Ilona r. k. Vil. ir., müv. t.

5 Geszti Rózsa ref.
Magy., vil. ir., műv. t. 

okkult.

6 Hegedűs Irén ev.
Francia I. Müv. t., fiz. 
egt., zenet., rajz III.

7 Kell Klára ev.
Magy., vil., műv. t., 

okkult., aesth.

8 Kertész Anna izr.
Magy., vil. ir., műv. t., 

okkult.

9 Lányi Györgyi ref.
Magy., vil. ir., műv. t., 

okkult.
Műv. t., 
zenet. I,

10 Macsuha Márta ev. Angol II.

i ; Nemes Ella izr.
Magy., vil. ir., müv. t., 

okkult.

12 Niamessny Magda r. k.
Magy., vil. ir., müv. t., 

okkult.

13 Niamessny Margit r. k. Műv. tört.

14 Rásó Márta ev. Magy., vil. ir.
Angol I. Vil. ir., 
műv. t., filoz. III.

15 Rózsa Vera r. k. Vil. ir., okkult.
Műv. t.f zenet. I. 

(2 hóig)

16 Saxlehner Emilia ev.
Magy., műv. t., okkult., 

aesth.

17 Saxlehner Emmy ev. Vil. ir., műv. t.

18 Szily Klára r. k. Magy., vil. ir., müv. t.,

19 Szladecsek Mária r. k.
Magy., vil. ir., műv. t., 

okkult., aesth. Rajz 111.

20 Szőke Gabriella ev. Műv. tört.
Német, Frahcia 

III.

21 Sztehló Katalin ev. Magy., vil. ir., műv. t.

Résztvevők száma:
Magyar irodalom 12, Világirodalom 16. Művészettörténet 15, 

Okkultizmus 14, Aesthetika 5.
2. Gyakorlati tanfolyamok.

a) Gyorsírás. Balog Éva, Maier Edit, Nötel Elza, Oliwa Sa
rolta I. o., Essősy Elvira, Farkas Anna, Kuti Olivia, Szabó Emmy
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11. o., Kelemen Klára, Nemes Margit 111. o. rendes növ. Összesen 10,
b) Varrás. Enyedy Irén, Etelváry Lujza, Gallé Tivadarné,

Hegedűs Irén, Hochschorner Lujza*), Kádár Irén*), Kelemen Klára*). 
Kirchknopf Piroska, Körmendy Ilona, Lengyel Angela, Macsuha 
Márta, dr. Mihalovich Ernőné, Nemes Margit*), Neumann Józsefné, 
Niamessny Magda és Margit, Nyáry Emma, Pfeiffer Ilona, Pfeiffer 
Sándorné, Puhala Anna, Raksányi Anna, Rásó Judit és Márta, Rell 
Rózsa, Riszner Lenke*), dr. Schóltz Oszkárné, dr. Szelényi Ödönné,
Szily Klára, Szladecsek Mária, Szőke Gabriella. Összesen 30.

c) Kalapkészités. (2 tanf.) Barthóly Klára, Berényi Róza*), 
dr. Böhm Dezsőné, Broschko Erzsébet, Fülöp Éva*), Füzesséry 
Mária*), Hegedűs Irén, Hochschorner Lujza*), Ilg Ilona*, Kelemen 
Klára*), Kell Klára, Kertész Erzsébet*), Klekner Margit*), Kozma 
lmréné, Körmendy Ilona, Mitsky Mária, Nánássy Berta*) és Sára*),
Nemes Margit*), Niamessny Magda és Margit, Oliwa Sarolta*),
Rákos Magda*), Rásó Judit és Márta, Riszner Lenke*), Szabó Pi
roska*), Szily Klára, Szladecsek Mária, Szoboszlay Ilona*, Szőke 
Gabriella, Tenk Margit, Truskovszky Sára*), Tury Kató*, Vincze 
Ilona, Vinczellér Gizella*), Weishut Marianne, Zippot Margit. Ösz- 
szesen 38.

*) Rendes növendékek.

8. Statisztikai kimutatás az 1924— 25. év 
növendékeiről.

1. Vallás szerint (rendes és rendkivüli növendékek). 4

Évfolyam Ev. Ref. Unit. R. kath. Izr. Összes Kima
radt

Inter-
nátusi

I. 17 18 1 13 5 54 6 15
11. 14 13 1 10 4 42 3 15

III. 3 12 — 14 2 31 3 12
Rendkívüliek 23 8 — 17 2 50 3 2

Összes 57 51 2 54 13 177 15 44

2, Iskolai végzettség szerint.
a) Rendes növendékek közül előző évben: Továbbképzőnkbe 

járt 52, gimnáziumba 28, polgári iskolába 39, felső leányiskolába 
1, kereskedelmi iskolába 6, ipariskolába 1. Összesen 127.

b) Rendkívüliek között volt 2 középiskolai tanárnő, 4 oki. 
tanítónő, 4 oki. nyelvmesternő, 3 érettségizett s végül örvendetes
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jelenség, hogy továbbképzőnk volt növendékei közül 14 jött újra 
vissza magát kiképezni.

3. A rendes növendékek:
a) Születési helye: Budapest 55, Csonkamagyarország 35, 

megszállott terület: cseh 15, oláh 11, szerb 5, osztrák 1, külföld 
5, összesen 127.

b) Anyanyelve: magyar 121, német 3, francia 1, angol 2, 
összesen 127.

c) Szüleik lakóhelye: 1. Csonkamagyarország: Budapest 79, 
vidék 33, összesen 112; 2. megszállott terület: cseh 8, oláh 5, 
szerb 2, összesen 15.

d) Szüleik fogla lkozása: önálló gazda 14, önálló iparos 11, 
kereskedő 14, önálló értelmiségi 19, közalkalmazott 28, magán
alkalmazott 28, katona 5, egyéb 8, összesen 127.

Internátus.
K özli: Szluika Ella, igazgató.

Valamely leánynevelő intézet csak akkor felelhet meg igazán 
céljának, fontos kullurális 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 oly
képpen, hogy a komoly tanulás hónapjaiban jó ellátást, biztos fel
ügyeletet, barátságos, meleg otthont nyújt a családi kört elhagyni 
kényszerült tanulni vágyó leánykáknak.

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

Az internátus igazgatója : Szluika E lla  oki. polg. isk. tan., 
a dunáninneni evang. egyházkerület modori leánynevelő intézetének 
volt igazgatója.

Nevelők : Arz Lujza oki. tan., Banker Jozefin oki. nyelv
mesternő, Fialka M argit oki. polg. isk. tan., Láng Gabriella 
oki. kertésznő, Öllös Izabella, oki. polg. isk. tan.

Qondnoknő: özv. Diskay Kálmánná, ruhatárosnő és beteg
ápolónő: Ladányi Kamilla , felügyelőnő: özv. LorenczViktorné, Steller 
Mária, irodai munkában segített Csányi M ária  középisk. tan.

Az internátus növendékei a bennlakó igazgatónő és nevelő-
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nők állandó felügyelete alatt vannak. Iskolán kívüli idejüket velük 
együtt töltik el a nappali szobákban. A magyar és idegennyelvü 
nevelőnők felváltva segítségükre vannak napi feladataik elkészíté
sében, a délutáni társalgó órákban az idegen nyelvek gyakorlásá
ban. 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 mindenekelőtt vasár- és ünnepnapokon a templomba.
Együtt imádkoznak reggel, délben este. Velük vannak a hálóter
mekben is.

Az internátus növendékei a délutáni órákban zongoraórákat 
vehetnek bejáró zongoratanárnőktől s naponként gyakorolhatják 
magukat a részükre beosztott órákban. A zongoratanitási órákért 
külön díjazás jár.

A zongoratanitást ez évben Baulovicsné Oszlaczky Erzsébet, '
Boltizár Erzsébet, Borovics Qyuláné, Kéler Magda, Poswék Olga,
Svehla Antónia, Sztanykovszky Vanda, Várady Imréné oki. zong. 
tanárnők látták el.

Az őszi hónapokban az internátus növendékei részére 10 
hétre terjedő tánctanfolyamot rendezett, melyben Marschalkó Mária 
táncmesternő vezetése mellett régi szép — elsősorban magyar 
táncokat tanultak a leánykák s e ritmikus és klasszikus mozdula
tok gyakorlásával ügyesitették tagjaikat s tették simábbá, bizto
sabbá fellépésüket. A tanultakat szépen sikerült táncvizsgán mu
tatták be.

Az egészségi állapot a tanév nagy részében igen kedvező 
volt, csupán a téli hónapokban városszerte uralkodott járványok 
zavarták meg némileg — pár hétre —  az intézet rendes munkáját, 
így különösen a nagyon általános influenzában volt nagyobb számú 
megbetegedés, de volt ezenkívül néhány kanyaró eset is. Szeren
csére a szinte kivétel nélkül könnyű lefolyású megbetegedések mind 
jól gyógyultak, amiért is Isten után dr. Síühmer Frigyes intézeti *
orvost illeti köszönet, ki nagy szakértelemmel, fáradhatatlan buz
galommal és gonddal kezelte a betegeket. — Sebészeti esetekben 
dr. Haberern J. Pál egyetemi tanár szakavatott keze segített a kis 
betegeken. Őt ezenkívül mint egészségügyi felügyelőt is ismételten 
volt szerencsénk intézetünkben üdvözölhetni. A megbetegedett vagy *
gyöngélkedő növendék a betegszobába kerül s ott gondos ápolás
ban részesül. Könnyebb ragályos betegség alkalmára szolgál az 
udvarban különálló betegpavillon. Súlyosabb ragályos bajban meg
betegedett növendék a szülők költségén a törvény rendelkezése 
szerint kórházba szállittaíik. 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 — ae 0 . N. E. leánygimnáziumának tanulói is fel
vétetnek.

A jelen 1924—25. tanévben 72 növendék vétetett fe l az in
ternátusba, ezek közül 42 a továbbképzőnek, 30 pedig a szom
szédos leánygimnáziumnak volt tanulója. Az internátusi növendé-
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kék 24°/o-a megszállott területről jö t t  át, hogy itt keresse és találja 
meg a magyar voltának megfelelő magyar nevelést.

Az internátusba való felvétel végett az ,,Igazgatdtanács“ -hoz 
címzett kérvényben az igazgatónőnél kell jelentkezni A kérvényhez 
csatolandó : születési, iskolai, ujraoltási, orvosi bizonyítvány, szü
lői nyilatkozat és a 100.000 K beiratási dij. Az előleg visszalépés 
esetén vissza nem téríttetik. Szept. 10-e után való visszalépés ese
tén az egész évi internátusi dijak befizetési kötelezettsége fennáll. 
Internátusi dijak voltak a folyó 1924—25. tanévben evangélikusok
nak 2 q búza, katholikusoknak 2V2 q búza ára havonként. Termé
szetben beszolgáltatandó minden növendék részéről egész évre: 
60 kg fehér liszt, 12 kg zsir, 5 kg cukor és 2 kg szappan. Zon
gorahasználati és orvosi dij 100— 100.000 K. Az ellátási d ij az 
árak bizonytalansága és fokozódó emelkedése folytán nem az egész 
évre, csak időről-időre állapítható meg s évközben is emelhető. 
Befizetett dijak visszafizetésének, vagy a fizetés alól való felmen
tésnek helye nincs. A mosás dija utólag állapittatik meg.

Az internátusba felvett növendék köteles az előirt szabályokat 
pontosan megtartani, az intézet rendjéhez szigorúan ragaszkodni. 
Szülei által előre bejelentett rokon vagy ismerős családnál a hónap 
második és negyedik vasárnapján templomi istentisztelet meghallga
tása 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 lá
togathatja 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 k ije lö lt 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 ágyhuzatot, 1 fürdőlepedőt, 
1 fehér piké ágyteritőt, 1 nagy 3 méter hosszú abroszt, 6 asztal
kendőt, evőeszközt, 2 mosdótörlőt, 2 pohártörlőt, megfelelő meny- 
nyiségü (lehetőleg 6—6 darab) és jókarban levő fehérneműt és 
ruhaneműt, legalább 6 pár fekete harisnyát. Okvetlenül megki- 
vánlatik egy nyári és té li hosszú újjá sötétkék ruha, sötétkék 
kabát és kalap a közös sétákhoz és egy könnyű fehér ruha. A 
házban és kimenő alkalmával színes ruháikat is viselhetik a növen
dékek.
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Az internátus növendékeinek névsora 
az 1924— 1925. tanévben.

a) A továbbképző tanuló i:
1. Berényi Róza ref., I. é., 2. Dénes Etelka ev. I. é., 3. Eis

ner Hona ref. 11. é., 4. Essősy Elvira r. k. II. é., 5. Forberger 
Lenke ev. II. é., 6. Frint Marianne ref. III. é., 7. Füzesséry Mária 
ref. II. é., 8. Gaál Margit ref. III. é., 10. Hochschorner Lujza ref.
III. é„ 11. Ilg Ilona ev. II. é., 12. Kádár I-rén ref. I. é., 13. Kele
men Klára r, k. III. é., 14. *Klekner Margit ev. I. é., 15. Korom 
Ilona ref. III. é., 16. Könczey Judit ref. I. é., 17. Krafft Hilda r.
k. I. é., 18. Kuti Olivia ref. II. é., 19, Kyri Juliska ref. I. é., 20. 
Linder Ida ev. II. é., 21. Lugosi Sarolta r. k. II. é., 22. Markd 
Alice ev. II. é., 23. Mesterházy Erna ev. II. é., 24. Mesterházy 
Sarolta ev. 111. é., 25. Mihályi Irén r. k. 111. é., 26. Miskolczy Zsu- 
zsánna ref. I. é., 27. Nánássy Berta ref. 1. é., Nánássy Sára ref.
l. é., 29. Nemes Margit r. k. 111. é., 30. Németh Erzsébet ref. 11, 
é., 31. Németh Ilona ref. 11. é., 32. Némethy Erzsébet r. k. 1. é., 
33. Oliwa Sarolta ref. 1. é., 34. Öhlschläger Anna ev. 1. é.. 35. 
Pápay Irma ref. 111. é., 36. Parall Irma r. k. 111. é„ 37. Szabó 
Emma ref. 11. é., 38. Szoboszlay Ilona ev. I. é., 39. Truskovszky 
Sarolta ref. II. é., 40. Tury Kata ref. 111. é , 4L Vaskos Ilona ref.
III. é., 42. Vinczellér Gizella ref. 1, é.

b) Gimnáziumi tanulók:
1. Barthóly Edit ev. 111. o., 2. Barthóly Klára ev. 111. o., 3. 

Csiha Lenke ev. 11. o. 4. Égner Ilona ev. IV. o., 5. Fényi Edit r. 
k. 111. o., 6. Fenyvessy Vera ref. 11. o., 7. Lobmayer Alice ev. Vll. 
o., 8. Lobmayer Ilona ev. IV. o., 9. Markó Magda ev. 1. o., 10. 
*Márton Teréz ev. 1. o., 11. Mitsky Alexandra ref. 1. o., 12. Mitsky 
Mária ref. IV. o., 13. Mocsáry Gabriella ref. 111. o., 14. Molnár 
Adrienne ref. VI. o., 15. Molnár Ilona ref. Vll. o „ 16. Olasz Ella 
r. k. Vili. o., 17. Oliwa Ilona ref. 111. o., 18. Ozanich Antónia ev.
IV. o., 19. Ozanich Ligia ev. VI. o., 20. Pozár Margit ev. 111. o.. 
31. Pazár Vera ev. 111. o., 22. Plachy Erzsébet ev. 111. o., Pongó 
Lenke ref. IV. o., 24. Prokecz Aranka r. k. Vili. o., 25. Szathmáry- 
Király Anna ref. IV. o., 26. Tarjáni Mária ref. 11. o., 27. Tuzson 
Gabriella ref. IV. o., 28. Weinek Dalma r. k. VI. o., 29. Winkler 
Ilona ev. IV. o., 30. Zimmermann Borbála i. VI. o. tan.

A *-gal jelöltek évközben kimaradrak.






