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Gróf Széchenyi István emlékezete.
(A Tudományos Akadémia alapításának századik évfordulóján.)

Ha Széchenyi nagyságát méltányolni akarjuk, úgy vagyunk,
mint Szent-Ágoston legendájában az a gyermek, aki a tengert
kanállal akarta kimeregetni. Ép azért, hogy Széchenyi élet
munkájának végtelenségét — ha meg nem mérhetjük — legalább
megsejthessük — korlátozzuk magunkat arra, amit belőle egyet
len pontról belátni tudunk.
Menjünk fel lélekben a Halászbástyára. Mit látunk onnan
testi szemünkkel? A világ egyik legelragadóbb tájképét. És ha
Széchenyit kereső lélekkel merengünk el e gyönyörű látványon,
mennyire megelevenedik a táj.
Alattunk a Tudományos Akadémia épülete, Széchenyi élet
munkájának ez a — francia szóval mondva clou-ja, élettemplo
mának kimagasló kupolája. A z volt az egyik vezérelve, hogy
a nemzetet műveltté kell tenni, mert: „A tudományosan kimű
velt emberfők mennyisége a nemzet igazi hatalm a.“
Ha a nemzet művelt, akkor „kulturfölényével“ természetes
módon magába olvasztja a haza más nyelvű lakosait, és ha
talmas lesz itt benn, erős lesz kifelé. A kultura-fejlesztés nagy
harcában pedig az Akadémia a nemzeti hadsereg vezérkara.
Minket, mint Széchenyit ünneplő leánynevelőintézetet az
is hódalatra int az Akadémiát alapitó Széchenyi iránt, hogy ő
ennek jelvényéül egy bájos nőalakot választott, mely felemelt
kelyhéből lelkesítő nektárral itatja a nemzeti géniuszt jelképezd
turulmadarat.
Gyengéd célzás ez a tündérszép Seilern Crescentiára,
Széchenyi lelkének jobbfelére, szive boldogtalan, majd boldog
szerelmére, áldott hitvesére. De egyúttal annak a nagy igaz
ságnak is képe, hogy a nemzeti kultúra, a nemzeti lélek ápo
lásában milyen nagy szerepe van a nőknek, a családi tűzhely
és a nemzeti oltár e Vesta-papnőinek. Széchenyi átérezte az
igazságot s azért ajánlotta főmunkáját, a „h itelt“ honunk leg
szebb lelkű leányainak.
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A Hitelre emlékeztet bennünket az Akadémia közelében
álló szép m odem palota, a Kereskedelmi Bank hajléka. Széchenyi
azt hirdette, hogy a nemzet szabadságának alapfeltétele a kul
túra mellett a gazdagság. „Az üres zsák összeesik, a telt zsák
ellenben egyenesen áll.“ Koldus nemzet, szolga n em zet; gazdag
nemzet, szabad nemzet. A gazdagság egyik eszköze a hitek
Ezért alakulnak elvei megtestesitésére hitelintézetek. Elsőül a
Hazai Takarékpénztár, másodikul a Kereskedelmi Bank.
Lelki szemünk a bank palotájának helyén látja Széchenyi
egykori házát. Ott lakott ő, szőve álmatlan éjszakákon nem
zetalkotó nagy terveit, s munkálkodva azoknak megvalósításán.
Mert az erőket, mindenek előtt a nemzet vezető osztályát
egyesíteni kell az ország fővárosában ; ide kell őket vonzani.
Ebben példát mutatott s állandóan Budapesten lakott.
B udapest! Ennek és a nagy erőegyesítésnek jelképe a
Hid, a Széchenyi-Lánchid! a mérnöki lángelme e remekelt
örökszép csudája, egyúttal Széchenyi programmjának, a jogok
ban és kötelességekben egyesült nemzet megalkotásának egyik
legfontosabb tényezője. A hídon, melyen nemes, polgár, paraszt
egyaránt fizeti a vámot, a modern Nyugat-Európa jogi és tár
sadalmi szentháromsága: az Éga/ité, Liberté és ezek harmadik
testvére a Fraternité vonulnak be a magyar nemzetnek, e KeletNépének leikébe és életébe.
A fejedelmi Dunán Bécs felé és az Alföld felé gőzhajók
kékellő füstfodrait látjuk. Széchenyi teremtette meg a gőzhajózást.
Ezzel belekapcsolta Budapestet a világforgalomba és a Kelet
s Nyugat összekötő kapcsává tette. Azt a füstoszlopot amott
s vele a hajót lelkünk elkíséri dél fe lé ! Eljutunk odáig, ahol
a legmagyarabb folyó simul a D una keblére. A Tiszát Szé
chenyi szabályozta s ezzel a partjain lakó magyar fajt másfél
millió holdnyi aranykalászt ringató mezővel ajándékozta meg,
amit mocsárból változtatott azzá.
Eljutunk a Vaskapu felé. A Kazáni szoros szirtfalán nem
messze a Traján-táblától ott találjuk Széchenyi emléktábláját. Ő
nyitott utat a forgalomnak a Vaskapun át Kelet felé.
Ismét itthon vagyunk. Látjuk és megsejtjük a pompás hidak
egész sorát, köztük a hatalmas vasúti összekötő hidat. Ez arra
emlékeztet, hogy Széchenyi alkotta meg hazánk közúti és vasúti
hálózatának tervét. Ennek végrehajtásával lett Budapest hazánk
igazi középpontja, elevenen dobogó szive.
A Lánchídon autókat látunk átsuhanni s eltűnni a várhegy
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kebelében. Ez arra emlékeztet, hogy az Alagutat Széchenyi fia
alkotta meg. Ha nem is lángesze, de alkotni vágyó nagy szive
elevenen élt utódaiban is.
Szemben a Gellérthegy. Ide tervezett magyar Walhallát,
legnagyobbjaink temetkező helyéül nemzeti Panthéont. Kit ille
tett volna meg ez inkább, mint őt „a legnagyobb magyart.“ A
Pantheon nem épült fel. Őt édes otthonába rejti ,,a cenki sir.“
A bban is milyen szimbolikus jelentőség rejlik, hogy Széchenyi
otthona és sirja a magyar faj lakta területnek legszélsőbb nyu
gati őrfaluja. Méltó ahhoz, aki fajának leikébe v é ste : „Legyünk
minél nyugatiabbak és maradjunk minél magyarabbak!“
A keresztesháboruk legendájában olvashatjuk, hogy Jézus
sirja megszólalt, ne hagyjuk a hitetlenek hatalmában. Mikor
már Trianon Sopronnal együtt Cenket is odaítélte a kapzsi
nyugati szomszédnak, mintha csak égi szózat szállt volna a
„szent sírból“ Kelet felé: „Magyarok, ne engedjétek, hogy
örökömbe pogányok jöjjenek!“ És a magyar keresztesvitézek
elmentek a nyugati határ védelm ére: Európa lelkiismerete
ebben az egy esetben mégis megmozdult, és a népszavazás
eredményekép Sopron és környéke a miénk maradt. így
Széchenyi még halála után is megvédte, mint a vén Toldi, a
nemzeti címert, és az ő sírjából áradt ki az első fénysugár a
trianoni éjszakában.
*

Nézzünk le még utoljára a Halászbástyáról. A Lánchíd
túlsó végénél ott látjuk a Széchenyi-emléket, melyet az Akadémia
alapításának száz éves fordulóján az ünneplő nemzet koszorúrengetege borit.
Méltó, hogy ne csak mint magyar emberek, de mint evan
gélikusok is tegyünk egy virágszálat mi is, annak emlékéhez,
aki azt tanította: mi magyarok olyan kevesen vagyunk, hogy
még az apagyilkosnak is meg kellene kegyelmeznünk, tehát a
felekezeti gyűlölködés fényűzését, még ha a szivünk rá vinne
is, ne engedjük meg magunknak. Ő ép ezért dicső atyja nyom
dokain járva a felekezeti békesség apostola volt. Minket evan
gélikusokat szeretett, a soproni evangélikus líceum ünnepé
lyein meg-megjelent. Kedves költője a mi Berzsenyink volt.
★
Elhagyjuk a Halászbástya ünnepi csendjét, és leszállunk
a hétköznapok zűrzavaros lármájába, de itt is megvédi lelkünk
harmóniáját Széchenyi emléke. Erezzük, hogy mig az ő lelke él
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[fehérnemű varrást, szabást),továbbá kalapkészitéstis eredményea nemzetben, míg hozzá zarándokolunk hálaadásra és példája
követésére buzduló szívvel, addig bizhatunk nemzetünk jövő
jében is, m ert igaz a költői s z ó :
„Nép, mely dicsőt, magasztost igy magasztal,
Van élni abban hit, jo g és erö!u
Dr. Szigethy Lajos.

1. Az intézet alapításának és eddigi
fejlődésének története.
1920. szeptemberében nyílt meg az Országos Nőképző
Egyesület kezelésbe vett épületében a pesti ev. magyar egyház
Veres Pálné leány nevelő intézete. Dr. Raffay Sándor püspök olyan
leányok szám ára létesítette az intézetet, akik nem oklevelet kí
vánnak, hanem általános műveltséget és nyelvtanulást, az életben
is hasznos elméleti és gyakorlati kiképzést, nem elvont oktatást.
A ,,líceu m in ak nevezett I. évfolyam igazgatója, Dr. Szi
gethy Lajos ev. főgimn. tanár volt, mig 1921-től a mostani igaz
gató, Dr. Böhm Dezső, ev. főgimn. szabadságolt tanár szervezte
meg és vezeti a jelenleg 3 évfolyamból és továbbképző tanfolya
mokból álló s immár 153 növendéket számláló továbbképző
iskolát, melybe a IV. polgári elvégzése után jöhetnek a tanulnivágyó
lányok. Kiegészítője a 74 növendéket befogadó internátus, mely
nek vezetője Szluika Ella, a modori ev. leánynevelőintézet volt
igazgatója. Ezt vidéki s részben megszállt területi növendékek
töltik meg, igy egyházi s nemzeti szempontból is Jontos kulturhivatást tölt be az intézet. A kultuszminiszter ezt ismerte el,
mikor a sajátos tantervű intézetet 15302—1924. V. ü. sz. ren
deletével mint „nyilvános tan- és nevelőintézetei“ elismerte.
A leányléleknek megfelelő tanítási anyag gerince az irodalom
(magyar és világirodalom) tanítás és a művészetek ismertetése (mű
vészettörténet és zenetörténet), továbbá gyakorlásairajz-, kézi
munka.) Ezt egészíti ki az egyetemes és magyar történelem,
általános földrajz, a természettudományok (növény, állattan,fizika,
egészségtan), számtan, végül filozófiai tárgyak. Ehhez járul főta
nulmánynak a praktikus értékű, csoportos modern nyelvtanítás.
Német, francia, angol nyelv mint rendes tárgy, olasz mint rend
kívüli; lehet gyorsírást tanulni, azonkívül varrást (felsőruha és
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'sen lehet elsajátítani. A z egész tanítást igazi vallásos és hazafias
érzés hatja át, melynek ébrentartására alkalmi előadásokat és
ünnepélyeket rendezünk. Ezek egészítik ki a tanító, nevelő kulturmunkát, kiváló értékekre hívjuk fel általuk a figyelmet.
Ilyenek voltak a Dante, Moliére, Erkel, W agner (1921—22),
Petőfi, Madách (1922—23), Kisfaludy Károly, Shakespeare
(1923—24) Jókai, evang.költők(1924—25), Széchenyi, Vörösmarty,
Rákóczi, Gyulai Pál-ünnepek (1925—26). Ezeken kívül a zené
ben és énekben való ügyesség fejlesztésére daljátékokat is
tanítottunk be; előadásra kerültek Poldini: Hamupipőke, Csip
kerózsa, Sztojanovits: Jancsi és Juliska, Hazslinszky: Tündérkirálykisasszony, továbbá Láng—Böhm: A sellők, Vörösmarty
—Mosonyi—Böhm: Szép Ilonka c. daljátékai. A növendékek
ügyesedése mellett anyagi előnyöket is hoztak ez estélyek,
ebből szereltük fel a legszükségesebbekkel iskolánkat, mely
sem államsegélyben, sem egyházi támogatásban nem részesül.
Ehhez néhány jótékony lélek kisebb adományán kívül Báró
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő 5 (öt) milliós adománya
járult folyó évben. Legfőbb vezetőnk látta a fontos egyházi ér
deket, mely ez intézet fennállásához fűződik s ezt méltányolta
nemes adományával, melyért az intézet örök hálája jutalmazza.
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium pedig a művé
szettörténet tanításának megkönnyítésére 700 darab diapozitivlemezt adományozott intézetünknek. A legmélyebb hála kifeje
zése mellett, a lemezek állandó használata lesz e tett jutalma.

2. Az 1925/26. év története.
Hatodik évünket szeptember 10,-én nyitottuk meg s Isten
segítségével június 17-én fejeztük be.
A tanítás a vall. és közokt. min. által 106960—1923. V.
ü. o. rendeletileg jóváhagyott tanterv szerint folyt, ennek keretén
belül az egyes, évek óta kipróbált tanárok belátása, tapaszta
lata szabta meg a tananyagot.
a)
Változások a tanári karban. Ez évben is kizárólag
óraadók működtek, azonban közülök hatan nagyobb óraszámmal
kizárólag iskolánkban tanítottak. Első sorban Dr. Szelényi Ödön,
kit a debreceni Tisza István-egyetem a magyar neveléstörténet
magántanárává habilitált. Ő azonban ottani előadásai mellett is
teljes óraszámmal állott sokoldalú tehetségével iskolánk s ez
által egyházunk szolgálatára. Mellette Dr. Láng Margit több
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irányú pedagógiai tapasztalatokban gazdag személye támogatta
leginkább az igazgatót munkájában. Blinker Jozefin, Scháádt
Gyuláné, Dr. Papp Gyuláné és Piesse Gladys a tavalyinak meg
felelő munkakörben működtek újra. Uj erőt nyertünk Dr. Horváth
Károly, közs. leánygimnáziumi tanár személyében, ki szives és
lelkes munkájával szintén újabb értéket jelent intézetünknek;
továbbá Török Piroska, oki. rajztanárban, ki a szabadságon levő
Oppel Imre kartársunk óráit látta el kiváló szorgalommal. Klaniczay Sándor kartársunk betegsége miatt óráit májustól az
igazgató és Dr. Szelényi Ödön vették át. A róm. kath. növen
dékek vallástanitására felettes hatósága Dr. Hauser Ignác, bel
városi segédlelkészt küldte k i; személye biztosította az iskolá
val való harmonikus együttműködést.
b)
Növendékeink. Számuk a három évfolyamban 123 volt.
Örvendetes, hogy evang. családjaink mind nagyobb számban
küldik ide gyermekeiket, kiknek egyházias, vallásos nevelése
főtörekvésünk. Nemcsak a márciusi u. n. hiterösitö előadásokon
vettünk részt velük, hanem minden tárgy keretében felhívtuk f i 
gyelmüket ev. értékeinkre. Evang. deáktéri polgári iskolánk is
évről-évre nagyobb számú növendéket küld hozzánk további
nevelésre.
Mély fájdalommal vettünk részt Krompedier Ilonka, 1922—24.
években volt példás növendékünk szomorú temetésén, s kérjük
Isten vigasztalását bánatos családjának.
Az alább körvonalazandó szellemi munka mellett a
testedzésre is megtettünk minden lehetőt. Sajnos, itt meg van
kötve kezünk, mivel épületünkben levő tornatermünket a
Nőképző leánygimnáziumával közösen használjuk, osztályaik
nagy száma miatt azonban Straub L. Gyula kir. igazgató legelőzékenyebb jóindulata mellett sem kaphattuk meg több órára
a termet. Örvendetes azonban, hogy ez évben ennek felszere
lése megtöbbszöröződött, s igy eredményesebben volt hasz
nálható; továbbá haladás, hogy ez évben a nyári hónapokban
tenniszezésre használható udvaron télen jégpályát létesítettünk
szomszédainkkal közösen, s ezt ki is használtuk — már
amennyire a pesti kiima engedi, A testedzés körül Dr. Papp
Gyuláné fejt ki lelkes, mindenre figyelő és eredményes műkö
dést. Reméljük, jövőben még újabb haladás fogja e sikeres első
lépéseket követni.
Tanuló ifjúságunk — mint azt a legjobb családokból öszszejött növendékektől el is várhattuk — megfelelő magatartást
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és elismerésre méltó munkát tanúsított. Komolyságra és pon
tosságra, kitartó munkára neveltünk; önzetlenül dolgozó tanári
karunk jó példája nem tévesztette el hatását. S ha egyesekkel
küzdelmünk is volt, nem egyedül a növendék hibáztatható. Sajnos,
az iskola nem minden szülői házban kap munkájában támogatást;
még mindig sok szülő akad, aki iskolába járó gyermeke műkö
dését ellenőrzés nélkül hagyja. Annál nagyobb dicséret illeti a
III. osztály hallgatóit, kik érettségükkel és főleg a tanórák pontos
látogatása által jó példájukkal előljártak.
c)
Szülői értekezlet. A szülőkkel való együttműködés előmoz
dítására november 19.-én szülői értekezletet rendeztünk, melyen
nagyszámú szülő és egyházi előkelőség jelent meg. Itt Dr.
Raffay Sándor püspök mint az igazgatótanács elnöke üdvözölte
a megjelent szülőket s előkelőségeket, főleg Dr. Pintér Jenő,
tanker, kir. főigazgatót, Mesterházy Ernő, egyházker. felügyelőt
és Lévay István nyug. főigazgatót, ki nagy szeretettel készí
tette az intézetnek a bemutatandó szép lemezeket. Ezután Dr.
Böhm Dezső igazgató vázolta az intézet nemes célját, mely
Veres Pálné elveinek megfelelően művelt nőket akar nevelni.
Ezt sokoldalúságával, de a sokféle tárgy keretén belül alapos
sággal igyekszik elérni. A modern tanításra sok felszerelési
tárgyat beszerzett a maga erejére utalt intézet, főkép a szem
léltetés eszközeit. Kiemelte a diapozitív lemezekkel való együttes
szemléltetés előnyeit az irodalmi oktatásban, minek igazolására
bemutatott Dante: Divina Commedíájából egy sor festői képet,
majd pedig Shakespeare: „Hamlet“-jét adta elő úgy, mint azt a
III. évfolyam óráin szokta alapos megbeszélés után. Második
nak Dr. Láng Margit tanár emelte ki a szemléltetés fontosságát
a művészettörténeti oktatásban. Itt a szemléltetés nemcsak fontos
segédeszköz, hanem létalap, melyen a művészi nevelés felépül.
A bemutatás célja a látás és művészi érzék fejlesztése; egybehasonlitás és pontos megfigyelés szükséges, ami csak együttes
szemlélet eredménye lehet. A vetítést tehát nem pótolhatja
teljesen az eredeti tárgyak vagy másolatok bemutatása sem.
Bizonyítékul bemutatja vetített, részben színezett képekben a
kompozíció fejlődését az olasz renaissance-festészetben. — A
harmadik előadó, Dr. Horváth Károly tanár Egyiptomról bemu
tatott képek kapcsán bizonyította a fontos tanulságot, hogy
„kultúrát csak munkás, dolgozó emberek, társadalmak teremthet
nek." Igazi kultúra csakis olyan helyen keletkezett, ahol a ter
mészet is munkára szorította az embert. A z anyag és ember,
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test és lélek az alapja a jövő haladásnak. A z ember élete
küzködés az anyagi, a földi erőkkel, de a diadal csak a szel
lemé, a léleké lehet. Ily tanulságok] teszik értékessé a földrajztanitást: főleg nekünk, magyaroknak nem árt a munkát
hangsúlyozni.
Az előadások után Dr. Pintér Jenő főigazgató szólalt fel,
s a legnagyobb melegséggel emelte ki azt a munkát, mely az
intézetben folyik, egyúttal hivatalos személy ajkáról szokatlan
elismeréssel jellemezte az előadók értékes működését. Hang
súlyozta, hogy ilyenfajta előadásokat nem szivesen látogat, de
ma élvezett és tanult is a három előadásból: mert pl. művészi
nevelésben sehol sem részesül az ifjúság, s még az érettségi
után is teljesen tájékozatlan e téren. így hálával tartoznak a
növendékek az intézet tanárainak. E hálát néhány őszinte szó
ban Dr. Nánássy Andor, nemzetgyűlési képviselő fejezte ki a
szülök nevében. Végül Dr. Raffay Sándor püspök zárószavaiban
az igazi női ideálra való törekvést hangsúlyozta, kiemelvén,
hogy ez intézetben a fiúiskolát utánzó leányiskolákkal ellen
tétben a női léleknek megfelelő nevelést és oktatást óhajtunk
nyújtani.
Reméljük, hogy egyik célunkat: az intézet speciális mun
kájának bemutatását, elértük. — Másik célunkat, hogy az anya
giakban szűkölködő intézet munkájának méltánylásaként fel
szerelésre adományokat kapjunk, azonban nem értük el. Egye
dül Dr. Németh János táblabiró juttatott ez alkalommal 100.000
K-t kezeimhez, miért is hálás köszönettel adózunk.
d) A vetítőgép használata. Vetítőgépünket tényleg fel is
használtuk az eddiginél is fokozottabb mértékben. Művészettör
ténet, földrajz, sőt jelen évben irodalom, történet és természet
rajz órákon is rendes tanítás keretében alkalmaztuk 68-szor a
gépet. Ezért nem vettünk részt az u. n. kötelező filmoktatáson;
ez csak nyolc alkalommal ad különálló — elismerjük — szép
képet, mely azonban nincs a növendékek tanulmányaival szo
ros kapcsolatban, s nem alkalmazkodhatik érettségükhöz úgy,
mint a mi osztályonként történő bemutatásunk. Ha anyagiakban
erősebbek leszünk, diapozitivgyüjteményünk teljes kiépítésével
szemléltető oktatásunkat tökéletesítjük.
e) Színházak, hangversenyek, ismeretterjesztő előadások lá
togatása. Voltak növendékeink ez évben is színházban, meg
felelő darabok előadásánál: láttak érettségükhöz mérten 13
operát, 17 színmüvet. A műélvezetet zenés daraboknál Dr. Böhm
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Dezső igazgató zongorás előkészítő előadása vezette be, a
színmüveket rajta kívül Dr. Szelényi Ödön magyarázata előzte
meg. Főleg a székesfőváros elismerésreméltó ifjúsági előadásait
látogatták, de az Opera, Nemzeti és Városi előadásaiból is
gyakran vontak le hasznos tanulságokat. Művészi hangverse
nyeket is élveztek, igy a Filharmonikusok zenetörténeti hang
versenyeit, Dohnányi-Flesch szonáta-, Riegler Ernő orgonaestjét.
Balázs Árpád nagyhatású nótaestjeit. Az intézetben gyakoroltak
előadásukkal mély hatást a Turán-regösök (Farkas Dezső, Laurisin
Lajos), Dr. Lányi Viktor csoportja Eitner Irén és Dr. Mihályi Ernő
vel, mely „A magyar dal“ emlékeit mutatta be énekben, he
gedűn, zongorán és táncban, Dr, Orbán Gábor szavaló, Balázs
Bálint irredentaelöadásával, Dr. Papp Gyuláné irodalmi vetitőelőadásával.
f) Múzeumlátogatás, kirándulások. A szokott módon láto
gatták múzeumainkat, (főleg a Szépművészetit) Dr. Láng Margit
vezetésével, Aquincumot és a kerepest temető emlékeit, végeztek
tanulmányi sétát a városban. Mikola Sándor tanár vezetésével
csillagászati kirándulást tettek, azonkívül a III. o. fizikai bemutatá
sokra ment a fasoriev. főgimn. pompásan felszerelt előadótermébe.
Végül tavasszal egész napos kirándulásra mentek növendékeink
tanáraik vezetésével Piliscsabára a diakonissza-ház intézményei
nek megismerésére, a gyönyörű vidék természeti szépségeinek
élvezésére. Hálás szívvel mondunk e helyen is köszönetét a
diakonisszák lekötelező szívességéért, mellyel fogadtak.
g) Iskolai ünnepélyek. Ünnepélyeket rendeztünk a növendé
kek közrem űködésével:
1. Október 6 án. Ezen Dr. Horváth Károly tanár lelkes
beszédét egészítette ki Bartóffy Erzsi és Hazslinszky Margit
éneke, Prónay Margit szavalata, Lukács A nna zongorajátéka.
2. A reformáció emlékére október 30-án Klaniczay Sándor
tanár mondott gondolatokat ébresztő beszédet. Bartóffy Erzsé
bet, Nötel Elza szavaltak, Örley Kató, Oliwa Sarolta zongo
ráztak, az énekkar mellett Szakolczay Erzsi művészi éneke
emelkedett ki, végül Láng Ella Ganghoffer után irt „Uj élet“ c.
3 képes alkalmi színmüvét játszották a főszerepekben Elischer
Alice, Mesterházy Erna, Varga Jolán és Verebély Eleonóra
közreműködésével.
3. November 12.-én Széchenyi ünnepet, melyen Dr. Szigethy
Lajos tanár mondta el költői szárnyalásu, értesítőnkben is ol
vasható emlékbeszédét. Az énekkar hatásos éneke, Elischer
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Marcelle zongorázása, Solt Zsuzsa szavalata mellett, kiváló te
hetségről tanúskodott Forgon Elzi előadása, ki Arany „Szé
chenyi emlékezeté “-t adta elő művészettel.
4. December 17—18.-án Láng Ella feldolgozásában Sztojanovits—Böhm Dezső zenéjével ,Jancsi és Juliská“-1 adták
elő 3 képben a növendékek, kettős szereposztásban. Forgon
Elzi—Szakolczay Erzsi (Jancsi). László Julia—Oliwa Sári (Juliska),
Hölle Melitta—Fuchs Erzsi (boszorkány), Bartóffy Erzsi—Hazslinszky Margit (Bükk apó), Elischer Alice—Némethy Erzsi
apa), Verebély Eleonóra—Zöldy Elza (mostoha) jeleskedtek a
főszerepekben, de Pesthy Alice, Lorx Éva, Szabó Ilona, Mailáth Emma, Pfliegler Ella, Csillag Márta, Maly Elza is hozzá
járultak az 50 tagú énekkarral együtt a szép sikerhez. Füzesséry Mária és Barényi Edmée látták el a zongorakiséretet igen
ügyesen, Török Piroska rajztanár vezetésével pedig a II. évf.
növendékei szép díszletet festettek.
5. Február 27.-én, Vörösmarty-estét a „Zalán futása" centennáriumára. Dr. Szigelhy Lajos klasszikusan szép bevezető
előadása után Nötel Elza, Öhlschláger Mária, Krepuska Ka
talin, Pongó Lenke szavaltak, W eeber Margit zongorázott.
Különösen nagy hatást ért el „A szegény asszony könyve"
jelenetezve. Németh Ilonka szavalta, Saxlehner Ivonne és Ve
rebély Eleonóra játszottak. „A fátyol titkai" vigjátékrészletben
Zöldy Elza csillogtatta humorát, Winkler Ily ügyeskedett;
„Csongor és Tünde" hármas út-részletében Prónay Margit és
Németh Erzsébet ügyeskedtek. Végül Dr. Bőhm Dezső Mosonyi zenéjével összeállított 3 képes „Szép Ilonká“-]a. hatotta
meg a közönséget. Forgon Elzi, László Julia, Szakolczay
Erzsi szép éneke, Egner Ilona s a csöpp int. növ. Teleki Magda
bájos játéka igen tetszettek. A karok és a nehéz zongoraki
séretet ellátó Fülöpp Magda is dicséretet érdemelnek.
6. Március 15.-ét iskolai ünnepély keretében ültük meg.
Dr. Láng Margit tanár lelkes beszédének hangulatát mélyítet
ték Szobonya Borbála és Pongó Lenke szavalatai, Forgon
Elzi s kar éneke, Oliwa Sarolta és Szakolczay Erzsébet zon
gorajátéka.
7. Március 27.-én d. e. Rákóczi Ferenc születésének 250.
évfordulóját ünnepeltük, mikor is az igazgató ismertette a nap
jelentőségét, Mesterházy Erna és Szakolczay Erzsébet szaval
tak, az énekkar pedig hat kurucdalt énekelt nagy hatással.
8. Május 15.-én irodalmi és dalesten először Gyulai Pál
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születési céntennáriumának áldoztunk. Dr. Böhm Dezső ismertette
a költő-kritikust, különösen kiemelve azt, hogy Gyulái volt a
Veres Pálné alapította magasabb leánynevelöintézetnek, iskolánk
ősének első igazgatója (1868-ban), s így ez az est egyúttal az intézet
jótevőinek, szellemi vezetőinek emlékezetére is szolgál. Gyulai
müveit mutatták be ezután : szavalattal Imre Anna, Kiss Boriska,
b. Lindelof Sarolta, Pfliegler Ella, Pongó Lenke, aktuális szatíra
bemutatásával Elischer Alice, Németh nővérek, Zöldy Elza,
Markó Alice az „Éji látogatás" melodrámát adta elő Győry
Erzsébet zong'orakiséretével, ForgonElzi a „Hadnagy uram“-at
énekelte nagy hatással Fülöpp Magda kíséretével. Az est má^
sodik része Hazslinszky Gusztáv: >Tündérkirály kisasszony« cdaljátéka volt. Ebben Oliwa Sarolta (címszerep) és Szakolczay
Erzsébet (magyar pásztor) emelkedtek ki, de ügyesek voltak
Hazslinszky Margit, a szerző unokahúga és Miskolczy Zsuzsa
a kérők, Csillag Márta a követ, Szabó és Schey Ilona a királyi
pár szerepében — továbbá a festői tündérkar s a hat törpe.
Jelesen kísért Barényi Edmée.
Ez ünnepélyek szép jövedelméhez felülfizetésekkel járultak
h o z z á : Szabó Imre 340, Dr. Miskolczy Pálné, Dr. Stühmer
Frigyes, Dr. Szelényi Aladár 200, Dr, Haberern I. Pál 150,
Rátz László 120, Bartóffy János, Hittig Lajos, Mallet Ferencné,
Dr. Nánássy Andor, Oliwa Bertalan, Öhlschláger Márton, Dr.
Sarkady Dánielné, Schmidkunz Lajos, Dr. Thébusz Béla, Dr.
Zelenka Frigyes, Dr. Zsigmondy Jenő 100, Dr. Kökényessy
Gyula, Dr. Pfliegler Imre 60, Égner Ferencné, Dr. Horváth
Károly, Dr. Németh János, Dr. Petrik Aladár, Schön Frigyesné,
Dr. Verebély Jenőné 50, Szontágh Tamásné 40, Lorx Viktorné
30 ezer, összesen 2,800.000 koronával. Fogadják nagylelkű
adakozásukért leghálásabb köszönetünket. — Az anyagi (siker
elérésében Mesterházy Erna III. évf. növendéknek volt legna
gyobb része, ki pontos pénzkezelésével az ünnepélyeket ren*
dező igazgató legfőbb támogatója volt,
h)
Tanfolyamok. A III. évfolyamot végzett növendékeink
(összesen 14) ez évben is tanfolyamok hallgatására jöttek kö
rünkbe. Ezekre a IV. polgári elvégzése s megfelelő életkor
alapján másokat is fölvettünk. Voltak : /. Elméleti tanfolyamok:
a) Dr. Szelényi Ödön, óraadónk: A legújabb magyar iro
dalom (3 hó, heti 2 óra).
b) Ugyanaz: A modern okkultizmus kritikája (3 hó, heti
1 óra).
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c) Dr. Böhm Dezső, igazgató : Modern világirodalom (3 hó,
heti 2 óra).
d) U gyanaz: W agner és követői (3 hó, heti 1. óra).
e) Dr. Láng Margit, óraadónk: A modern festészet, kü
lönösen a magyar művészek (3 hó, heti 2 óra).
2. Gyakorlati tanfolyamok.
a) Gyorsírás (kezdő és haladó, egész évben, heti 1 óra),
Tanította H. Gaudy László, ev. vallástanitási igazgató.
b) Varrás (6 hónap, heti 9 óra). Vezette Schöpflin Ida s
tanított felsőruha- és fehérnemüvarrást. Készítettek 139 ruhát,
49 blúzt, 3 gyermekruhát, 2 teljes kabátot, 36 ruha-, 3 kabát
alakítást, 11 fehérneműt, összesen 243 darabot.
c) Kalapkészités: ősszel 6 hét Belcsák Ilona, (készült 23
kalap), tavasszal 6 hét Toóth Márta vezetésével (mikor is 41
kalap készült).
Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy a szülői
ház e praktikus tanfolyamokat nem méltányolta eléggé. V arró
tanfolyamunk évek óta elért pompás eredménye után csaló
dást okozott a rendes növendékek közül jelentkezettek arány
lag kis száma. A délelőtti elméleti órák pompás kiegészítője
a gyakorlati ügyességek elsajátítása, s nem elméleti magánórák
tömege vezet helyes eredményre. Más, hasonló célú tanfolya
mok dijának legfeljebb 40°/o-áért nyerhettek itten intenzív okta
tást gyermekeink igazán megfelelő környezetben, társaságban-.
Reméljük, a jövőben itt is több méltánylást találunk s nem
kizárólag idegenek számára rendezzük e hasznos tanfolyamokat.
i) Iskolalátogatás.
Rendes tanító munkánkat igazgatótanácsunk élénk érdeklő
déssel kisérte, főleg Rátz László, tb. főgimn. igazgató hallgatta
sokszor tanításunkat s tapasztalatairól tájékoztatta igazgatótanácsunkat, de Dr. Haberern J. Pál egyetemi tanár is ellátogatott
délelőtti óráinkra. Mi is örömmel ragadtuk meg az alkalmat inté
zetünk barátainak üdvözlésére : Dr. Haberern J. Pált december
1.-én, Dr. Mágocsy-Díetz Sándort december 8.-án üdvözölte az
igazgató 70. születésnapja alkalmából. Adja a Mindenható, hogy
soká fejthessenek ki még áldásos működést egyházunk iskola
ügyének érdekében! Dr. Raffay Sándor püspök praktikus tan
folyamainkat nézte m ég; Dr. Pintér Jenő, tanker, főigazgató nem
csak szülői értekezletünkön jelent meg, hanem március 5.-én
a délelőtti tanítást is megszemlélte; elismerésének kifejezést
adott szavakon kívül ama ténnyel, hogy az intézet igazgatóját
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főigazgatói értekezletére vendégként meghívta. — Végül, de
nem utolsó helyen kell Landgraf János egyházi felügyelőnkről
megemlékeznünk, aki anyagi szükségleteink gondozója s ezáltal
az iskola felszerelésének legelső gyarapítója.
Örömmel említjük meg, hogy ünnepélyeinken lelkileg jelen
volt Rudnay Józsefné, Veres Pálné leánya, ki képviseltette
magát s nevében Szontágh Tamásné, Zsilinszky Mihályné és
Krug Teréz jelentek meg körünkben — őszinte hála jóindula
tukért !

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. fögimn. igazgató.
Landgraf János, ny. államtitkár, egyh. felügyelő.
Dr. Mágocsy-Dietz Sándor, egyet, tanár.
Rátz László, ev. főgimn. tb. igazgató.
Dr. Schneller István, egyet, tanár. Továbbá az iskola és
intemátus igazgatói.
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4. Óraadók és a tanított tárgyak.
Szám

i

N É V

F o g la lk o z á s a

Dr. Böhm Dezső

igazgató

2

Bunker Jozefin

3

Deseő Zoltán

4

H. Gaudy László

Ev. vallástanitási igazgató

5

Dr. Horváth
Károly

Közs. leánygimnáziumi tanár

6

r.
Klaniczay Sándor Ev. főgimn.
tanár

7

Dr. Kubacska
András

nyelvmesternö
Bólyai főreálisk.
r. tanár

T a n tá rg y a k
V ilá g ir o d . I— III.
Z e n e t ö r t . I— III.
N é m e t II.
E g y h . é n . I.
K a r é n e k I— II.
N ém et

1— II.
1— III

H e ti
ó ra

12

M e g je g y z é s
A b p e s t i e v fő g im n . s z a b a d s .
r. t a n á r a
K ö n y v tá rk e z e lő

15

In te rn á tu s i
.n e v e l ö n ö

S z á m t a n I— II.

4

—

G y o rsírá s

1

—

F ra n c ia

F ö l d r a j z III.
E g é s z s é g t a n III.

3

M a g y a r I— II

4

Ev. főgimn. r.
tanár

T e r m é s z e t r a j z I— II.

8

Dr. Láng Margit

Ny. leánygimn.
tanár

M ü v . t ö r t I— III.
V il. ír. é s a n g o l II.
T ö r t é n e t I.

9

Mikola Sándor

Ev. főgimn. r.
tanár

F i z i k a III.

A fö ld ra jz -tö rté 
n e ti ta n s z e 
re k ő re
M á ji is 1 .-tő l
b e te g v o lt

4

T e rm é s z e tra jz i
ta n s z e r e k ő re .

13

A I I .o .f ő n ö k e .
A m ü v é s z tö r t.
ta n s z e r e k ő re .

1

—

9

—

10

polg. isk.
Dr. Papp Gyuláné Oki. tanár

11

Piesse Gladys

12

Scháádt Gyuláné

13

Steller Mária

14

Dr. Szelényi
Ödön

Egyetemi m ,Ev.
teol. és középisk.
tanár

Dr. Szigethy
Lajos

Ev. főgimn. r.
tanár

T ö r t é n e t II— III.

4

—

Török Piroska

Oki. középisk.
tanár

R a j z I— III.

4

—

15

16

—

Ny. középisk.
tanár
—

A n g o l I. III.
T o r n a I— III.

A n g o l I — II.

N é m e t III.
F r a n c i a I— III.

K é z i m u n k a I— III.
V a l l á s , filo z . I— III.
N é m e t I., III.
M a g y a r, jo g é s
n e m z e tg . Ü l.

6

—

12

A z I. o . f ő n ö k e .

2

—
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A III. o . f ő n ö k e .

A róm. kath. növendékek vallásoktatását Dr. Hauser Ignác, vallástanár, bel
városi s. lelkész látta el.
Altisztek: Hajas Simon, az int. portása.
Szabó István, iskolaszolga.
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5. Tanárok irodalmi és társadalmi működése.
Dr. Böhm Dezső a III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus
elnöki tanácsának, az Evang. Egyetemes Tanügyi Bizottság
tagja. Cikkeket irt evang. lapjainkba pedagógiai és irodalmi
kérdésekről, a Luther Naptár, Csengery-emlékkönyv munkatársa.
Előadást tartott: „A vetítőgép az iskolában" címen az Evang.
Tanáregyesületben (megjelent az egyesület évkönyvében), a Fa
sori Luther Szövetségben (4 ízben) zenetörténeti és irodalmi
tárgyakról. Mosonyi Mihály zenéjének felhasználásával „Szép
Ilonka" cimü 3 képes daljátékot irt.
Dr. Horváth Károly, a Magyar Földrajzi Társaság és a
Magyar Néprajzi Társaság alapitó tagja; az „Ifjúság és Élet"
szerkesztője; tankönyviró (földrajz és vegytan). Előadásokat
tartott Újpesten a Főiskolai Szociális Telepen (3 előadás), a
Fasori Luther Szövetségben (3 előadás), Angyalföldön a Luther
körben (2 előadás), Pesterzsébeten (külmísszió javára), a Ma
gyar Földrajzi Társaság Didaktikus Szakosztályának győri
vándorgyűlésén és az Evang. Tanáregyesületben. Megjelent
m unkái: Aquarium és terrárium ; Kis természetbúvár.
Dr. Láng Margit a Régészeti Társulat választmányi és a
Római Magyar Történeti Intézet tagja. Cikkeket irt a Luther
Naptárba művészettörténeti tárgyakról. Előadást tartott az Egye
temet és Főiskolát Végzett Nők Egyesületében „Öltözködési
stílusok és írányokaz ókorban", a Fasori Luther Szövetségben
„Raffael" címen. Állami tanulmányi ösztöndíjjal tanulmányutat
tett a délitáliai és oszk-görög kérdés tanulmányozására.
Mikola Sándor a Magy. Tud. Akadémia levelező tagja.
Dr. Szelényi Ödön debreceni egyetemi m. tanár, az Or
szágos Evang. Tanáregyesület titkára, Magyar Pedagógiai Tár
saság választott tagja. Cikket irt a Protestáns Szemlébe,
Teológiai Szemlébe, Szülők Lapjába és Luther Naptárba. Szer
kesztette az ev. tanáregyesület XI. évkönyvét, munkatársa volt a
Vall. és Közokt. Min.-től kiadott „Magyar Közoktatás" c. műnek.
Dr. Szigethy Lajos az Orsz. Ev. Tanáregyesület elnöke,
az Ev. Egyet. Tanügyi Biz. előadója. Önálló m üvei: Meyer
Konrád Ferdinánd válogatott költeményei (fordítás), A sárvári
magyar diák W ittenbergában (Korrajz — a ,,Harangszó"-ban),
A nagyenyedi kollégium története (Megjelenik a Nagyenyedí
Albumban). Cikkeket irt a Luther Naptárban és evang. lap
jainkban.
2
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6. Az intézet felszerelési tárgyai, taneszközei,
1. 2 darab Singer-varrógép, 1 darab villanyvasaló.
2. Művészettörténeti szertár. Őre Dr. Láng Margit.
a) Diapozitív lemezek: Ókori épitészet, szobrászat, Kö
zépkori művészet, Gótika, Velence, Firenze, Róma, Középkori
és renaissance szobrászat. Festészet: olasz, német, németal
földi, spanyol, magyar művészet — összesen 331 darab (lluj)
(részben Dr. Hittrich Ödön főig. ajándéka). Ehhez járult a Vall.
és Közokt. Minisztérium még be nem sorozott, 700 lemezből
álló adománya. — Összesen 1031 darab.
b) Szemléltető képek: 294 nagy kép, nagyszámú kisebb és
levelezőlap. Láng Ella újra 42 nagy és 21 kisebb képet ado
mányozott.
c) Könyvek szemléltetésre: Collignon: Handbuch der grie
chischen Archäologie, Hekler: Pheidias, Lechner Jenő: Buda
pest műemlékei, Luckenbach: Kunst und Geschichte, L übke:
Grundriß der Kunstgeschichte (I—VI., egy kötet uj), Lyka:
Madarász Viktor, Möller: Vajda-Hunyad (uj, Möller Krisztina
adománya), Schmidt: Die Kunst der Gegenwart (uj), Steier:
There is no Czech culture in Upper Hungary, Stimakovits
Bevezetés a művészettörténetbe (uj), Szana: Magyar művészek;
d) 12 kézimunka-min takony v (részben Scháádt Gyuláné.
ajándéka).
3. Természetrajzi szerek. Őre: Dr. Kubacska András.
a) Emberi test (szétszedhető gipszmodell).
b) Emberi fül (szétszedhető)
c) 8 drb Brendel-féle szétszedhető növényminta.
d) Istvánffy-féle demonstrációs mikroszkóp (uj).
e) Diapozitív lemezek-. Bacillusok, A széntermelés és haszna,
Állatbonctan: 82 drb (48 uj).
/ ) Szemléltető képek: 94 drb.
g) Könyvek szemléltetésre: Brehms: Tierleben L, II.|(Dr.Bőhm
Dezsőné ajándéka), Weltall und Menschheit (L—V.).
fi) Nagyszámú üveg, vegyszerek számára Dr. Thébusz Béla
főorvos adományából.
4. Földrajz-történelmi szerek: Ő re: Dr. Horváth Károly.
a) Diapozitív lemezek: 1. Földrajzi: Észak-Magyarország,
Népviseletek, Szepesség és Magas Tátra, Hortobágy, KeletMagyarország, (Délvidék, Erdély), A magyar tenger (Adria),
Dalmácia, Bosznia-Hercegovina, Olaszország, Nápoly, Rajna
vidéke, Konstantinápoly, Schweiz, (A magas hegyek, A vierwaldstätti tó); Egyiptom, India, Észak-Amerika, Német városok,

1»

Rothenburg o/d Tauber, A csillagos ég, Óceán, Vulkánok,
Egyiptom földművelése (uj), Norvégia (uj), Finnország (uj),
Spitzbergák (uj) — összesen 640 drb (65 uj).
2. Történelmi: Magyar történelem, Az ősvilág története,
A keresztes háborúk — összesen 98 darab.
b) Különböző szemléltető k ép ek : 19 darab.
c) Fali térképek: 12 darab (1 uj), (kisebbek: 19 drb, Dr.
Bőhm Dezsőné ajándékából.
d) Márki: Magyar történelmi szemléltető képek.
5. Philologiai szerek, ő re : Dr. Böhm Dezső.
a) 1 darab Nitra-lámpás vetítőgép állvánnyal és ernyővel.
b) Diapoziliv lemezek: Cervantes: Don Quijote, Dante:.
Divina Commedia*), Goethe élete és müvei, Faust*) (uj), Homeros: Ilias, Odysseia*), M adách: Az ember tragédiája, Nibelungének*) (uj), Petőfi müvei*) (uj), Schiller élete és müvei,
Lied von der Glocke, Shakespeare élete és müvei*) (uj), —
összesen 417 darab (209 uj). (A csillaggal jelzettek saját öszszeállitású, sehol nem létező eredeti sorozatok Lévay István
főigazgató készitésében).
c) Szemléltető képek: 1. Vende-féle magyar irodalmi
122 kép.
2. Könnecke: Deutscher Literaturatlas.
3. Vegyes irodalmi képek folyosókon, osztályokban: 63
drb (4 uj), részben Dr. Szigethy Lajos ajándéka.
4. Nyelvtanításhoz 12 drb fali kép; Ed. W alther: Bilder
zum Anschauungsunterricht (30 kép).
6. Könyvtárak. Öre : Dr. Böhm Dezső és Láng Ella.
a) Tanári 247 mü, 298 kötetben (gyarapodás 59 mü, 73
kötet.)
b) Ifjúsági 512 mü, 917 kötetben (gyarapodás 91 mü 291
kötet). Beszereztünk a növendékek kötelező olvasmányaira 16
magyar- és világirodalmi müvet 265 példányban, ami olvastatáson alapuló irodalomtanításunknak nagy előnyére válik.
Mint látható, két könyvtárunk rövid öt év alatt immár
1216 kötetet számlál. Ebből ajándék utján 347 kötetet kaptunk;
ez évben Dr. Böhm Dezső 23, Kiss Boriska növendék 1, Láng
Ella 2, Dr. Láng Margit 14, Miskolci ev. jogakadémia 1, Möller
Krisztina 1, Scháádt Gyuláné 6, Dr. Szelényi Ödön 19, Dr.
Thébusz Béla 2 kötetet, Dr. Mesterházy Ernő pedig újra 500.000
K-t ajándékozott e célra. Fogadják az összes adományozók a
tanulóság hálás köszönetét.
2*
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Ezeken kívül kisebb felszerelési tárgyak (pl. 4 kalapfejforma,
forralókészülék, bársonyégetőkészülék, vasalódeszka, rajzsze
rek stb.), továbbá egy terem teljes berendezése, szekrények
(2 könyvszekrény, 1 üveges (természetrajzi szereknek), 1 (a
praktikus tanfolyamok részére), dobogók, függönyök, díszletek,
jelmezek (ünnepélyeink fényének emelésére) s egyéb eszközök
teszik a tanító, nevelőmunkát minden irányban lehetővé.
Mindezek a tárgyak a hat éves intézet munkájának gyü
mölcsei. Sok tárgy ajándék, még több a rendezett ünnepek
jövedelméből volt beszerezhető. Külön érték 2470 diapozitivlemezünk, s hogy ezek szép kiállítása jutányosán lehető volt, örök
hálával tartozunk alkotó művészüknek, Lévay István, ny. főigaz
gatónak, kinek szerető segítsége nélkül semmire sem mehettünk
volna, továbbá a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium meg
értő támogatásának.

7. Növendékeink névsora 1925/26,-ban.
A) Rendes tanulók.
I. é v fo ly a m .

Bartóffy Erzsébet ref., Battay Erzsébet ev., Bálint Margit ref,,
Bessenyey M árta ref., Bolgár Julia izr„ Czékus Ilona ref., Csillag
Mária ref., D eutsch Julia irz.,Dókus Borbála ref., Erőss Klára r.k.
Égner Ilona ev., Falussy Margit r. k.. Floderer Gertrud ev., Hazslinszky Margit ev., Hesz Hilda ev., Jeszenszky Sarolta ev.,
Kaill Irén ev., Keönch Klára r. k., Kiss Borbála ev., Klein
Éva ev., K olosváry Ibolya ev., Komoróczy Erzsébet ref.,
Koppány Éva izr., Kovácsovics Márta ev., K ürti, Ilona izr.,
Lehner Irma e v v Maly Elza r. k., Miklós Irén ref., Miskolczy
Borbála ref., Nagy Ida ref., Nagypál Magda ref., Neubauer
Irén ev., Olinkievicz Ilona r. k., Örley KataÜn ref., Pesthy
Alice ref., Pfliegler Ella ev., Podhorszky Lenke ev., Pongó
Lenke ref., Schey Ilona unikt., Schmidunz Margit r. k. Schön
Jolán ev., Solt Zsuzsa ref., Szabó Ilona ev., Székely Emma
ref., Szobonya Borbála ref., Újhelyi Antónia r. k., Újhelyi
Margit ev., W inkler Ilona ev., W ollák Lili izr., ZöldyErzsébet ref.
Kilépett: Diószeghy Mária r.k., Herczegh Ilona ref., Né
meth Julia ev., Vajda Erzsébet ref.
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II. é v fo ly a m .

Balog Éva ref., Barényi Edmée ev., Berger Margit izr.,
Elischer Alice ev., Fehér Klára r. k., Fuchs Erzsébet r. k.f
Gellért Margit r. k., Ghyczy Edit ref., Herz Magda izr., Hölle
Melitta r. k.f Jenőffy Margit ref., Kádár Lenke ref., Kökényessy
Katalin ev., Könczey Judit ref.,Kühnemann Gertrud ev., Lindner
Anna izr., Lorx Éva ev., Lukács Anna ref., Mallett May ref.,
Marienthal Iris ev., Miskolczy Zsuzsa ref., Möller Livia r. k.,
Nánássy Sára ref., Némethy Erzsébet r. k., Nötel Elza ev., Oliwa
Sarolta ref., Öhlschláger Mária ev., Prónay Margit r. k., Saxlehner Ivonne ev., Schwarcz Márta izr., Stark Marietta ev.,
Szabóky Paula r. k., Szakolczay Erzsébert ref., Szőnyi Klára
izr., Varga Jolán ref., W eishut Hanna r. k.
Magántanuló: Roxer Sylvia ev., Schey Marianne unit.,
Szluka Anna r. k.
Kilépett: Dénes Etelka ev., Kovács Margit ref., Riszner
Lenke ev.

III. é v fo ly a m .

Árvái Rózsa izr., Elischer Marcelle ev., Elsner Ilona ref.,
Forgon Erzsébet r, k., Fülöpp Magda r. k., Füzesséry Mária
ref.. Győry Erzsébet ev., Imre Anna ref., Kertész Erzsébet
izr., Krepuska Katalin ev., László Julia r. k., b. Lindelof Sa
rolta ref., Mailáth Emma ev., Markó Alice ev., Máriássy Ágnes
r. k., Mesterházy Erna ev., Milde Etelka r. k., Németh Erzsébet
ref., Németh Ilona ref., Rosenberg Livia izr., Stenczer Auguszta
r. k., Szabó Irén ref., Verebély Eleonóra ev., W eeber Margit ev.
Kilépett: Purt Karola ev., Telkes Kleopatra unit., Truskovszky Sára ref.
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B) Rendkívüli hallgatók.
1. E lm é le ti t á r g y a k :
S zám

N É V

V a ll á s

T a n fo ly a m o k

E g y é b tá r g y a k

1.

A nker Mária

r. k.

__

Fizika III.

2 .

Dobos Anna

ev.

Magy., vil. ir., müv. t.
okkult., Wagner

—

3.

Geszti Rózsa

ref.

Müv. t.

4.

Ghyczy Judit

r. k.

Magy., vil. ir., müv. t.,
okkult.

—

5.

Hirmann Ilona

vil. ir., müv. t.,
r. k. Magy.,
okkult., Wagner

—

6.

Kolár Alice

r. k.

11

11

—

7.

Kondor Sára

ref.

11

11

—

8.

Luzsa Piroska

ev.

—

Francia I.

9.

Rásó Márta

ev.

=

Angol

10.

Szlávik Klotild

r. k.

11.

Szlávik Margit

r. k.

11

11

—

12.

Szűcs Irma

r. k.

11

11

—

13.

Toepler Lili

ref.

14.

Ullrich Margit

r. k.

—

Magy., vil. ir.,
müv. t., okkult.

Magy., vil. ir., müv. t.,
okkult., Wagner

11

11

11.

—

—
—

2. G y a k o r la ti ta n f o ly a m o k .

a) Gyorsírás. Kezdők: Fehér Klára, Gellért Margit, Hesz
Hilda, Marienthal Iris, Némethy Erzsébet, Pesthy A lice; Ha
ladók : Balog Éva, Nötel Elza, Oliwa Sarolta rendes növendékek.
Ö sszesen: 9.
b) Varrás: Baján Ida ev., Bálint Margit* ref., Dr. Bőhm
Dezsőné ev., Brosphko Elza ev., Bulovszky Márta ev., Diskay
Kálmánné ev,, Enyedy Irén ref., Győry Erzsébet* ev., Hautzinger A dél ev.. Jeszenszky Ilona ev., Kollár Renée r. k.,
Komoróczy Erzsébet* ref., Lipták Emma ev., Macsuha Márta
ev,, Mild Matild r. k,, Németh Erzsébet és Ilona* ref., Pildner
Ilona ev,, Sándor Ilona r. k., Szőke Gabriella ev. Összesen: 20
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c)
Kalapkészités. (2 tanfolyam.) Bagarus Istvánná r. k.,
Bartóffy Erzsébet* ref., Bessenyey Márta ref. (2 tanf.*), Dr. Böhm.
Dezsőné ev., DókusBorbála* ref., Hazslinszky Margit* ev.,
Keönch Klára* r. k., Kolosváry Ibolya* ev. (2 tanf.), Kökényessy
Katalin* ev. (2 tanf.), Krepuska Katalin* ev., Möller Livia*r. k.,
Oliwa Sarolta* ref., Öhlschláger Mária* ev., Örley Katalin* ref.,
Pfliegler Ella* ev., Schmiedkunz Margit* r. k., Solt Zsuzsa* ref.,
Stenczer Auguszta* r. k., Szabó Ilona* ev., Székely Emma* ref
Oszszesen: 20.
Rendes növendék.

8. Statisztikai kimutatás az 1925/26. év
növendékeiről.
1. V a llá s s z e r in t (rendes és rendkívüli).
É v fo ly a m

Ev.

R ef.

U n it.

R. k a t h

Iz r.

Ö sszes

K i
m a rad t

In te rn á tu s

I.

19

21

1

8

5

54

4

23

II.

13

13

1

10

5

42

3

10

III.

9

8

1

6

3

27

3

6

Rendkívüli

14

4

—

12

—

30

—

—

Ö sszes:

55

46

3

36

13

153

10

39

2. I s k o la i v é g z e t ts é g s z e r in t.

a) Rendes növendékek közül előző é v b e n : Líceumunkba
járt 54, polgáriba 48, gimnáziumba 15, kereskedelmibe 1, fel
sőleányiskolába 3, ipariskolába 2; ö sszesen ; 123.
b) Rendkívüliek között vo lt: 2 középiskolai tanárnő. 2 taní
tónő, 2. érettségizett, s végül örvendetes, hogy líceumunk 14
volt növendéke jött vissza továbbképzésre.
3. A ren d e s n ö v en d é k ek .

a) Születési helye: Budapest 59, Csonkamagyarország 35,
megszállt terület: cseh 9, oláh 10, osztrák 2, szerb 2, külföldi
6; összesen : 123.
b) Anyanyelve: magyar 114, német 7. francia 1, orosz 1;
összesen: Í23.
c) Szüleik lakóhelye: Csonkamagyarország: Budapest 83,
vidék 35; megszállt terület: cseh 3, oláh 2; összesen: 123.
d) Szüleik foglalkozása: önálló gazda 12, önálló iparos 13,
kereskedő 12, önálló értelmiségi 20, közalkalmazott 36, ma
gánalkalmazott 20, katona 6, egyéb 4; összesen; 123.
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Internátus.
K özli: 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 ka
puit, de módot és alkalmat nyújt a vidéken lakó szülők gyer
mekeinek is, hogy a távollevő iskola áldásaiban részesülhes
senek. Teszi pedig ezt olyképpen, hogy a komoly tanulás hó
napjaiban 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 dunánínneni evang. egyházkerület modori leánynevelő inté
zetének volt igazgatója.
N evelőnők: Arz Lujza oki. tan., Bunker Jozefin oki. nyelv
mesternő, Fialka Margit oki. polg. isk. tan., Láng Gabriella
oki. kertésznő, Öllös Izabella oki. polg. isk. tan.
Gondnoknő : özv. Diskay Kálmánnát ruhatárosnő és beteg
ápolónő : Ladányi Kamilla, felügyelőnő : özv. Lorencz Viktorné,
Sleller Mária, irodai munkában segitett dr. Kakas Eszter középisk. tan.
Az internátus növendékei a bennlakó igazgatónő és ne
velőnők állandó felügyelete alatt vannak. Iskolán kivüli idejüket
velük együtt töltik el a nappali szobákban. A magyar és idegennyelvű nevelőnök felváltva segítségükre vannak napi feladataik
elkészítésében, a délutáni társalgó órákban az idegen nyelvek
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gyakorlásában. Velük vannak napi sétáikban, felügyeletük alatt
játszanak a kertben, a széles folyosókon, esteli szabad óráik
ban. Velük mennek időnként vallásos és tudományos előadá
sokra, hangversenyre vagy színházba s mindenekelőtt vasárés ünnepnapokon a templomba. Együtt imádkoznak reggel,
délben, este. Velük vannak a hálótermekben is.
A növendékek kedvelt tartózkodási helye a meleg idő
szakban az intézet árnyas udvara, itt játszanak, tenniszeznek,
vagv olvasgatnak szabad idejükben, sőt itt tanulnak meg kézi
munkáznak is. Télen pedig vígan korcsolyáznak az udvar
aszfaltozott részén készített korcsolyapályán.
Az internátus növendékei a délutáni órákban zongora
órákat vehetnek bejáró zongoratanárnőktől s naponként gya
korolhatják magukat a részükre beosztott órákban. A zongoratanítási órákért külön díjazás jár.
A zongoratanitást ez évben Baulovicsné Oszlaczky Er
zsébet, Boltizár Erzsébet, Borovics Gyuláné, Kéler Magda,
Poswék Olga, Ritter Paula, Svehla Antónia, Papp Józsefné,
Várady Imréné oki. zong. tanárnők látták el.
A z őszi hónapokban az internátus növendékei részére
10 hétre terjedő tánctanfolyamot rendezett, melyben Marschalkó
Mária táncmesternő vezetése mellett régi szép — elsősorban
magyar — táncokat tanultak a lánykák s e ritmikus és klasszikus
mozdulatok gyakorlásával ügyesitették tagjaikat s tették si
mábbá, biztosabbá fellépésüket. A tanultakat szépen sikerült
táncvizsgán mutatták be.
A z egészségi állapot e tanévben, Istennek hála, általában
kedvező volt. Néhány elkerülhetetlen torokgyulladás — és
őszi influenzás megbetegedésen kívül alig fordult elő 1—2
szerencsésen gyógyult komolyabb megbetegedés. A megbete
gedett növendék a betegszobába kerül s ott az intézet orvosa,
dr. Stühmer Frigyes gyermekorvos, kórházi főorvos, pontos
utasításai szerint, a leggondosabb ápolásban részesül. Sebészeti
esetekben dr. Haberern J. Pál egyetemi tanár szakavatott keze
segített a kis betegeken. Ót ezenkívül mint egészségügyi fel
ügyelőt is ismételten volt szerencsénk intézetünkben üdvözöl
hetni. Könnyebb ragályos betegség alkalmára szolgál az udvar
ban különálló betegpavillon. Súlyosabb ragályos bajban meg
betegedett növendék a szülők költségén a törvény rendelke
zése szerint kórházba szállittatik. Orvosi kezeléshez, külön
tornaórákra a kisérést az intézet nem vállalja.
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A Veres Pálné leánynevelőintézet internátusában első
sorban a továbbképző növendékei nyernek elhelyezést, de —
amennyiben még hely van — az O. N. E. leánygimnáziumának
tanulói is felvétetnek.
A jelen, 1925—26. tanévben 74 növendék vétetett fel az
internátusba, ezek közül 39 a továbbképzőnek, 35 pedig a
szomszédos leánygimnáziumnak volt tanulója. Ez utóbbiak kö
zűi egy évközben betegség miatt kimaradt. Sajnálattal tapasz
taljuk, hogy az egyre fokozódó útlevélnehézségek miatt évrőlévre fogy a megszállott területekről jövő internátusi növendékek
száma. E tanévben már csak 10 növendékünk jött át megszál
lott területről, hogy itt részesülhessen magyar voltának meg
felelő magyar nevelésben.
Az internátusba való felvétel végett az „Igazgatótanács"hoz címzett kérvényben az igazgatónőnél kell jelentkezni. A
kérvényhez csatolandó: születési, iskolai, ujraoltási, orvosi
bizonyítvány, szülői nyilatkozat és 125.000 K behatási dij. Az
előleg visszalépés esetén vissza nem téríttetik. Szept. 10-e után
való visszalépés esetén az egész évi internátusi dijak befizetési
kötelezettsége fennál.
Internátusi dijak voltak a folyó 1925—26. tanévben evan
gélikusoknak 1,100.000 K, katholikusoknak 1,500.000 K havon
ként. Természetben beszolgáltatandó minden növendék részéről
egész évre 60 kg. fehér liszt, 12 kg. zsír, 5 kg. cukor és 2 kg.
szappan. Zongorahasználati és orvosi díj 100—100 ezer K. Az
ellátási díj a még mindig bizonytalan áralakulatok miaft nem
az egész évre, csak időről-időre állapítható meg s szükség
esetén évközben is emelhető. Befizetett dijak visszafizetésének
vagy a fizetés alól való felmentésnek helye nincs. A mosás díja
utólag állapíttatik meg.
Az internátusba felvett növendék köteles az előírt sza
bályokat pontosan megtartani, az intézet rendjéhez szigorúan
ragaszkodni. Szülei által előre bejelentett rokon vagy ismerős
családnál a hónap második és negyedik vasárnapián templomi
istentisztelet meghallgatása után este 7-ig látogatást tehet, ha a
rokon-család ki- és visszakíséri. Ez időre érte a szülő, illetőleg
a bejelentett család felelős. Bejelentett rokonaival a hónap har
madik vasárnapján délután 3—5 óráig beszélhet a fogadóteremben
az igazgatónő tudtával. Vidéki rokon a szülők tudtával s ré
szükről történt bejelentés alapján látogathatja meg a növendé
ket más napon is délután 3 és 6 óra között. Nagyobb szünetre
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hazautazó növendék a meghatározott időnél előbb nem utazhaiik *
el s a kijelölt napon visszatérni tartozik.
A növendék szeptember hó első napjaiban foglalja el he
lyét 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 derék
aljat, 1 vánkost, 1 paplant, 1 meleg takarót, 3 rendbeli ágy
huzatot, 1 fürdőlepedőt, 1 fehér piké ágyterítőt, 1 nagy 3 m.
hosszú abroszt, 6 asztalkendőt, számmal ellátott egyszerűbb
evőeszközt, 2 mosdótörlőt, 2 pohártörlőt, megfelelő mennyiségű
jókarban lévő fehérneműt (6 nappali ing, 6 hálóing, 6 nadrág,
3 alsószoknya, 6 mellény, 6 törülköző, legalább 12 zsebkendő).
6—8 pár fekete harisnyát, 1 meleg és egy könnyebb fésülködő
köpenyt, 2 pár fekete cipőt, papucsot, sár- vagy hócipőt, 2
fekete előtt kötényt, meleg kendőt vagy kötött kabátot, 1 fél
kendőt, szájmosópoharat, fog-, köröm- és ruhakefét. Okvetlenül
megkivántatik 1 téli és 1 nyári sötétkék ruha hosszú újjakkal a
közös séták-, ünnepélyek-, színházbamenetelben, ugyancsak
sötétkék téli- és nyári kalap, kabát, továbbá egy könnyű fehér
ruha a táncvizsgára. A házban és kimenő alkalmával szines
ruháikat is viselhetik a növendékek.

Az internátus növendékeinek névsora
az 1925—26. tanévben.
a) A továbbképző tanulói:
1. Bartóffy Erzsébet ref. I. é. 2. Bálint Margit ref. I. é.
3. Bessenyey Márta ref. I. é. 4. Égner Ilona ev. I. é. 5. Elszner
Ilona ref. III. é. 6. Győry Erzsébet ev. III. é. 7. Hazslinszky
Margit ev. I. é. 8. Jeszenszky Sarolta ev. I. é. 9. Kádár Lenke
ref. II. é. 10. Kiss Borbála ev. I. é. 11. Klein Éva ev. I. é. 12.
Komoróczy Erzsébet ref. I. é. 13. Kökényessy Katalin ev. II. é.
14. Könczey Judit ref. II. é. 15. Markó Alice ev. III. é. 16.
Mesterházy Erna ev. III. é. 17. Miklós Irén ev. I. é. 18. Miskolczy Borbála ref. I. é. 19. Miskolczy Zsuzsanna ref. II. é.
20. Nagypál Magda ref. I. é. 21. Nánássy Sára ref. II. é. 22.
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Németh Erzsébet ref. III. é. 23. Németh Ilona ref. III. é.
24. Némethy Erzsébet r. k. II. é. 25. Oliva Sarolta ref. II. é.
26. Örley Katalin ref. I. é. 27. Öhlschläger Anna ev. II. é.
28. Pesthy Alice ev. I. é. 29. Pfliegler Ella ev. I. é. 30 Podhorszky Lenke ev. I. é. 31. Pongó Lenke ref. I. é. 32. Schmidkunz Margit r. k. I. é. 33. Solt Zsuzsa ref. I, é. 34. Szakolczay
Erzsébet ref. II. é. 35. Székely Emma ref. I. é. 36. Szobonya
Borbála ref. I. é. 37. Varga Jolán ref. I. é. 38. Winkler Ilona
ev. I. é. 39. Zöldy Elza ref. I. é.
b) Gimnáziumi tanulók:
1. A scher Anna ref. II. o. 2. A scher Katalin ref. V. o.
3. Bartholy Edit ev. IV. o. 4. Bíró Márta ref. I. o. 5. Bónis
Malvin ref. I. o. 6.* Bouillon Auguszta ev. I. o. 7. Czaich Elza
r. k. VI. o. 8. Fenyvessy Vera ref. III. o. 9. Fényi Edit r. k.
IV. o. 10. Fogolyén Edit r. k. VIII. o. 11. Gálfi Ilona ev. III. o.
12. Gödény Irma ref. II. o. 13. Gödény Klára ref. II. o. 14.
Jakó Katalin ref. I. o. 15. Janthó Gabriella ref. II. o. 16. Kenedi Lidia r. k. IV. o. 17. Komár Julia ref. IV. o. 18. Lobmayer Alice ev. VIII. o. 19. Lobmayer Karola ev. IV. o. 20.
Mitsky A lexandra ref. I. o. 21. Mocsáry Gabriella ref. IV. o.
22. Mohácsy Ilona ref. V. o. 23. Molnár Adrienne ref. VII. o.
24. Molnár Ilona ref. VIII. o. 25. Móricz Katalin ref. II. o. 26.
Neugebauer Margit ev. I. o. 27. Olíwa Ilona ref. IV. o. 28.
Pazár Margit ev. IV. o. 29. Pazár Vera ev. IV. o. 30. Plachy
Erzsébet ev. IV. o. 31. Sipos Lili ref. II. o. 32. Tarjáni Mária
ref. III. o. 33. Teleki Magda ev. II. o. 34. Weinek Dalma r. k.
VII. o. 35. Zimmermann Borbála ízr. VII. o.
A *-gal jelölt évközben kimaradt.

Tudnivalót az 1926/27. évre.
/

Tanév kezdete szeptember 12-én (vasárnap)
d. e. pontosan 1/dO órakor megnyitó ünneppel.
A tanítás másnap kezdődik.
Beiratkozás az iskolába június folyamán.
Fizetendő díjak: 20 pengő = 250.000 korona
beiratási és felszerelési díj, ebből 12 pengő =
= 150.000 K beiratkozáskor fizetendő. Tandíj:
evang. 80 p. = 1,000.000 K, ref. (unit.) 110 pengő
= 1,375.000 K, róm. kath. 160 p. = 2,000.000 K,
izr. 320 p. = 4,000.000 K évi összeget fizetnek
három részletben.
Internátusunk díjai: beiratási díj 10 p. =
= 125.000 korona, tartásdíj protestánsoknak havi
100 p. = 1,250.000 K, katolikusoknak 140 p. =
= 1,750.000 K. Zongorahasználati és orvosi díj
10—10 p. = 125.000 K.

Szeptember 10=ike után való visszalépés
esetén az egész évi díj fizetése kötelező.
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