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Abból a gondolatból kiindulva, hogy a leány
nevelésnek egységes szempontokat kell követnie, 
csak úgy érhet el eredményeket: egyházunk egysé
ges vezetés alá helyezte budapesti két középfokú 
leányiskoláját. Ez volt az első lépés a kívánatos egy
ség elérésére; ezt ez évben tettük ama nevelés felé, 
melynek célja müveit és hazafias, de amellett egy- 
házias gondolkozásu leányok tanítása.

Bár a polgári, mint ilyen, törvényeink értelmében 
semmiféle más iskolával össze nem köthető, a közös 
cél a két iskolát mégis áthatotta, s ennek külső iga
zolására egy fedél alatt adjuk ki a két intézet érte
sítőjét, — remélhetőleg rövidesen egy fedél alatt lesz 
a két iskola szerves egészként egyházunk ez évi el
határozásának folytán.

Isten segítse egyházunkat döntő fontosságú el
határozásának végrehajtásában!



A vándormadár délen.

Kit nem ragadott meg valaha a Goethe-féle „vágyakozás 
Itália után“, amit olyan gyönyörűen rajzol Mignonjában? Ezt 
a földet járta Goethe, Gazdag lelke itt lett még gazdagabb. 
Schiller róla álmodott. Taucherje Messinában, Bürgschaftja 
Szirakuzában játszik. Meyer, a nagy svájci protestáns költő, 
rajongott e tündérországért és azt mondta róla, hogy ez a „föld 
kebelén a rózsa". Platen annyira szerette, hogy állandóan itt 
lakott; Szirakuzában pihen egy gyönyörű park tropikus fái alatt. 
Shelley természetimádó lelke elmerült Itália szépségeibe, 
mint a búvár a tenger mélységeibe. Byron itt álmodta magát 
utoljára boldognak, innen ment át Hellászba, hogy meghaljon 
a görög szabadságért.

Kisfaludy Sándor, ezredéhez Milanóba bevonulva, négy
ökrös szekéren ballagott végig a gyönyörű lombardiai síkon 
és elábrándozgatott, vagy Vergilius pásztori költeményeit olvas
gatta. Kisfaludy Károly üldögélt a „sötét olajfák illatos hüsében“ 
és merengve gondolt hazájára, mely akkor is boldogtalan volt. 
Arany János a Toldi Szerelmében gyönyörűen énekelt e föld
ről, ahol egy szép dala szerin t: „Délre lejt az Alpok alja s a 
fűszeres völgy, rónaság az erdős Appenint uralja." Az ifjú 
Petőfi érzékeny szivének milyen rosszul esett, mikor ezredét 
nem Itáliába helyezték át, amint remélte, hanem a barátság
talan Horvátországba. Itt kellett sínylődnie, mig „sorsának rab
bilincse meg nem törött".

Annyi nagy lélekkel Itáliába vágyakoztam, és hála Isten, 
újra és újra eljutottam én is. Álltam a többi között az Albánói- 
hegyeken, ahol valaha Albalonga, Romulus szülővárosa feküdt. 
Itt győzték le Róma hősei, a Horatiusok, Albalonga három 
hősét és a hegyek lakói leköltöztek a hét domb városába. 
Megragadott itt a latin lélek zordon fensége.

Jártam Amalfiban, ebben a sziklákhoz tapadó fecske
fészekben, mely valaha, mikor nagy polgára, Flavio Gioja



feltalálta a delej tüt, Venezia és Genova versenytársa volt. 
Ma pedig mint szépséges Hófehérke nagy múltjáról ál
modozik

n, különösen Siciliában Taormina délszaki pompája 
mellett a görög világ romjai varázsolták el lelkemet. Mert itt 
annyi görög lakott valaha, hogy ezt a tündértájat Nagy-Görög- 
országnak nevezték.

Szirakuza és Girgenti, ez ókori görög világvárosok nagy 
rommezőin állva, Goethével én is elragadtatással néztem az 
elmúlás, a haldoklás bűbájos szépségét. A görög klasszikus 
korért való lelkesedésemet, és természetesen nem többet, aka
rom kifejezni ezekkel a szavaimmal: „Boldog voltam én is, 
boldog és pogány“.

Itáliai hangulatom néhány szerény virágszálát nyújtom át 
kis bokrétába kötve kedves tanyitványainknak. Ezek a kis 
versek egyúttal arról is tanúskodjanak: mimódon igyekszünk 
mi, intézetünk tanárai, hgpnonikus együttműködéssel, az adatok 
szürkés fátyola mögöp^a régi nemzetek lelkét és az elmúlt 
idők hangulatát m^f Teztetni tanítványainkkal. Hogyan akarjuk 
lelkűkben a terpeszét és a művészet remekeit bemutatva, 
ápolni a Széj^R[ kultuszát, jól tudva, hogy a vallás mellett 
ez a legnag^pob kincs, amivel a fogékony női lelket gazda
gíthatjuk.

1. Amalfi.

Szikláidon ezer virág fakad,
Tavasz legszebb virága vagy magad! 
Lábadhoz habtarajt zúdít a szél, 
Alvó kövednek szebb múltról beszél.

A képzelet játékot űz vélem : 
Delejtűd úr ismét a tengeren. 
Normann erő s hellén szépség hona! 
Révpartodon kincses hajók sora.

Dómodba a nép ezrenként tolul, 
Oltáridon buzgóság lángja gyűl, 
Tudósaid híre világra kél,
Nagy Flavio Giojád örökre él.



Kincs, hit, erő, tudás, mind romba m ár... 
Szépségeden nem lett úr a halál. 
Amalfi! Képed nem feledhetem, 
Bánathazámba elviszem velem.

. . .  • " } {

2. Taormina.

Hegyen-völgyön röpkén járok, 
Körüllebeg a virágok 
Balzsamillata:
Felém cseng a madárének, 
Rámragyog a hajnalégnek 
Bíborsugara.
Gondtól, bajtól mitse félek, 
Megvigasztal víg tündérek 
Csókos ajaka.
Reményhajók messze szállnak, 
Enyém gazdag Indiáknak 
Minden aranya.

Ilyen voltam fénykoromban . . .
Vagy talán csak úgy álmodtam 
Én ezt valaha ?

Visszaröppent lepkeszárnyon,
S rám mosolygott ifjúságom.
Te vagy az oka!
Taormina messzelátszó,
Télközépen nyarat játszó 
Bájos hegyfoka.

3. Szirakuziai hangulat.

Ó-városod a dombon puszta rom,
Bár Archimedesz védett egykoron.
De szépséged legyőzte a halált,
Szilaj gazdádból hálás szolga vált. 
Nagy Cicero éretted szót emelt, 
Szavára sok szív lelkesedni kelt.
Húsz évszázad zarándokolni jár,
Imádni téged, szépség-ideál.



Schiller szép lelke rólad álmodott,
Itt nyugszik Platen, a boldog halott. 
Eljöttem én is . . .  most Isten veled, 
Nem látom többé tündöklő eged,
Etnád ezüst fejét, mely rádragyog,
Kék öblödet, min lelkem andalog, 
Szigetváros népét, e gyermeket,
Mely minden bajt oly könnyen elfeled, 
Olasz földön görög szellem honát, 
Dómmá szentelt Athéné templomát, 
Vénuszt, a szép Anadyomenét, 
Csonkán is a művészet rem ekét. .  . 
Üdv néktek, boldog hellén istenek, 
Búcsúzni fáj, szememben könny remeg.

4. Qirgentiben nagycsütörtökön.

Hegyen épült város, szűk utcák, terek, 
Nyüzsög szamár, kecske, kolduló gyerek, 
Rengeteg turista, még több talián,
Bábel népe beszélt több nyelven talán. 
Bent a templomokban, oltáron, falon 
Temetési pompa . . . Gyászravatalon 
Véres viaszbábu . . . Oly barokk e k é p ! 
Térdel, bámul, feláll, tovább megy a nép. 

*

Bánt e lárma, pompa. Jobb lesz odalent, 
Hol a romvilágon esti csend mereng. 
Isten veled, város! Újra künt vagyok, 
Dombokon, mezőkön még a nap ragyog; 
Alattam a tenger, fényes, végtelen,
És egy árva ciprus együtt néz velem 
Hazatérő pásztort, békés birkanyájt, 
Tengert, rétet, romot, méla völgyi tájt, 
Aranyszínű templom dór oszlopsorát, 
Hajnal víg istenek fényes otthonát 
S ahol a „nagy pogány“ Goethe egykoron 
Istenekkel járt-kelt, mint velük rokon, 
Lelke száll le hozzám... él a szent magány. 
Boldog vagyok én is . . .  Boldog és pogány!
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5. Az albánói hegyen.

Omlatag kövein ős Albalongának 
Látom hajnalodtát Romulus napjának.
Szilaj sasoknak volt ez a sziklafészke,
Hét dombra leszálltak vad viharba, vészbe.
Élt a fiákban is az ősök saslelke.
Útfélen ódon sir tűnik a szemembe.
Három Horatius itt állt ki csatára,
Hónuk győzedelme ifjú vérük ára.
Hannibal zord hada ama hegyre szállott,
Róma érckapuja ellent meddig állhat?
Zsoldos itt, nemzet o tt .. . győz a nemzet végre, 
Nem hiába omlott hős Kviritek vére,
Zordon sasok ide visszatelepülnek,
Nyaraló paloták sorban felépülnek,
Pompeius, Ciceró, isteni császárok 
Itt felejtik el, hogy lent viharok járnak.

*

Hova tűnt zaj, pompa ? Csend honol a tájon, 
Maga ez a nagy múlt tán csak színes álom ? 
Álmodja a két tó, csendesen és mélyen 
Pihenő tűzhányók alvó kráterében.
És a tenger felől gyorsan szálló madár 
Os-Róma saslelke, mely ide visszajár.

Dr. S Z IG E T H Y  LAJO S



VERES PÁLNÉ-INTÉZET
A) Lyceum

1. Az intézet alapításának és eddigi 
fejlődésének története.

1920. szeptemberében nyílt meg az Országos Nőképző 
Egyesülettől kezelésbe vett épületben a pesti evang. magyar 
egyház Veres Pálné leánynevelő intézete. Dr. Raffay Sándor püs
pök olyan leányok számára létesítette ezt az iskolát, kik nem 
oklevelet kívánnak, hanem általános műveltséget és nyelvtanulást, 
az életben is hasznos ismereteket, elméleti és gyakorlati kiképzést.

A „lyceum‘’-nak nevezett I. évfolyam igazgatója dr. Szi- 
gethy Lajos ev. főgimn. tanár volt, míg 1921-től a mostani igaz
gató, dr. Böhm Dezső ev. főgimn. szabadságolt tanár szervezte 
meg és vezeti a jelenleg három évfolyamból és továbbképző tan
folyamokból álló és immár 150 növendéket számláló iskolát, 
melybe a IV. polgári, illetve középiskolai osztály elvégzése 
után jöhetnek a tanulnivágyó lányok. Kiegészítője a 70 növen
déket befogadó internátus, melynek vezetője Szluika Ella, a 
modori ev. leánynevelőintézet menekült igazgatója. Ezt vidéki 
s részben elcsatolt területi gyermekek töltik meg, igy egyházi 
és nemzeti szempontból egyaránt fontos kulturhivatást tölt be. 
A  kultuszminiszter ezt méltányolta, mikor a sajátos tantervű is
kolát 15302—1924. V. ü. o. sz. rendeletével mint „nyilvános 
tan- és nevelőintézet“-et elismerte.

A leányléleknek megfelelő tanítási anyag gerince az iro
dalom (magyar és világirodalom) tanítása és a művészetek ismere- 
tetése (művészet- és zenetörténet), továbbá gyakorlása (rajz, ké
zimunka). Ezt egészíti ki az egyetemes és magyar történelem, 
általános földrajz, természettudomány (növénytan, állattan, fi
zika és egészségtan), számtan, végül a filozófia. Ehhez járul 
főtanulmánynak a praktikus értékű csoportos nyelvtanulás (né
met, francia, angol nyelv mint rendes tárgy, olasz mint rend-
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kívüli). Lehet gyorsírást is tanülni, azonkívül varrást (fehérnemű 
és felsőruhaszabást és varrást), egyéb ügyességeket is ered
ményesen lehet elsajátítani. Az egész tanítást igazi vallásás és 
hazafias szellem hatja át, melynek ébrentartására alkalmi előadá
sokat és ünnepélyeket rendezünk, s ezekkel kiváló értékekre 
hívjuk fel növendékeink és szüleik figyelmét. Ilyenek voltak 
a Dante, Moliére, Erkel, . Wagner (1921—22), Petőfi, Madách 
(1922—23) Kisfaludy Károly, Shakspere (1923—24), Jókai, evan
gélikus költők (1924—25), Széchenyi, Vörösmarty, Rákóczi, 
Gyulai (1925—1926), Mohács, Herczeg, Beethoven, Gyóni 
(l°2ó—1927). Ezeken kívül a zenében*és énekben való ügyes
ség fejlesztésére daljátékokat is tanítottunk b e ; előadásra ke
rültek Poldini: Hamupipőke, Csipkerózsa, Sztojanovics; Jancsi 
és Juliska, Hazslinszky : Tündérkisasszony, Láng—Bőhm : A 
sellők és Mosonyi—Bőhm: Szép Ilonka cimü daljátékok. A 
növendékek ügyesedése mellett anyagi előnyöket is hoztak 
ezek az esték; ebből szereltük fel a szükségesekkel iskolánkat, 
mely sem állami, sem egyházi támogatásban nem részesül.

Az 1926—27. iskolai évben a Deák-téri polgári iskola igazga
tását is dr. Bőhm Dezső vette át, ki igy két helyen készítette elő 
egységes iskola felállítását. Az 1926. évi XXIV. te. törvényerőre 
emelkedvén, egyházunk, mely mindig a haladás egyháza volt, 
1927. évi február 12-én elhatározta, hogy a polgáriiskolából mint 
alsó, a lyceumból mint felső tagozatból középfokú iskolát szervez, mely
nek érettségi bizonyítványa minden főiskolára s emellett hivatali 
pályákra képesít. Ennek typusa a leánykollégium, mely eddigi élűink
nek leginkább felel meg, amennyiben ugyanazt tanítja, amit lyceu. 
műnk eddig, előnye azonban az államérvényes bizonyítvány.

Egyházunk vezetősége dr. Raffay Sándor püspök elveinek 
megfelelően természetesen elfogadta az uj törvényben meg
szervezett iskolatípust, mivel benne hét éve követett eljárá
sának törvényerőre emelését látta. Jövő évben, 1927. szeptem
berében az I. kollégiumi osztályt a Deák-téren, az V. kollégiumi 
osztályt pedig a Veres Pálné lyceumban nyitjuk meg.

2. Az 1926—27. története.
Hetedik évünket felekezeti főhatóságunk rendeletére szep

tember 16-án nyitottuk meg elöljáró inkjelenlétében, s Isten se
gítségével junius 18-án fejeztük be.
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A tanítás ez évben is a vall. és közokt. min. által 106960— 
1923. V. ü. o. rendeletileg jóváhagyott tanterv szerint folyt, de 
ennek keretén belül az egyes évek óta kipróbált tanárok, be
látása, tapasztalata szabta meg a tananyagot.

a) A  tanári kar. Ez évben is kizárólag óraadók működtek, 
azonban közülök heten nagyobb óraszámmal csakis iskolánkban 
tanítottak. Ezek közül jelen évben dr. Láng Margit az igazgató 
helyettese is volt, minthogy dr. Böhm Dezső a folyó iskolai 
évtől a Deák-téri polgári iskolát is vezette. A tavalyi óraadók 
közül sajnálattal nélkülözzük ez évben Klaniczay Sándor és 
Mikola Sándor értékes munkáját, kik évekig szentelték tehet
ségüket iskolánk jó nevének öregbítésére Itt van azonban 
újra dr. Szelényi Ödön, kit a kovnói litván egyetem [meg
hívott ugyan tanárnak, ő azonban nem hagyott el, hanem sok
oldalúságával és nemes buzgalmával gyarapította iskolánk fel
virágoztatása körüli érdemeit. Mellette Bünker Jozefin, Scháádt 
Gyuláné, dr. Papp Gyuláné és Piesse Gladysen kívül most 
már a fasori főgimnáziumban nyugalomba vonult dr. Szigethy 
Lajos is újra csak nálunk tanított, s igy visszatért abba az intézet
be, melynek egy évig igazgatója volt. Értékes és buzgó uj mun
kaerőt nyertünk dr. Pellesné Jablonovszky Piroskában, ki a Deák
téri polgáriban is tanítván, összekötő kapocs volt a két intézet 
között; egy tárgy tanítására segítségünkre volt H. Gaudy Lász- 
lóné (torna), dr. Petrik Aladár, a közös egyház főjegyzőjejog) és 
dr. Steinert Katalin (német) s ismét örömmel üdvözölhettük mun
katársaink közt a szabadságáról visszatért Oppel Imrét. Békés
csabai vallástanárrá történt megválasztásáig, az I. félévben 
Kimer Gusztáv segédlelkész tanította az egyházi éneket; óráját 
a II. félévben az igazgató vette át.

Mély részvéttel vettünk részt az 1926 julius 30. elhunyt 
Győry Lóránt nyugalmazott miniszter temetésén, ki oly vá
ratlanul hagyott itt minket. Hozzá közelebbi kötelék is csa
tolta iskolánkat: u. i. első III. osztályunkban ő adta elő 
növendékeinknek a jog és nemzetgazdaságot rendkívüli buz
galommal s a tőle mindenütt megszokott pontossággal. Bánatos 
édes anyja, néhai Győry Vilmosunk özvegye azokat a 
szépen kidolgozott jegyzeteket, melyekkel lyceumi előadásaira 
készült, intézetünknek adományozta. Fogadja érettük őszinte 
hálás köszönetünket! Ereklyéink között fogjuk a becses kéz
iratokat megőrizni.

A z Evang. Tanáregyesület, melynek székhelye is intézetünk,
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évi közgyűlését és azt megelőző választmányi ülését november 
10-én iskolánk dísztermében tartotta. Ez alkalommal dr. Szigethy 
Lajos elnöki megnyitójában a helynek megfelelően Veres Pál- 
néról emlékezett meg. Itt emeljük ki, hogy ezen egyesület tes
tületünk három tagjával töltötte be legelőkelőbb tisztségeit, 
amennyiben elnökké dr. Szigethy Lajost, titkárrá dr. Szelényi 
Ödönt, főjegyzővé dr. Böhm Dezsőt választotta. Ugyanők a 
Protestáns Tanügyi Szemle szerkesztőségi bizottságában benn
vannak, dr. Szelényi a szerkesztő; s ugyancsak ők dr. Láng 
Margittal a Luther Naptár munkatársai. Végül mindhárman a 
magas kultuszkormány képviselői is voltak ev. középiskoláink 
érettségijénél Sopronban, Kőszegen és Nyíregyházán.

b) Növendékeink száma a három évfolyamban 114 volt, 
tehát a létszám megfelel az eddigieknek. Ezeket a növendé
keket, kik legjobb családjainkból kerülnek ki, vallásos és ha
zafias szellemben neveltük a jelen évben i s ; részt vettünk 
velük az április 7-én rendezett hiterősitő előadásokon, ugyan
akkor úrvacsorához is járultunk. Énekkarunk a Deáktéri temp
lom liturgikus istentiszteletén sikerrel szerepelt, egyes növen
dékeink pedig a Deák-téri Luther-Szövetség ádventi és böjti 
előadásain szavalatukkal működtek közre — általában igye
keztünk őket egyházunk életébe minél erősebben belevonni.

c) Szülői értekezlet. A szülői házzal való együttműködés 
előmozdítására december 7-én összehívtuk tanulóink szüleit, kik, 
— sajnos, — nem jelentek meg a méltán várható nagy számban, 
de akik ott voltak, élénken részt vettek a megbeszélésben. 
Az igazgató megnyitó szavai után dr. Szelényi Ödön tanár ol
vasta fel magyar protestáns nőnevelésünk úttörőiről szóló elő
adását, majd dr. Láng Margit tanár a tanulók otlhoni elfoglalt
ságáról értekezett. Kiemelte a nyelvtanulás, zeneórák, külön
böző sportok művelésében való rendszertelenséget. Felmerült 
előadásában a növendékek otthoni olvasmányainak kérdése is, 
s erről élénk eszmecsere folyt, melyben a tanári kar tagjain 
kívül főleg Bertalan Albert ezredes, Marienthal Richardné, dr. 
Plósz Pálné vettek részt, és kialakult a szülők ama kérése, 
hogy a tantestület állítson össze valamely vezérfonalat a gyer
mekeknek adható olvasmányokról — ezt a tanári kar lehető
ség szerint meg is tette. Dr. Farkas Samu kormányfőtanácsos 
a szülők köszönetét tolmácsolta az intézet nevelőmunkájáért, 
s ezzel végződött az értekezlet, melyen egyházunk vezetői kö
zül dr. Zsigmondy Jenő közfelügyelő, dr. Haberern Pál és
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Rátz László igazgatótanácsi tagok jelentek meg, ott volt to
vábbá a testvér polgári leányiskola tantestülete is. ;

d) A  szemléltetés eszközeit ez évben is gyarapítottuk. Külö
nösen nagy haszna volt egy Epidiaskop beszerzésének, mellyel 
képeknek és levelezőlapoknak, tárgyaknak vetítése is lehetséges 
a diapozitivek mellett. Ennek értéke különösen a művészet
történet tanításában volt megbecsülhetetlen. Dr. Láng Margit 
munkája ebből a szempontból úttörő, és iskolánk példájára az 
uj leányoktatási törvény rendes tárgynak beillesztette mindhá
rom typusu iskolába ezt a női lélekre igen fontos tárgyat — 
mindenesetre Raffay Sándor intézete után hat évvel jutott el 
idáig az állam oktatásügye.

Művészettörténet, földrajz, irodalom és természetrajzi órá
kon, a rendes tanítás keretében jelen évben közel száz alkalommal 
alkalmaztuk uj gépünket. A régit pedig a Deáktéri polgári is
kola növendékeinek szemléltető oktatására használtuk fel húsz 
alkalommal. :

e) Színházak, hangversenyek, ismeretterjesztő előadások láto
gatása. Voltak növendékeink ez évben is színházban megfelelő 
darabok előadásain. Láttak érettségükhöz mérten 8 operát a ze
netörténeti, 16 színmüvet irodalmi tanulmányaik kiegészítésére. 
A műélvezetet dr. Böhm Dezső igazgató előkészítő előadása, 
zongorabemutatása vezette be. Látogatták a Székesfőváros if
júsági, a Nemzeti Színház előadásait, az Operaház előadásaiból, 
továbbá a Városi Színház operaelőadásaiból hasznos tanulságo
kat vontak le. Művészi hangversenyeket is élveztek, igy a Székesfővá
rosi Zenekar hangversenyeit, Riegler Ernő orgonaestéjét. Az in
tézetben gyakoroltak mély benyomást értékes előadásukkal 
Pintér Imre és P. Parlaghy Kornélia, nemkülönben Kovách 
Ernő, Orbán Gábor és Szászhalmi József szavalómüvészek.

f) Múzeumlátogatások, kirándulások. A szokott módon lá
togattak múzeumokat, főleg a Szépművészeti Múzeumot, vol
tak Aquincumban, a kerepesi temetőben nagyjaink sírjainál, 
végeztek tanulmányi sétákat a városban dr. Láng Margit szak
szerű vezetésével. A  rajzolókat Oppel Imre tanár vezette Buda 
festői helyeire, hogy a természet utáni rajzolást gyakorolják; 
megmutatta nekik Pann Ábel festményeit. A III. osztály növen
dékeit ez évben a Deák-téri polgári leányiskola fizikai termébe 
vezette időnként kísérletek bemutatára Deseő Zoltán tanár.

Nagyobb tanulmányi kirándulást rendeztünk a Máv. me
netjegyiroda segélyével május 12—Pj-ig Miskolc környékére. Meg
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tekintettük Miskolc nevezetességeit, Diósgyőrt, a hámori völ
gyet, Lillafüredet, megnéztük az aggteleki csepkőbarlangot, 
hazánk e határszéli páratlan nevezetességét, végül Mezőkövesd 
festői népviseletét. Részt vettek ebben a lyceum 19 és a pol
gári 23 növendéke. Vezették dr. Böhm Dezső igazgató, Bünker 
Jozefin, Jeszenszky Ilona, dr. Zelenka Margit és Ruttkay Miklíán 
Gyula tanárok; utóbbi Mezőkövesden istentiszteletet is tartott, 
melyen a kirándulók hálát adtak az Egek Urának a sok szép 
tapasztalatért. A résztvevők a menetjegyiroda kifogástalan 
rendezése révén a legkellemesebb emlékekkel és bő tanulsá
gokkal tértek vissza. Értékben ez a tanulmányút felette állott 
minden külföldi utazásnak, mert nekünk, magyaroknak elsősor
ban hazánkat kell megismernünk.

g) Iskolai ünnepélyeket rendeztünk a növendékek közre
működésével :

1. Október 6-án, az aradi vértanuk emlékére, melyen dr. 
Láng Margit tanár mondott beszédet.

2. A  reformáció emlékére, mikor is dr. Horváth Károly ta
nár beszélt.

3. Mohács-ünnepet rendeztünk december 9-én, melyen a 
nap jelentőségét dr. Szigethy Lajos tanár ismertette.

4. December 18. és 19. napjain Poldini Ede szép mese
operáját, a Hamupipőkét adták elő a növendékek kettős sze
reposztásban. László Julia és Molnár Ilona (címszerep) Mayer- 
berg Edit (herceg), Hölle Melitta és Zöldy Elza (mostoha), Bar- 
tóffy Erzsi, Csillag Márta, Hazslinszky Margit (testvérek), jeles
kedtek a főszerepekben, de az összes fellépők, nem kevésbbé 
a zongorán kisérő Erőss Klára, Mayerberg Alice és Barényí 
Edmée is teljes elismerést és sikert arattak. A kis galambok 
szerepében a testvér polgári iskola négy I. oszt. növendéke 
ügyeskedett.

5. Március 5-én Herczeg Ferenc-estet, melyen a bevezető 
előadást dr. Szigethy Lajos tanár tartotta. Utána a növendékek 
részleteket mutattak be a Pogányok-ból, (Plósz Erzsi) Á rva 
László Király-ból (Nötel Elza, Neubauer Irén, Kádár Lenke, 
Podhorszky Lenke), Bizánc-ból (Pongó Lenke mint Konstantin, 
Varga Jolán mint Herma főszereplésével), majd előadták ki
tűnő összjátékban a Gyurkovies-lányok egész I. felvonását, 
itt főleg Fuchs Erzsi (Mici), Marienthal Iris (Horkay), Barényi 
Edmée (Kata), Hölle Melitta (mama) tűntek ki, befejezésül 
Herceg dicsőítésére Láng Ella és az igazgató együttes énekes



14

jelenetét mutatták be, melyben Bartóffy Erzsi tűnt ki szép 
énekével.

6. Március 15-én iskolai ünnepélyt rendeztünk, ezen dr. 
Pelles Sándorné mondott hatásos emlékbeszédet.

7. Március 26-án hasonlóan emlékezett meg az intézet 
Beethoven halálának 100. évfordulójáról. Dr. Böhm Dezső ismer
tető előadását egészítette ki Péter Magda, Erőss Klára (Pathé- 
tique), Barényi Edmée és előadó zongorajátéka, továbbá az 
énekkar szereplése, mellyel Beethoven müveiből mutattak be 
jellegzetes példákat.

8. Május 18-án Gyóní Géza halálának 10. évfordulójára 
iskolai ünnepély volt. Ekkor verseny utján legjobbnak ítélt 
dolgozatát olvasta fel Schwarcz Márta, többen szavaltak és 
énekeltek Gyóni-verseket.

Mindezen ünnepélyek sikeréhez hozzájárult az iskola 62 
tagú lelkes énekkara az igazgató vezetésével, rendezésükben 
újra Láng Ella nevelőnő volt az igazgató segítségére.

h) Ezen alkalmakkor befolyt jövedelemhez adományok
kal járultak hozzá, illetve felülfizettek: Dr. Németh Ödön 27, 
dr. Szelényi A ladár 20, dr. Fleischer Elemér, dr. Hoffmann 
Frigyes 19'60, dr. Zsigmondy Jenő 18‘80, dr. Miklós Istvánná, 
dr.'Stühmer Frigyes, N. N. 10, dr. Szontágh Tamásné, dr. Thébusz 
Béla 9, Hittig Lajos, Öhlschläger Márton, Zsigmondy Dezső 8, 
Blaskovich Gyula 7, Rátz László 6‘20, dr. Plósz Pál, dr. Raffay 
Sándor 5, Kírner Gusztáv, Poyner Ernőné 4.80, dr. Haberern 
Pál, dr. Papp Gyuláné, Szigeti Lipótné, Zöldy Dezső 4, Far
kas József 3‘20, N. N. 3, dr. Scholtz Géza 2‘40, N. N. 2, dr. 
Bartóffy Jánosné, Jeszenszky Ilona 1.60 P, összesen 236 P, azaz 
2.700,000 K. Fogadják nagylelkű adományaikért leghálásabb 
köszönetünket. Az anyagi siker elérésében Könczey Judit III. 
évf. növendék pontos pénzkezelésének és ügybuzgalmának 
van igen nagy része.

Múlt évi értesítőnk lezárása után kaptuk dr. Mesterházy 
Ernő, dunántúli ev. egyházkerületi felügyelő 3.000,000 K-ás 
adományát, mellyel jóleső elismerését fejezte ki az intézet mun
kája iránt, melyben két tehetséges leánya végzett. Fogadja hálás 
köszönetünket nemes ajándékáért, mellyel legnagyobb adako
zónk, báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelőnk mellé 
állott, hogy a fejlődi iskola alakulását megkönnyítse.

Éppen ilyen hálával emlékezünk meg szellemi vezérünk, 
Veres Pálné nagyasszony méltó utódjáról, Rudnay Józsefné, Ve-
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res Szilárdéról, ki jóindulatát minden alkalommal kimutatja — 
legutóbb 100 példányt küldött különböző füzetekből, melyek
ben nagynevű édes anyjának emléke van megörökítve. Ezeket 
kívánsága szerint derék növendékeink között fogjuk kiosztani 
jutalomkönyvül, hogy megőrizzék annak emlékét, kinek szel
lemében iskolájuk mindig működni igyekszik. A Mindenható 
áldja meg Rudnayné nagyasszonyt jóindulatáért nyugalommal, 
békességgel!

i) Tanfolyamok. A  III. évfolyamot végzett növendékek 
(összesen 15) ez évben is tanfolyamok hallgatására jöttek kö
rünkbe, hogy még kiegészítsék tanulmányaikat. Voltak: 1. El
méleti tanfolyamok:

a) Dr. Szelényi Ödön: A legújabb magyar irodalom (3 
hó, heti 2 óra.)

b) Ugyanaz: Legújabb filozófiai irányok. (3 hó, heti 1 óra.)
c) Dr. Böhm Dezső: Modern világirodalom. (3 hó, heti 2 óra.)
d) Dr. Láng M argit: Modern festészet. (3 hó, heti

2 óra.)
e) Ugyanaz: Magyar művészettörténet. (3 hó heti 1 óra.)
2. Gyakorlati tanfolyamok.
a) Gyorsírás. (Egész évben, két csoport, heti 1—1 óra.) 

Tanította H. Gaudy László.
b) Varrást. (7 hónap, heti 9 óra.) Vezette Schöpflin Ida, 

s tanított felsőruha és fehérnemű varrást. Készítettek a résztve
v ő k : 119 különböző ruhát, kosztümöt, 14 ruhaalakitást, 5 ka
bátot, 3 kabátalakitást, 32 különféle blúzt, 12 pongyolát (piyamát), 
10 aljat, 9 gyermekruhát, 5 kötényt, 95 fehérneműt; összesen 
304 darabot. E számok minden szónál szebben beszélnek, s 
dicsérik a vezető és résztvevők munkáját.

Sajnálattal kell azonban megállapítanunk, hogy kalapké- 
szitő tanfolyamot az érdeklődés hiánya miatt ez évben nem 
rendezhettünk.

k) Iskolalátogatás. Tanító munkánkat igazgatótanácsunk 
tagjai ez évben is élénk érdeklődéssel kisérték. Elsősorban dr. 
Haberern J. Pál iskolafelügyelő, illetve közfelügyelő keresett 
fel gyakran; meghallgatta minden tanár, minden osztály és 
minden tantárgy tanítását, úgy, hogy teljes és hü képet nyer
hetett az iskolánkban folyó munkáról és annak szelleméről. De 
felkeresett ez évben is Rátz László, tb. főgimn. igazgató, s itt 
említjük meg, hogy évvégi összefoglalásainkon az igazgatóta
nács összes tagjai megjelentek, sőt rendkívüli elfoglaltsága el-
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lenére Dr. Raffay Sándor püspök, az iskola alapítója egy egész 
délelőtt figyelte meg nevelő működésünket, s főleg a növendé
kek érdeklődésének minden tárgy keretében tapasztalt lekötését 
emelteki elismerőleg. Előadásaink állandó vendége Landgraf 
János egyházi felügyelő, . ' -

3. Az intézet igazgatótanácsa.
Dr. Raffay Sándor, bányaker. ev, püspök, elnök, dr. Eli- 

scher Vilmos ügyvéd, az int. jogtanácsosa, dr. Haberern J. Pál 
egyet, tanár, udv. tan,, az int. egészségügyi felügyelője, dr. 
Hittrich Ödön, főig., ev. főgimn. igazgató, Landgraf János, ny. 
államtitkár, egyh. felügyelő, dr. Mágocsy-Dietz Sándor egyet, 
tanár, Rátz László, ev. főgimn. tb. igazgató, dr. Schneller Ist
ván, egyet, tanár, továbbá az iskola és internátus igazgatói.

4. Óraadók és a tanított tárgyak.
S z á m N É V F o g la lk o z á s T a n tá r g y a k H e ti

ó ra
M e g je g y z é s

i Dr. Böhm Dezső Ig a z g a tó
Z e n e tö r t .  I— III, 
E g y h .  é n e k  I. 
K a r é n e k  I— III.

5

A  b p .  e v . főg . 
s z a b a d s .  ta n á r a ,  
a  D e á k - té r i  ev . 

p o lg . l e á n y i s k .  ig.

2 Bünker Jozefin N y e lv m e s te rn ő N é m e t  I— 11. 
F r a n c i a  I— III. 1 5 I n te r n á tu s i

n e v e lö n ő

3 Deseő Zoltán Á ll .  B o ly a i íő r e á l  
is k . ta n á r

S z á m ta n  I— II. 
F iz ik a  III. 5

_  . ..

4 H. Gaudy László E v . v a llá s ta n itá s i  
ig azg a tó G y o r s í r á s  I— III. 2 ' -

5 H. Gaudy Lászlóné O k i. po lg . is k . 
ta n á r T o r n a  I— III. 3 :

6
Dr. Horváth 
Károly

K ö zs . G iz e lla -  
le á n y g im n . t a n á r

F ö ld r a j z  III. 
E g é s z s é g t a n  III. 3 A  f ö ld ra jz tö r t .  

s z e r e k  ő re

7 Dr. Kubacska 
András

E v . főg im n. 
ta n á r T e r m é s z e t r a j z  I— II. 4 A  te r m é s z e t r a jz i  

t a n s z e r e k  ő re

8 Dr. Láng Margit N y , le á n y g ím n . 
ta n á r

M ü v . tö r t .  I— III. 
V i lá g ir o d .  II— III. 
A n g o l  I.

1 3

A z  ig . h e ly e t te s e  
A z  I. o . fő n ö k e , a 

m ü v .  t ö r t .  t a n 
s z e r e k  ő re

9 Oppel Imre E v . főg im n. 
-tan á r R a jz  i— in. 4 -

1 0 Dr. PappGyuláné O k i. po lg . isk . 
ta n á r A n g o l I— II. 6 -

11
Dr. Pelles 
Sándorné

O k i. k ö z é p is k . 
ta n á r M a g y a r  I— II. 4

A  D e á k - té r i  
p o lg .  i s k . 
ó r a a d ó ja
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V . i l l l NÉ V F o g la lk o z á s T a n tá r g y a k H eti
ó ra M e g je g y z é s

1 2 Dr.Petrik Aladár Ügyvéd J o g  é s  n e m z e tg .  III. i -

13 Piesse Gladys — A n g o l II— III. 6 -

14 Scháádt Gyuláné Ny. középisk. 
tanár

N é m e t  II. 
F r a n c i a  I — III. 12 A 11. o . f ő n ö k e

15 Dr. Steinert 
Katalin

Oki. középisk. 
tanár Német I. III. 6 -

16 Steller Mária — K é z im u n k a  I— III. 2 -

17 Dr. Szelényi 
Ödön

Egyetemi m.tanár, 
oki. ev. theol. és 
középisk. tanár

V a llá s  I— III. 
F i lo z ó f ia  1— III. 
M a g y a r  I II . 
N é m e t  III.

12 A 111. o .  f ő n ö k e

18 Dr. Szigethy 
Lajos

Ny. ev. főg. 
tanár

T ö r t é n e t  I— III. 
V i lá g ir o d .  I. 8 -

A rom. kát. növendékek vallásoktatását dr. Hauser Ignác vallástanárl 
belvárosi s. lelkész látta el.

Altisztek : Hajas Simon, az int. portása, Szabó István, iskolaszolga.

5 Tanárok irodalmi 
és társadalmi működése.

Dr. Böhm Dezső a III. Egyet. Tanügyi Kongresszus elnöki 
tanácsának, az Evang. Egyet. Tanügyi Bizottság tagja, az Orsz.Ev. 
Tanáregyesület főtitkára, a Lutheránia Dalosegyesület alelnöke, 
a Luther Szövetség választmányi tagja stb. Cikkeket irt evang. 
lapjainkba, a Luther Naptár munkatársa, a Prot. Tanügyi Szemle 
szerkesztőbizottságának tagja. Zenét szerzett Jeszenszkyné T. 
Irén „Balaton mesél“ c. és Láng Ella „A mi regősünk" c. if
júsági darabjaihoz. Előadásokat tartott a Deák-téri, fasori és bu
dai Luther-Szövetségekben.

Dr. Horváth Károly az „Ifjúság és Élet“ szerkesztője, 
a Magyar Földrajzi Társaság alapitó tagja. Megjelentek elemi, 
polgári és leánygimnáziumi tankönyvei, a Kis könyvtárban „Ál
latmegfigyelések" c. könyve. Előadást tartott a fasori Luther 
Szövetségben kétszer, az angyalföldi Luther Szövetségben há
romszor, az Újpesti Szociális Főiskolai Telepen kétszer. Irt 
az „Ifjúság és Élet‘‘-ben, a „Földrajzi közlemények"-ben.

Dr. Kubacska András előadásokat tartott a fasori Luther 
Szövetségben.
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Dr. Láng Margit a Régészeti Társulat és az Orsz. Ev. 
Tanáregyesület választmányi tagja, a Római Magyar Intézet 
tagja. Nagyobb tanulmánya: „Honi vonások a délitáliai festett 
képeken“ (Arch. Ért. XL. k.) és egyéb cikkek az Arch. Érte
sítőben, evang. lapjainkban és a Luther Naptárban. Előadá
sokat is tartott a Régészeti Egyesületben és a fasori Luther- 
Szövetségben,

Dr. Szelényi Ödön a debreceni egyetem és a miskolci ev. 
jogakadémía magántanára, a Magyar Pedagógiai Társaság vá
lasztott tagja, a Protestáns Irodalmi Társaság választmányi és 
tudományos szakosztályának megválasztott rendes tagja, az 
Orsz. Ev, Tanáregyesület titkára, a budai ev. egyház presbytere. 
Cikkeket irt a Prot. Szemlébe, Magyar Pedagógiába, Teológiai 
Szemlébe, Vándorúiba, Luther Naptárba, felelős szerkesztője 
a „Hegyen Épült Város“ és a „Prot. Tanügyi Szemle" c. lapok
nak. Sajtó alá rendezte „Az ev. keresztyénség világnézete“ c. 
tankönyvének III. kiadást.

Dr. Szigethy Lajos az Evang. Egyetemes Egyház tanügyi 
bizottságának előadó-jegyzője, a bányai ev. egyházkerület tan
ügyi és missziói bizottságainak elnöke, az Orsz. Ev. Tanár- 
egyesület elnöke. Cikkei jelentek meg a Luther-Naptárban, a 
Nagyenyedi Albumban, Hegyen Épített Városban. Protestáns 
Szemlében. M egjelent: 1. „Luther lelke" c. müvének Lés II. kö
tete, 2. Goethe-forditások (dalok, balladák, egyéb költemények).

6. Az intézet felszerelési tárgyai 
és taneszközei.

Az 1925/26. évi értesítőben kimutatott állomány jelen évi 
növekedése:

1 . Művészettörténeti szertár: 12 diapozitív lemez, „Magyar 
Népművészet“ (12 sorozat), G erecze: „A pécsi székesegyház“ , 
Wells : „A művészetek fejlődése“ c. műve. Ajándékul sok szem
léltető, vetítésre alkalmas képet igazgató 678 lev. lapot és 17 
albumot, Jeszenszky Ilona 24 és levelezőlapot kaptunk, nagyobb 
számút ajándékoztak: az lapot, Laki Vilma 40, Láng Ella 175, 
dr. Láng Margit 642, Mikolik Kálmán 20 művészettörténeti, föld
rajzi és irodalmi lapot. Húsvéti tanulmányutjáról a lyceum és 
polgári testületének több tagja hozott értékes s főleg igen hasz
nálható ajándékot. Dr. Láng Margit a fentieken kívül Olaszor
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szágból 200, Jeszenszky Ilona és dr. Zelenka Margit párisi utjuk- 
ról 87 képet és lapot, dr. Szigethy Lajos olasz földről 2 nagy 
fényképet. Az erkölcsi tőke mellett, melyet ily tanulmányút jelent, 
anyagi gyarapodása is van iskolánknak. Ezzel szemben a sok 
növendék közül csak Fantl Éva adott 10, Péter Magda 25, 
Tors Lenke 9 lapot.

2. Természetrajzi szereink gyarapodása 23 növénytani 
diapozitiv lemez.

3. Irodalmi szemléltetőeszközeink 12 drb. Petőfi „János 
Vitéz“-ét ábrázoló diapozitiv lemezzel, ugyanezt ábrázoló fali
képpel (Szabó Imre ajándéka), továbbá dr. Thébusz Béla által 
ajándékozott öt darab Remsey „A lenyűgözött Hungária“.

4. Legértékesebb beszerzésünk, melynek haszna felbe
csülhetetlen, egy Epidiaszkóp vetítőgép, mely diapozitivek mel
lett mindenféle kép, levelezőlap és tárgy vetítés utján való 
bemutatására alkalmas. Ennek beszerzése lehetővé tette, hogy 
a Deák-téri polgári leányiskola növendékeinek szemléltető ok
tatásáról is intenzivebben gondoskodjunk: u. i. régi, kitünően 
bevált gépünket a polgári használta eddigi, nehézkes gépe he
lyett. így már ez az év is kétségtelen előnyt jelentett mindkét 
iskola számára. A polgári iskola gazdag bútorállományából 
egy előadószobát rendeztünk be a lyceumban, melyben pár
huzamos nyelvi órákat, elméleti tanfolyamokat tarthattunk, 
miáltal sokkal könnyebbé lett az órák beosztása. Jövőre ez 
együttműködés az idei tapasztalatok alapján előreláthatólag 
még több előnyt hozhat a testvéríntézetekre.

5. Igen nagy gondot fordítottunk könyvtáraink gyarapítá
sára. Úgy a tanári, mint az ifjúsági sok művel lett gazdagabb, 
de hogy ez lehetséges volt, a sok ajándéknak köszönhető el
sősorban. Dr. Szelényi Ödön 50, Fialka Margit 23, Dr. Bőhm 
Dezső 22, Láng Ella 8 kötettel növelték állományukat, többen 
adtak egy-egy darabot. Ez által növekedett az Ifjúsági Könyv
tár 108 müvei 177 kötetben, a Tanári pedig 82 müvei 109 kötetben.

Fogadják mindazok a megértő adományozók, kik a fej
lődő iskola támogatására siettek, a fenntartó hálás köszönetét.

7. Növendékeink névsora 1926—27-ben.
A) Rendes tanulók.

I. évfolyam .

Ambrus Anna r. k., Árvái Anna izr., Asbóth Kamilla r. 
k., Bergl Éva izr., Bertalan Karola r. k.. Bőhm Margit r. k.,
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Dalmai Mária r. k., Dávid Hedda izr., Diénes Piroska ref., 
Fantl Éva r. k., Faragó Vera r. k., Farkas Lívia ev., Fleischer 
Mária r. k., Gábos Magdolna r. k., Grundt Erzsébet ev., Joó 
Magda ref., Kamocsa Ida ref., Katona Sarolta r. k., Ledvinka 
Ilona r. k,, Liszkay Elza ref., Megele Zsófia ev., Németh Ka 
róla ref., Neumann Ibolya izr., Oelschláger Ilona ev., Parragh 
Flóra ref., Péter Magdolna ref., Plósz Erzsébet r. k., Sátor 
Hedvig ref., Schmidek Ilona izr., Szigeti Ilona ev., Tóth Ibolya 
ref., Tors Lenke r. k., Uhrmann Mária r. k., Újhelyi Ilona ev.

Magántanuló : Gáspárik Margit ev.

II. évfolyam .

Bartóffy Erzsébet ref., Battay Erzsébet ev., Bálint Margit 
ref., Bencze Anna r. k., Bessenyey Márta ref., Bolgár Julia 
izr., Csillag Márta ref., Deutsch Julia izr., Dókus Borbála ref,, 
Erőss Klára r. k., Falussy Margit r. k., Floderer Gertrud ev., 
Hazslinszky Margit ev., Hesz Hilda ev,, Jeszenszky Sarolta ev., 
Kaill Irén ev., Keönch Klára r. k., Kiss Boriska ev., Klein 
Éva ev., Kolosváry Ibolya ev., Koppány Éva izr., Kovács 
Margit ref., Kovácsovics Márta ev,, Kürti Ilona izr., Lehner Irma 
ev., Maly Elza r. k., Miklós Irén ref., Nagy Ida ref., Nagypál 
Magda ref., Neubauer Irén ev., Podhorszky Lenke ev., Pongó 
Lenke ref., Schön Jolán ev., Solt Zsuzsa ref., Strompf Anna ev., 
Szabó Ilona ev., Székely Emma ref., Újhelyi Antónia r. k,, 
Újhelyi Margit ev., Winkler Ilona ev,, Wollák Lili izr., Zöldy 
Elza ref.

Magántanuló: Némethy Gizella r. k.,
Kiléptek: Czékus Ilona, Égner Ilona, Schey Ilona.

III. évfolyam .

Barényi Edmée ev., Cserna Julia r. k., Elischer Alice ev., 
Farkas Stefánia izr., Fehér Klára r. k,, Fuchs Erzsébet r. k., 
Gellért Margit r. k., Gulden Erika ev., Hölle Melitta r. k., 
Kádár Lenke ref., Kemény Sarolta ev., Kondacs Zsuzsanna ev., 
Könczey Judit ref., Lindner Anna izr., Lukács Anna ref., 
Marienthal Iris ev., Mayerberg Alice r. k,. Nötel Elza ev., 
Öhlsch, Jäger Anna ev., Roxer Sylvia ev., Saxlehner Ivonne 
ev., Schey Marianne unit., Schwarcz Márta izr., Stark Marietta 
ev., Varga Jolán ref., Vargha Edit ev.

Kiléptek: Balog Éva, Grósz Amália, Lorx Éva, Némethy 
Erzsébet, Oliwa Sarolta, Weishut Hanna.
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B) Rendkívüli hallgatók.
1. E lm életi tárgyak .

Árvái Rózsa izr., Elischer Marcelle ev„ Enessey Margit 
r. k., Farkas Ilona r. k., Fassinger Ilona ev., Fülöpp Magda 
r. k., Hiller Magda izr., Imre Anna ref., Krepuska Katalin ev., 
László Julia r. k., báró Lindelof Sarolta ref., Mailáth Emma ev., 
Mayerberg Edit r. k., Molnár Ilona ref., Németh Erzsébet és 
Ilona ref., Rell Vilma ev., Stenczer Auguszta r. k., Szabó Pi
roska r. k., Szönyi Klára izr., Verebély Eleonóra ev.

2. G yak orlati tanfo lyam ok.

a) Gyorsírás (kezdők): Asbóth Kamilla r. k., Bartóffy Er
zsébet ref., Cserna Julia r. k., Farkas Livia ev., Kailllrén ev.. 
Kolosváry Ibolya ev., Megele Zsófia ev., Neubauer Irén ev., 
Plósz Erzsébet r. k., Roxer Sylvia ev., Solt Zsuzsa ref. ren
des növendékek. Összesen: 11.

b) Varrás: Dr. Bőhm Dezsőné ev., Enessey Margit r. k., 
Enyedy Irén ref., Farkas Ilona r. k., Hazslinszky Margit ev., 
Hegedűs Lenke ev., Hollerung Klára ev., Kondacs Zsuzsa ev., 
Kondor Sára ref., Lipták Emma ev., Megele Zsófia ev., Mik
lós Irén ref., dr. Pelles Sándorné ev., Pildner Ilona ev., Pod- 
horszky Lenke ev., Polencz Margit ev., báró Radvánszky 
Antalné r. k., Szőke Ella ev., Szuchovszky Gyuláné ev. 
Összesen.- 19.

Statisztikai kimutatás 
az 1926—27. év növendékeiről.

1. V a llá s  szerin t.

a) Rendes Ev. R e f. U n it . R . k á t . I z r .
Ö sz -

s z e s e n
K i

m a r a d t
I n te r -
n á tu s

I. évf. 8 9 — 14 5 36 — 6

II. évf. 19 14 1 7 5 46 3 14

III. évf. 13 6 1 9 3 32 6 8

Összes rendes 40 29 2 30 13 114 9 28

b) Rendkívüli 16 7 — 8 3 34 — —

Összes szám 56 36 2 38 16 148 9 28
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2. A rend es n ö v en d ék ek .

a) Iskolai végzettsége: Előzőleg lyceumunkba járt 67 (ta
valy 54), polgáriba 28, gimnáziumba 9, kereskedelmibe 3, fel
sőleányiskolába 7, összesen: 114.

b) Születési helye: Budapest 61, Csonkamagyarország 29, 
elcsatolt területek : cseh 9, oláh 7, szerb 3, osztrák 2, kül
föld 3, összesen: 114.

c) Anyanyelve: Magyar 104, német 6, francia 1, orosz 
1, összesen: 114.

d) Szüleik lakhelye: Csonkamagyarország: Budapest 83, 
vidék 26, elcsatolt terület: cseh 4, oláh 1, összesen: 114.

e) Szüleik foglalkozása; földbirtokos (önálló gazda) 9, 
nagyiparos 14, kereskedő 24, önálló értelmiségi 19, közalkal
mazott 23, magánalkalmazott 9, katona 3, nyugdíjas és özvegy 
13, összesen; 114.

H) Iníernátus.

K özli: Szluika Ella, igazgató.

Valamely leánynevelő intézet csak akkor felelhet meg 
igazán céljának, fontos kulturális hivatását csak úgy tölti 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 dunáninneni evang. egyházkerület modori leánynevelő inté
zetének volt igazgatója.

Nevelőnők : Arz Lujza oki, tan., Bünker Jozefin ok. nyelv
mesternő, Fialka Margit oki. polg. isk. tan., Láng Gabriella oki. 
kertésznő, Öllös Izabella oki. polg. isk. tan.
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Gondnoknő: özv. Diskay Kálmánná, ruhatárosnő és beteg
ápolónő : Ladányi Kamilla, felügyelőnő: özv. Lorencz Viktorné, 
irodai munkában segített ár. Steinert Katinka középisk. tan.

Az internátus növendékei a bennlakó igazgatónő és ne
velőnők állandó felügyelete alatt vannak. Iskolán kívüli idejü
ket velük együtt töltik el a nappali szobákban. A magyar és 
idegennyelvü nevelőnők felváltva segítségükre vannak napi fel
adataik elkészítésében, a délutáni társalgó órákban az idegen 
nyelvek gyakorlásában. Velük vannak napi sétáikban, felügye
letük alatt játszanak a kertben, a széles folyosókon, esteli 
szabad óráikban. Velük mennek időnként vallásos és tudomá
nyos előadásokra, hangversenyre vagy színházba s mindenek
előtt vasár- és ünnepnapokon a templomba. Együtt imádkoz
nak reggel, délben, este. Velük vannak a hálótermekben is.

A növendékek kedvelt tartózkodási helye a meleg időszak
ban az intézet árnyas udvara, itt játszanak, tenniszeznek, vagy 
olvasgatnak szabad idejükben, sőt itt tanulnak meg kézimun
kázni 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 zongora- 
tanítási órákért külön díjazás jár.

A zongoratanitást ez évben Baulovicsné Oszlaczky Er
zsébet, Kéler Magda, Papp Józsefné, Poszvék Olga, Ritter 
Paula, Svehla Antonia és Várady Imréné oki. zongoratanárnők 
látták el.

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

Az egészségi állapot a tanév nagyrészében általában ked
vező volt. A téli hónapok influenzás időszakában azonban 
intézetünk sem maradhatott mentes az országszerte elterjedt 
járványtól. Az internátusbán megbetegedett és bent ápolt elég 
nagy számú betegünk, Istennek hála, mind könnyen átesett a 
bajon. Egyik kis növendékünk azonban, egerbegyi Erdey-Gruz 
Éva I. oszt. gimnázista, ki otthonában a szülői házban volt
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beteg, áldozatául esett az influenza súlyos, tüdőgyuladásos 
alakjának, a leggondosabb ápolás, az édesannyai szeretet sem 
tudta fiatal életét megmenteni. Szeretettel őrizzük emlékét.

A megbetegedett növendék a betegszobába kerül s ott 
az intézet orvosa, dr. Stühmer Frigyes gyermekorvos, kórházi 
főorvos, pontos utasításai szerint, a leggondosabbb ápolásban 
részesül. Sebészeti esetekben dr. Haberern J. Pál egyetemi 
tanár szakavatott keze segitett a kis betegeken. Ót ezenkívül 
mint egészségügyi felügyelőt ismételten volt szerencsénk inté
zetünkben üdvözölhetni. Könnyebb ragályos betegség alkal
mára szolgál az udvarban különálló betegpavillon. Súlyosabb 
ragályos bajban megbetegedett növendék a szülők költségére 
a törvény rendelkezése szerint kórházba szállittatík, Orvosi 
kezeléshez, külön tornaórákra a kisérést az intézet nem vállalja.

A Veres Pálné leány nevelőintézet ínternátusában elsősor
ban a továbbképző növendékei nyernek elhelyezést, de amennyiben 
még hely van — az O. N. E. leánygimnáziumának tanulói is 
felvétetnek.

A jelen 1926.— 1927. tanévben 57 növendék vétetett fel 
az internátusba, ezek közül 28 a továbbképzőnek, 28 a szom
szédos leánygimnáziumnak, 1 pedig a Deák-téri polg. leányis 
kólának volt tanulója. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyre fo
kozódó útlevélnehézségek miatt évről- évre fogy a megszállott 
területekről jövő internátusi növendékek szama. E tanévben 
már csak 10 növendékünk jött át megszállott területről, hogy 
itt részesülhessen magyar voltának megfelelő 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 10 pengő beiratási dij. Az 
előleg visszalépés esetén vissza nem téríttetik. Szept. 10-e után 
való visszalépés esetén az egész évi internátusi dijak befizetési 
kötelezettsége fennáll.

Internátusi dijak voltak a folyó 1926.—27. tanévben evan
gélikusoknak 100 pengő, katholikusoknak 150 pengő havonként, 
fizetendő lehetőleg évi 3 részletben. Internátusi beiratás dij 
10 P, zongorahasználati és orvosi dij egész évre 10—10 pengő. 
Az ellátási dij a még mindég bizonytalan áralakulatok miatt 
szükség esetén évközben emelhető. Befizetett díjak visszafize
tésének, vagy a fizetés alól való felmentésnek helye nincs. A 
mosásdij utólag állapittatik meg.
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Köszönetét mondok e helyen is dr. Hofmann Frigyes 
földbirtokos urnák, ki intézetünket 1.000,000 K és 12 drb. 
nyúl adományban részesítette, valamint Zöldy Dezső gyógy
szerész urnák 60 kg. liszt, 12 kg. zsir, 5 kg. cukor és 2 kg. 
szappan adományáért.

Az internátusba felvett növendék köteles az előirt szabá
lyokat pontosan betartani, az intézet rendjéhez szigorúan ra
gaszkodni. Szülei által előre bejelentett rokon vagy ismerős csa
ládnál a hónap második és negyedik vasárnapján templomi is
tentisztelet meghallgatása után este 7-ig látogatást tehet, ha a 
rokon-család ki- és visszakiséri. Ez időre érte a szülő, illető
leg a bejelentett család felelős. Bejelentett rokonaival a hónap 
harmadik vasárnapján délután 3—5 óráig beszélhet a fogadóterem
ben az igazgatónő tudtával. Vidéki rokon a szülők tudtával s 
részükről történt bejelentés alapján látogathatja meg a növen
déket más napon is délután 3 és 6 óra között. Nagyobb szünetre 
hazaútazó növendék a meghatározott időnél előbb nem utazhatik 
el s a kijelölt napon visszatérni tartozik.

A növendék szeptember hó első napjaiban foglalja el 
helyét az intézetben s ekkor tartozik magával hozni nevével 
és intézeti számával megjelölve (az intézet a jelzést nem 
vállalja): egy 180 cm. hosszú, 80 cm. széles, háromrészből álló 
derékaljat, 1 vánkost, 1 paplant, 1 meleg takarót, 3 rendbeli 
ágyhuzatot, 1 fürdőlepedőt, 1 fehér piké ágyteritőt, 1 nagy 3 m. 
hosszú abroszt, 6 asztalkendőt, számmal ellátott egyszerűbb 
evőeszközt, 2 mosdótörlőt, 2 pohártörlőt, megfelelő mennyi
ségű 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 köny- 
nyebb fésülködő köpenyt, 2 pár fekete cipőt, papucsot, sár
vagy hócipőt, 2 fekete előtt kötényt, meleg kendőt vagy kö
tött kabátot, esernyőt, 1 félkendőt, szájmosópoharat, fog-, kö
röm- és ruhakefét. Okvetlenül megkivántatik 1 téli és 1 nyári 
sötétkék ruha hosszú újjakkal a közös séták-, ünnepélyek-, szin- 
házbamenefelhez, ugyancsak sötétkék téli- és nyári egyenlő in
tézeti kalap, sötétkék kabát, továbbá egy könnyű fehérruha a tánc
vizsgára. A házban és kimenő alkalmával színes ruháikat is 
viselhetik a növendékek.
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Az internátus növendékeinek névsora 
az 1926—27. tanévben.

a) A  továbbképző tanulói:

1. Bartóffy Erzsébet ref. II. é. 2. Bessenyey Márta ref. 
II. é. 3. Diénes Piroska ref. I. é. 4. Fantl Éva róm. kath. I. é. 
5. Hazslinky Margit ev. II. é. 6. Jeszenszky Sarolta ev. II. é. 
7. Joó Magda ref. I. é. 8. Kádár Lenke ref. III. é. 9. Kemény 
Sarolta ev. III. é. 10. Klein Éva ev. II. é. 11. Kondacs Zsu
zsanna ev. III. é. 12. Könczey Judit ref. III. é. 13. Líszkay 
Elza ref. I. é. 14. Megele Zsófia ev. I. é. 15. Miklós Irén ref. 
II. é. 16. Nagypál Magda ref. II. é. 17. Németh Karola ref. I. 
é. 18. Oliva Sarolta* ref. III. é. 19. Őhlschláger Anna ev. III. 
é. 20. Podhorszky Lenke ev. II. é. 21. Pongó Lenke ref. II. 
é. 22. Solt Zsuzsa ref. II. é. 23. Strompf Anna ev. II. é. 24. 
Székely Emma ref. II. é. 25. Varga Jolán ref. III. é. 26. Vargha 
Edith ev. III. é. 27. Winkler Ilona ev. II. é. 28. Zöldy Elza 
ref. II. é.

b) Gimnáziumi tanulók:

1 Ascher A nna ref. III. o. 2. Ascher Katalin ref. VI. o. 
3. Barna Magda ref. I. o. 4. Bartha Gabriella ref. I. o. 5. 
Barthóly Edith ev. V. o. 6. Czaich Elza* r. k. VII. o. 7. Er- 
dey-Grúz Éva* ev. I. o. 8. Fenyvessy Vera ref. IV. o. 9. Fé
nyes Emilia ref. I. o. 10. Fleischer Eleonóra ev. I. o. 11. Gö
dény Irma ref. III. o. 12. Hofmann Mária ref. I. o. 13. Jakó 
Katalin ref. II. o. 14. Janthó Gabriella ref. III. o. 15. Kenedi 
Lidia r. k. V. o. 16. Liedemann Éva ev. IV. polg. 17. Luko- 
vics Julia ev. II. 18. Matolcsy Irén ev. IV o. 19. Molnár Ale- 
rienne ref. VIII. o. 20. Molnár Éva ref. III. o. 21 Mitsky Ale
xandra ref. II, o. 22. Nagy Mária r. k. V. o. 23. Neugebauer 
Margit ev. II. o. 24. Sipos Lili ref. III. o. 25. Skrainka Sarolta 
r. k. II. o. 26. Szathmáry-Király Zita ref. II. o. 27. Tarjáni 
Mária ref. IV. o. 28. Weinek Dalma r. k. VIII. o. 29. Zim
mermann Borbála izr. VIII. o.

A *-gal jelölt évközben kimaradt.



POLGÁRI ISKOLA

Megemlékezés
Mikolik Kálmán polgári iskolai igazgató 

nyugalomba vonulása alkalmából.

Az uj iskolai év megnyitásakor nagy változás várta az 
érdeklődőket: nem Mikolik Kálmán igazgató ur irta be a nö
vendékeket. Nem jött azután sem, hogy folytassa 51 éven át 
végzett nehéz, nemes szép feladatát, — elvonult a magánéletbe, 
hogy élvezze a munka után kijáró édes pihenést.

Tavaly még el sem tudtuk képzelni az iskolát nélküle, 
aki elsőnek érkezett oda minden reggel s aztán derűs, kedves 
jókedvvel fogadta a gyermekeket, kartársakat és változatlan 
szivességgel, tréfás hangulatban igyekezett mindenkinek juttatni 
a maga aranyos kedélyéből a kitűzött feladatok elvégzésének 
megkönnyitésére.

Tavaly még azt hittük, hogy az ő fáradhatatlan munka
bírása kifogyhatatlan s mindig ott láthatjuk őt majd hivatása 
teljesítésében.

Ámde 51 évi szolgálat terhét a legruganvosabb egészség 
is megérzi s bekövetkezik a nyugalomra való vágyódás. A 
nyilvános állásban eltöltött emberöltő után a magánember s a 
család igényei előtérbe nyomulnak, ezeknek is eleget kell tenni.

Kiváltságos az, aki félszázados pályafutás után élvezni 
tudja még ifjúkora kedvteléseit, előveszi a régen félretett 
Beethoven és Mozart szonátákat!

Mikolik Kálmán sokat dolgozott. Kora ifjúságától hivatala 
mellett számos társadalmi egyesületben vállalt munkát; tudott 
lelkesedni a zenéért, természetért; ha valaki segítségét kérte, 
sohasem tagadta meg.

A  tanulóifjúságnak mindenkor jóságos tanácsadója, meg
értő nevelője volt, a kartársaknak pedig szolgálatkész segítője.

Ezért hozták iskolánkba gyermekeiket azok a szülők, 
nagyszülők, kik valamikor az ő tanításait élvezték. Ezért része
sül ma is abban a ritka szerencsében, hogy Nagy-Budapesten,
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bárhol jár, hálás szeretettől felcsillanó szemmel köszöntik 
réges-régen volt tanítványai.

Nyugalomba vonulása hírét a gyermekek s a szülők nagy 
sokasága őszinte sajnálattal hallotta, de mindannyiuk szivében 
megnyugvást keltett a tudat, hogy a kedves igazgató bácsi 
immár felszabadul a felelősség nehéz súlya alól s ezentúl része 
lesz az élet apróbb-nagyobb örömeiben.

Sok ezer áldás kiséri útját. Adja a mindenható Isten, hogy 
életének alkonya derült legyen s megérhesse a jobb kort,

......... „mely után
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.“

Télessy Dalma.

I. Az iskola története.
A polgári leányiskola az elemi iskolából fejlődött, és pe

dig 1883. szeptemberében nyílt meg I. és II. osztálya Falvav 
Antal igazgatása alatt, s az 1887/88. évben, tehát 40 esztendő 
előtt lett teljes négy osztályúvá. A  növendékek száma állan
dóan növekedett, első évben 131 volt, 1898/99-ben érte el a 
legmagasabb számot, a 300-at. Már a kilencvenes években 
felmerült az a gondolat, hogy a polgárit végzetteknek az is
kolával kapcsolatban lehessen továbbképzést nyújtani, sőt az 
1903/4. iskolaév folyamán az iskolabizottság felsőbb leányis
kola felállítását határozza el, s az V. osztályt a főgimnáziumnak 
uj épületébe való kiköltözésével egyidejűleg meg akarja nyitni. 
A főgimnázium 1904 őszén fasori palotájába kimegy, a leány
iskola a felszabadult tágasabb helyiségeket elfoglalja, de a 
szép tervből nem lesz semmi, mivel az állam az anyagi hoz
zájárulást megtagadja.

1908—12-ig Scholtz Lajos, 1912-től Mikolik Kálmán igaz
gatja az iskolát.

1917. május 14-én az egyház az iskolának felsőbb leányis
kolává való átalakítását, illetve leánygimnáziummá való átszer
vezését mondja ki. Ez a terv sem valósul meg, történik azon
ban egy fontos lépés, amennyiben a polgári és elemi iskolák 
külön igazgatás alatt folytatják 1919-től munkájukat. A háború 
utáni nehéz vísszonyok még inkább nehezítették a régi terv 
életrehivását. A  magyar egyház ugyan Raffay Sándor püspök
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kezdeményezésére fontos lépést tett 1920-ban az evangélikus nő
nevelés érdekében, amennyiben kezelésbe vette 15 éves szerző
déssel az Országos Nöképző Egyesület Veres Pátné-utcai 
épületét s itt a tovább is fenntartott internátus mellé három 
évfolyamú továbbképző lyceumot szervezett a polgári és leánygim
názium IV. osztályát végzett olyan lányok számára, kik mo
dern nyelveket kivántak tanulni, s az általános műveltséget 
oklevélnél többre becsülték, de az államérvényes bizonyitványt 
kivánók részére nem állott fenn semmiféle evangélikus felsőbb 
leányiskola. Végre a folyó iskolai évben, mikor Mikolik Kál
mán 51 évi szolgálat után nyugalomba vonult, a két iskola 
közös igazgató vezetése alá került, amennyiben dr. Böhm 
Dezsőt, a lyceum igazgatóját bízták meg a polgári vezetésével, 
ő készíti elő a kettő egyesülését. Ennek eredményeképpen 
1927. február 3-án az iskolabizottság, 12-én pedig a magyar és 
német egyház közös képviselőtestülete egyhangúlag elhatározta, hogy 
a polgári leányiskolát a Veres Pálné lyceummal mint felső tago
zattal együtt az 1296. évi X X IV . tc.-nek megfelelően középfokú 
iskolává, és pedig a Veres Pálné intézet eddigi működésének meg
felelő leánykollégiummá szervezi át, mely modern nyelveket ta
nít, művészeti és irodalmi általános műveltséget nyújt, állam
érvényes bizonyítványa pedig minden főiskolára és hivatali 
pályákra is képesít. így a jövő iskolai évben megnyíló uj is
kola a Veres Pálné-intézet jól bevált tananyagát adhatja ké
pesítő, érettségi végbizonyítvánnyal, igy egyházunk céljainak 
mindenkép leginkább megfelel. A  kollégium I. osztálya polgári 
iskolánk I. osztálya helyén, V. osztálya pedig a Veres Pálné- 
utcában fog az 1927/28. iskolai évben megnyílni, s ennek meg
történtével régi, közel 30 éves óhaj s többször elhatározott 
lépés fog megtörténni.

II. Az 1926—27. iskolaév története.
1. Az év megnyitása. A javító vizsgálatokat augusztus 30-án, 

a magánvizsgákat másnap rendes időben megtartottuk, de a beira
tások felettes hatóságunk rendelkezésére, a szünidő meghosszab
bítása végett csak szeptember 13. és 14. napjain voltak. Növendé
kek azonban gyér számban jelentkeztek, úgy hogy a létszám előző 
évhez képest újra apadást mutat, ami a fenntartót cselekvésre 
késztette, mint azt értesítőnk más helyén megírtuk. Szeptern-
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bér 15 én nyitottuk meg dísztermünkben istentisztelet hallga
tása után az évet. Megnyitónknak ünnepi külsőt adtak meg
jelent elöljáróink: dr. Raffay Sándor püspök, dr. Haberern J. 
Pál iskolafelügyelő, Broschko G. Adolf esperes, Landgraf Já 
nos egyházi felügyelő, stb. továbbá a testvér Veres Pálné-in- 
tézet tanári kara. Ez alkalommal nyitotta meg az iskola mun
káját első ízben dr. Böhm Dezső igazgató.

2. Felügyelet. Egyházunk vezetői iskolánkat az év folyamán 
többször tüntették ki magas látogatásukkal. Felkeresett dr. Zsig
mondy Jenő közíelügy elő Broschko G. Adolf esperes társaságában, 
több ízben dr. Haberern J. Pál I. iskolafelügyelő, kik a ta
nítást élénk érdeklődéssel kisérték. A legnagyobb támaszunk 
volt azonban dr. Németh Ödön, iskolai II. felügyelő, ki szin
tén meglátogatta az iskolát, kihez egyébként mint közvetlen 
felettesünkhöz minden ügyünkben teljes bizodalommal fordul
tunk s nála támogatást is találtunk. Az 1927. áprilisi válasz
tások ugyan őt az I. felügyelői székbe emelték, de mi tudjuk, 
hogy azért nem vesztettük el, hanem mint az iskolabizottság 
elnökének mindig számíthatunk hathatós segítségére. Őszinte 
azonban örömünk, hogy a II. felügyelői tisztségre dr. Zim
mermann Ágoston, főiskolai professzort sikerült megnyerni. Az 
ő személye jól ismert előttünk; hiszen eddig is teljes szívvel, 
lélekkel vett részt egyházunk iskolaügyeinek intézésében. Mint 
tanárember ő is fel fogja a mi érdekeinket, az iskola érdekeit 
karolni. Most mikor oly fontos átalakuláson fog jövőre pol
gári iskolánk átmenni, nagy megnyugvással látjuk iskolaügyünk 
uj vezéreit. S ha fájdalommal kell belenyugodnunk a közfel
ügyelő dr. Zsigmondy Jenő lemondásába, ki bölcseségével min
den egyházi és' iskolai ügyben megtalálta a helyes kivezető 
utat, annál nagyobb és őszintébb az örömünk, hogy székébe 
az egyházunk teljes bizalma I. ískolafelügyelőnket, dr. Haberern 
J. Pált emelte. Ó lelkileg egy a tanársággal, a leányneve
lés fontosságát teljesen átérzi és mindig hangoztatja, a Ve
res Pálné intézetnek szervezői között az alapitó Raffay Sándor 
püspök buzgó támogatója. Ó ismeri az ügy fontosságát, látta 
évek hosszú során annak fejlődését, méltán remélhetjük, hogy 
bölcs vezetése alatt az uj iskola, a leánykollégium fel fog 
virulni, uj épületben, méltó helyen fogja áldásos munkáját 
egyházunk javára betölteni. A Mindenható kegyelme adjon uj 
vezetőinek erőt és kitartást nagy munkájuk folytatására, nagy 
terveik Végrehajtására!
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A magyar kormány megbízásából Mihalik Sándor, polg. 
isk. igazgató, szakfelügyelő látogatta meg junius 10.-én az iskolát.

3. A  tantestület élete. A múlt év végével nyugalomba vonult 
Mikolik Kálmán igazgató pótlásával dr. Böhm Dezsőt bízta meg a 
képviselőtestület. O vezette a polgári iskola mellett a Veres Pálné 
ev lyceumot, s feladata az volt, hogy e két helyen egyidejűleg 
készítse elő leánynevelésünk reformját, az uj leányközépiskola 
felállítását. Az igazgató két helyen volt elfoglalva, igy Mikolik 
Kálmán tanszékét, és pedig a szükséges magyar—német szaki 
állást a nt. képviselőtestület szeptember 27-iki ülésén dr. Ze- 
lenka Margit oki. tanitóképzőintézeti tanárral töltötte be, akit 
egyhangúlag rendes tanárnak választott meg. Benne az iskola 
és egyház egyaránt buzgó, minden szolgálatra és munkára 
kész, kiválóan sokoldalú, használható erőt nyert. Adjon a 
Mindenható további működésére is bőséges áldást, sikert isko
lánk javára, egyházunk örömére. Sajnos, Télessy Dalma ez év
ben sem folytathatta működését, de egészségi állapotának lénye
ges javulása reményt nyújt, hogy a jövő iskolaévtől kezdve 
újra munkába állhat kedves iskolája nagy előnyére, tanítványai 
és kartársai őszinte örömére. Óráit a testület tagjai osztották 
fel maguk között, csupán négyet tanított bejáró óraadó, dr. 
Pelles Sándorné, oki. középiskolai tanár, ki egyúttal a Veres 
Pálné-lyceum óraadója is volt, s igy kedves összekötő kapocs 
a két intézet között Egyebekben a tantestület munkáját a régi 
óraadók egészítették ki.

A tanáritestületnek három tagja: Jeszenszky Ilona, Glock 
Klára és dr. Zelenka Margit a húsvéti szünidőt külföldi tanul
mányúton töltötte. Erről a következőkben számolnak b e : A 
két hétből egy (ápr. 10—18.) Párísra esett. Már a Páris felé 
vezető út igen tanulságos volt, különösen földrajzi szempontból. 
Ennek legfőbb pontjai a Gesäuse (Hieflau és Selztal közt) s az 
arlbergi alagút környéke, majd Svájc gyönyörű vidéke: a 
Wallensee és Zürichersee. Párisban az első nap a Cité s a 
benne látható legnevezetesebb templomok, paloták (Notre Dame, 
Palais de Justice, St. Chapelle, St. Jaques, a Pantheon, St. 
Etienne, a Sorbonne) s az Eiffel-torony tetejéről a város pano
rámájának megtekintésével telt el. Másodnap a Cluny-museum, 
a Luxembourg, a Hotel des Invalides (Napóleon sírja), harmad
nap a Louvre s a Madeleine került sorra. A következő napra 
— éppen nagypéntekre — Versailles-be tett kirándulás s ezzel 
kapcsolatban a magyar kálvária Golgotájának, Trianonnak meg-
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tekintése esett. Husvét vasárnapján protestáns templomban 
istentisztelet hallgatása s utána a P ére—Lachaise történelmi, 
irodalmi és zenei vonatkozású siremlékeinek megtekintése kö
vetkezett. Délután még kirándulás a Bois de Boulogne-ba s 
másnap indulás Innsbruckba. Itt a Hofkirche (a Habsburgok 
szobraival) a Hofgarten, a „Goldenes Dachl“ s más érdekes 
régi házak, épitkezési emlékek, meg a várost övező égbenyuló, 
lenyűgözően szép havasok megtekintésével telt el az idő s a 
technika egyik csodálatos alkotásán, a Karwendelbahn-on (alag
utakon, viaduktokon, vízesések, erika-mezők, morénák és gle- 
cserek közt) vezetett tovább az ut a bajor főváros, München 
felé. Itt az első nap a város általános képének, legszebb s leg
nevezetesebb épületeinek, szobraina-c megtekintésével telt el. 
Ezután a Lenbach-alapította Künstlerhaus, a St. Michel Kirche, 
a Frauenkirche s a gótika pazar csodájának, az uj városház
nak megtekintése következett. Másnap a képtárak (Staats
galerie, Glyptothek, Alte- és Neue Pinakothek) kerültek sorra. 
Következő napon a Schack-Galerie és kirándulás Nymphen- 
burgba s ott a gyönyörű, gazdag botanikuskert megtekintése. 
Még kirándulás az ősrégi, oromtetős, freskós házaktól (Fugger- 
haus, Weber-Haus) érdekes és jellegzetes s minden buzgó evan
gélikusban áhítatot keltő Augsburgba; ott a vallási és törté
nelmi vonatkozású érdekességek (Lech-mezei csata emléke, az 
ágostai hitvallás keletkezési helyén levő emléktábla, a legrégibb 
evangélikus templom, az Anna templom) megtekintése. Utolsó 
állomás Salzburg volt, hol a vár, a régi császári rezidencia 
pompás termeinek és berendezésének a megtekintése, a jelleg
zetes harangjáték meghallgatása, a Mozart-vonatkozások fel
kutatása foglalták le a napot. A rendkívül tartalmas, tapasz
talatokban és benyomásokban gazdag tanulmányút eredményét 
a földrajzi, történelmi, irodalmi órákon, továbbá vetitettképes 
előadássorozatokon igyekszünk tanulóink hasznára fordítani, 
s e helyt is mély hálánkat fejezzük ki a Simonyí-alapitvány 
adományozójának s az alapítványt kezelő bizottság tagjainak, 
kik áldozatkészségükkel s a modern pedagógia követelményeit 
jól ismerő körültekintő gondosságukkal tanárainknak ezt a feled
hetetlen szép és tanulságos útját anyagilag lehetővé tették.

Részt vettek tanáraink elsősorban az evang. egyházi, főleg 
pedig a tanári mozgalmakban. Dr. Zelenka Margit az Evang. 
Tanáregyesület november 10-íki ülésén igen nagy sikerű elő
adást tartott a leánycserkészetről; ugyanaz az egyesület dr.
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Bőhm Dezsőt főjegyzőjévé, Kozma Gabriellát pedig jegyző
jévé választotta. — Dr. Bőhm Dezsőt a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter a nyíregyházai ev. leánygimnázium érettségi 
vizsgálataihoz kormányképviselőnek küldte ki, az Országos 
Közoktatásügyi Tanácsban pedig a leányközépiskolák átszer
vezésével megbízott bizottság tagjává tette. — Megjelentünk 
a testvériskolák minden fontosabb életnyilvánitásánál, egyház
társadalmi egyesületeink munkájából is részt vettünk.

Benső ünneplésben részesítettük 70. születésnapja alkal
mából november 15.-én Mikolik Kálmán ny. igazgatót. Emelte 
ez összejövetel fényét dr. Németh Ödön iskolafelügyelő és 
Broschko G. Adolf esperes megjelenése. Maradandó emléke 
az a sikerült nagy fénykép, melyet ez alkalommal helyezett el 
a tantestület az igazgatói iroda falán néhai Scholtz Lajos igaz
gató mellé.

4. Tanítás és nevelés. Az őseinktől örökségképpen átvett 
tiszta evangélikus szellem hatotta át egész évben munkánkat, 
éppen ezért igaz örömmel vettük az 1926. évi egyetemes gyűlés 
határozatából dr. Szigethy Lajos összeállitásában megjelent 
„Utasitás"-t „a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak“ 
ápolására, hiszen a kis vázlat céljainak és útmutatásainak meg
felelően igyekeztünk eddig is eljárni.

A  vallásos érzés ápolására havonként egyszer külön isten
tiszteletet rendeztünk az elemi iskolával együttesen. Ezeken 
dr. Kirchknopf Gusztáv, vallástanárunk talált a gyermekek 
szivéhez szóló hangot beszédeiben. De nem elégedtünk meg 
ezzel, hanem növendékeink tanári felügyelettel minden va
sárnap a templomban voltak, megjelentek a Luther Szövet
ség ádventi és böjti előadásain, több alkalommal énekkarunk 
is szerepelt ezeken Lahmann György vezetésével ; külön ki
emeljük a karnak a képviselőház megnyitásakor tartott ünnepi 
istentiszteleten való sikerült közreműködését. Általában igye
keztünk gyermekeinket az egyház életébe belevonni, épületünk 
ősi szellemébe belevezetni. III. és IV. osztályos tanítványaink 
közül 31-en vettek részt a konfirmációban s léptek igy be 
egyházunk felnőtt tagjai sorába. Bibliaórákra és vasárnapi isko
lákba is jártak egyes hitbuzgó növendékeink.

a) Szülői értekezletek. Hogy nevelőmunkánk áldásosabb 
legyen, munkatársainkat, a szülőket két ízben hívtuk értekezletre. 
November 10-én az igazgató a fegyelmezés és a büntetés, dr. Ze- 
lenka Margit pedig az öltözködés kérdéséről értekezett. A meg-
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jelent hatvan szülő hozzászólásai meggyőzték a tantestületet 
arról, hogy a ruházkodás irányítására is törekednie kell. — 
Március 22.-i értekezletünk az iskola jövője szempontjából 
sokkal fontosabb volt, amennyiben célja uj iskolatypusunknak, a 
leánykollégiumnak megismertetése volt. Erre meghívtuk a IV. pol
gári és IV. elemi osztályt végző gyermekek szüleit, de száznál 
több érdeklődő jelent meg. Emelte az összejövetel fényét egy
házunk vezetőinek jelenléte: dr. Raffay Sándor püspök, dr. 
Haberern J. Pál, dr. Németh Ödön iskolafelügyelők, Landgraf 
János egyh. felügyelő, dr. Petrik Aladár, egyh. főjegyző, dr. 
Zelenka Frigyes kir. tanfelügyelő, dr. Zimmermann Ágost, dr. 
Elischer Vilmos, Nőtel Gyula, dr. Scholtz Géza egyháztaná
csosok, továbbá a polgári, Veres Pálné-lyceum és elemi iskola 
tantestületei voltak ott. Dr. Böhm Dezső behatóan ismertette 
a leánykollégium előnyeit, majd dr. Raffay Sándor püspök, ki 
az összejövetelt meg is nyitotta, hangsúlyozta azt a kezdemé
nyezést, melyet egyházunk a leánynevelés terén a Veres Pálné 
intézet szervezésével az államot megelőzve tett s mely lépés
nek csak folytatása a mostani terv, az I. és V. kollégiumi osz
tály jövő évi megnyitása. A felszólaló szülők egyhangúlag örö
müknek és köszönetüknek adtak kifejezést, mert megállapít
hatták, hogy a polgári leányiskola intelligens egyházunk tagjai
nak igényeit nem elégíti ki. Ez értekezlet kedvező kilátást nyújt 
az uj iskola jövőjére nézve, mert a fenntartó egyház és szülők 
egyöntetű lelkesedése fogadja létesülésekor.

b) A tanítás hatásosabbá tételére a szemléltetésnek leányok
nál különösen fontos eszközeit felhasználtuk. Ez évben a ren
des órák keretén belül 20 alkalommal vetítettünk, hogy a tanul
takat mélyebben belevéssük emlékezetükbe. Saját és a Veres 
Pálné-lyceum kölcsönzött vetítőgépét a fizikai előadóteremben 
használtuk irodalmi, természetrajzi, vegytani, természettani, de 
főleg földrajzi órákon. Az első alkalommal dr. Láng Margit, 
a Veres Pálné-lyceum tanára jött el s mutatott be a renaissance 
művészetéről képeket; azután az igazgató mellett Kozma Gabri
ella, dr. Zelenka Margit és természetesen földrajzi óráin leggyak
rabban Jeszenszky Ilona tanította gyönyörködtetve gyermekein
ket. Jeszenszky Ilona márc. 12-én a díszteremben külön előadás
ban mutatta be a Felvidék lovagvárait; szépen kidolgozott haza
fias felolvasásában dr. Raffay Sándor püspök és neje is gyönyör
ködtek. Résztvettünk ezek mellett az u. n. kötelező filmelőadáso
kon is, de kétségtelenül látszott a saját, tanításba illeszkedő bemu
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tatásaink előnye. A lemezek a testvérintézet tulajdonai, igye
keztünk azonban rendezett előadásaink jövedelméből ezeket a 
polgári, az alsó tagozat céljainak megfelelően kiegészíteni. A 
székesfőváros által rendezett ifjúsági szinielőadásokat nagy szám
ban látogatták növendékeink. Ezek élvezetét osztályfőnöki órá
kon s bevezető előadásokkal készítettük elő.

c) Tanulmányi kirándulások. Május 12-én huszonhárom III. 
és IV. osztályú növendékünkkel, továbbá a Veres Pálné-lyceum 
19 tanulójával négy napos tanulmányi kirándulásra mentünk 
Csonkamagyarország legszebb vidékére, a Bükkbe. Megtekin
tettük Miskolc közvetlen környékén kivül Tapolcát, a hámori 
völgyet és tavat, Lillafüredet, majd Európa leghatalmasabb 
cseppkőbarlangját, az aggtelekit, a maga lenyűgözően szép, 
fenséges alakulataival. Befejezésül megnéztük hazánknak nép
rajzi szempontból legérdekesebb helyét, Mezőkövesdet; itt 
végignéztük a misére menők tarka seregét. Kirándulásunk szép 
sikeréért a mezőkövedi kir. kát. gimnáziumban tartott isten
tiszteleten hálát adva, a sok tanulságos látnivalótól s feledhe
tetlenül kedves élményektől ragyogó szemű gyermeksereggel 
15-én este érkeztek haza a vezetők, az igazgató, Jeszenszky 
Ilona, dr. Zelenka Margit, Ruttkay Miklián Gyula, továbbá a 
lyceum részéről Bünker Jozefin tanárok. A kirándulás sikeré
hez nagyban hozzájárult a Menetjegyiroda gondos és kifogás
talan rendezése. Azzal az elhatározással jöttünk vissza, hogy 
ezentúl minden évben hasonló kirándulásban ismertetjük meg 
gyermekeinkkel hazánk földrajzi, történelmi és irodalmi vonat
kozású nevezetességeit.

Május 12-én az itthon maradottakat, kilencvennél többet, 
Fialka Margit, Glock Klára és Kozma Gabriella vitték ki a 
Kamaraerdőbe, hol velük a madarak és fák napját ünnepelték.

Ezenkívül az egyházi gyűlések alatti kényszerszünetekben 
a vetítések mellett kiállítások, múzeumok, állatkert megtekintése 
járult nevelő munkánkhoz. Tavasszal félnapos kirándulásokat 
tettek az egyes osztályok.

d) Nevelőleg hat ifjúságunkra az Önképzőkör, továbbá a 
Bajtárs-alap és Szembe, melyekben Jeszenszky Ilona tanár végez 
fáradhatatlan munkát kiváló eredménnyel.

A rendes tárgyakon kivül franciát tanultak 14-en Baján 
Hedvig oktatásában, külön rajzra Glock Klára 6 növendéket, 
külön tornára Jeszenszky Ilona tanított 5 polgárista és 20 ele
mista gyermeket.
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e) Iskolai ünnepélyek. A megnyitó és záró ünnepeken 
kivül összegyűjtöttük növendékeinket:

1. Október 6.-án, mikor az aradi vértanuk emlékének dr. 
Böhm Dezső igazgató áldozott beszédben,

2. A  reformáció ünnepen Kozma Gabriella tanár,
3. a december 7.-én, ifjúsági istentisztelet keretében ren

dezett Mohács-emlékünnepen dr. Kirchknopf Gusztáv vallástanár,
4. Március 15.-én dr. Zelenka Margit tanár beszéltek.
5. Május 3.-án ifjúsági istentisztelet keretében Trianonról 

emlékezett meg dr. Kirchknopf Gusztáv vallástanár.
Minden alkalommal közreműködött az iskola énekkara, 

s a növendékek közül Balogh Irén, Csepely Ágnes, Gera 
Rózsi, Kemény Olga, Krempe Éva, Orphanidesz Anna, Rácz 
Melinda, Szirmay Klára szavaltak, Gecser Margit, Herramhof 
Amália és Varga Teréz énekeltek.

Külön számol be értékes munkájáról az Önképzőkör, mely 
december 4—5.-én hazafias szinielőadást rendezett jótékony 
célra, március 26.-án Beethoven, május 4.-én Gyóni Géza emlé
kének áldozott.

5. Ifjúsági egyesületek. Vezető: Jeszenszky Ilona tanár.
a) Önképzőkör. Az iskola tanító- és kedélynevelő munkáját 
segítő egyesület ez iskolai évben is eredményesen működött.

A III. és IV. oszt. növendékek közül 64 rendes tag 21 
gyűlésen vett részt. Mindegyik tehetsége és jóakarata szerint 
igyekezett az Önképzőkör kitűzött céljának megfelelni. Erre jó 
példát adott elsősorban az Önképzőkör szavazással megválasz
tott buzgó tisztikara, melynek tagjai: alelnök Krempe Éva, 
jegyző Balogh Irén, pénztáros Heintz Erzsébet, 2 könyvtáros 
Csepely Zsófia és Rapaics Kató, s a 4 bíráló : Ádler Edit, 
Ittner Adél, Kálmán Erzsébet és Varga Vera, a polg. isk. IV. 
oszt. növendékei voltak.

A rendes gyűléseken 52 szavalat, 7 felolvasás — 7 isme
retterjesztő, 3 önálló fogalmazvány, 28 zongoraszám és 3 ének
szám bizonyította előadókészségük és ügyességük haladását.

A müsorszámokon kivül 6 dolgozatverseny, 10 szavaló- 
és 2 rajzverseny buzdította a bátortalanabbakat is e nemes 
harcra. írásban beadott és elmondott bírálataik pedig ítélő
képességük és ízlésük folytonos fejlődéséről tanúskodtak.

A rendes gyűléseken kivül keresett olyan szép, nemes 
célt szolgáló alkalmat is, amelyért még jobban megmozdul a 
könnyen lelkesedő gyermeki szív és örül, hogy abban a kis
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egyesüleiben, melynek ők egyenrangú tagjai, dolgozhat, se
gíthet és adhat. Ezért nov. 20.-án tombolajátékot rendezett, 
melynek nyereménytárgyait a tagok adták, igy a jövedelem 
— 66'40 P — tisztán a szegény gyermekek karácsonyára ma
radjon.

Dec. 4.—5.-én nyilvános előadásban mutatta be 40 sze
replő ügyességét a nagyszámban megjelent hallgató közönség
nek. A  jól sikerült estén Jeszenszkyné T. Irén : „A Balaton 
mesél“ cimü szép, költői mesejátékát adták elő, melynek zene
számait az Önképzőkör munkáját olyan buzgón, megértőén 
támogató igazgatónk, dr. Böhm Dezső szerzetté. A kedves 
mesejáték hatását növelte a szép balatoni háttér, melyet Glock 
Klára, az isk. tanárnője festett. Az erkölcsi sikert anyagi ha
szon is követte, mert a tiszta jövedelem 39478 P volt, melyből

a Bajtárs Alapra 80 P-t
Szegény gyermekek karácsonyára 80 P-t
Vetitőképes előadás céljára 80 P-t
Betegsegélyző alapra 80 P-t juttatott.

Dec. 22.-én 86 szegény gyermeket hivott meg a feldiszi- 
tett karácsonyfa mellé. Jutott mindegyiknek bőven ruhaféle, 
játék, ennivaló az összegyűjtött ajándékokból, melyhez az elemi 
iskola jószivü kis adakozói is hozzájárultak. Örömet szerzett 
18, iskolánkba járó szegénysorsu növendéknek is egy-egy uj 
ruhára való anyaggal.

Az ünnepélyek rendezésében dr. Zelenka Margit tanár 
segédkezett a vezetőnek.

Márc. 15.-én rendezett iskolai ünnepélyen az Önképzőkör 
is részt vett, a márciusi eseményeket méltányoló győztes ver
senydolgozattal, melyet szerzője, Krempe Éva olvasott fel.

Márc. 26-án Beethoven emlékünnepet rendezett, melyen 
dr. Bőhm Dezső igazgató méltatta érdekes, szép előadásában 
és zongorajátékában a halhatatlan zeneszerzőt. Ezen az ünne
pélyen szerepeltek először zongoraszámjaikkal a még most 
különálló, de a jövőben együtt dolgozó két iskola növendékei.

Jun. 4-én a zárógyülés keretében megemlékezett Gyóni 
Gézáról, hazánk és egyházunk nagy költőjéről.

Az Önképzőkör 456 kötetből álló könyvtárát gyarapította 
20 uj könyvvel (5 ajándék) 4 folyóirattal. A meggyarapodott 
iratainak szekrényt vett. A ruhatár 3 uj jelmezzel gazdagodott. 
42 drb Magyarország lovagvárait szemléltető diapozitív lemezt 
szerzett be, melyek közül egy sorozatot már bemutatott. Hogy
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e hasznos vetitettképes előadásokat a jövőben még gyakrabban 
tarthassuk az Önképzőkör keretében is, ezért alapot létesített 
e célra. A jövedelmet várja „A Balaton mesél" című m ese
játék és zenei rész eladott példányaitól.

A sok megértő, buzgó támogató és lelkes, örömmel dol
gozó tagok segítségével szép eredménnyel fejezte be az Ön
képzőkör ez iskolai évi munkáját.

b) Bajtárs-Alap. A  jótékonycélu, jellemnevelő egyesület
nek tagja valamennyi növendék, kik közül osztályonként kettőt 
— kettőt szavazással választanak meg Bajtárs-Alap gyűjtőnek.
A havonként tartott gyűléseken elszámolnak gyűjtésükről, 
mely összeg a rendes tagsági dijakból, a rendetlenek bünte
téspénzéből és az ajándékokból gyarapszik.

Viszont, gondoskodik az iskolába járó szegénysorsú tá r
saikról és őket még tovább tanulásukban is segíti. Ez iskolai 
évben kétszer sietett segíteni két továbbtanuló volt növendé
ken 80—80 pengővel. Egy tagjának a tandiját fizette. A ka
rácsonyi megvendégeléshez is hozzájárult.

c) Szembe, vagyis a Szép Magyarsággal Beszélők Egyesü
lete összegyűjti kis táborba az iskola valamennyi növendékét, 
akik küzdenek a szép magyar nyelvet elcsúfító idegenszerűsé
gek ellen. De nem csak ezeket kerülik, hanem a magyar nem
zeti szellemmel nem megegyező könyveket és folyóiratokat is. 
Osztályonként két — két megválasztott Szembeőr figyeli tár
sainak a beszédét s a tőlük hallott magyartalanságot helyes 
alakjában tízszer lemásoltan összegyűjti és a havonként tartott 
Szembe- gyűléseken Írásban beadott jelentésében beszámol.

Az évvégi jelentések bizonyítják komolyan, lelkesen vég
zett munkájukat.

d) Cserkészcsapatunkat ez évben is a Leányegyesület buzgó 
elnöke, Lengvári Judit vezette. 24 növendékünk vett részt heti 
összejövetelein. Az április 9.-i első csapatavatás évfordulójá
nak szép ünnnepéllyel adóztak, általában mindent elkövettek, 
hogy igazi cserkészek legyenek, kik minden kötelességüket 
buzgón teljesítsék.

6. Egészségi állapot. A lefolyt iskolaévben az előző év
hez képest kevésbbé kezvező volt, amit elsősorban a január- , 
ban és februárban tömegesen fellépett influenzás megbetege
dések idéztek elő. Igaz, hogy ebben a járványos időben sok 
szülő túlzott óvatosságból tartotta otthon gyermekét, tény azon
ban, hogy néha a tanulók negyedrésze is hiányzott. Szeren-
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cséré a járvány enyhe lefolyású volt, s néhány hét alatt le is 
zajlott. Egyéb fertőző betegség miatt nem sok tanuló volt ki
tiltva. Haláleset nem fordult elő. A felgyógyultakat csak tiszti- 
orvosi bizonyítvánnyal bocsátottuk újra iskolába. A himlőoltás 
kötelezettségének minden tanítványunk megfelelt, az oltásra 
jelentkezetteket az iskolaorvos az iskolában oltotta be.

Testi fogyatkozás vagy más beteges állapot miatt fel volt 
mentve a torna alól összesen 8, a kézimunka, rajz és éneklés 
alól összesen 9. A felmentettek jó része látáshiba vagy rossz 
tartás miatt nem vehetett részt a rajz-, illetve a kézimunka- 
tanításban ; voltak olyanok is, kiket megfelelő rajz-, kézimunka
terem hiánya miatt kellett a tanulás alól felmenteni. A háború 
előtt rendelkezésre állott teremnek, valamint megfelelő torna
teremnek hiányát egyre fájdalmasabban érezzük. A meglévő 
szűk és sötét tornatérén egészségügyi fogyatkozásait iparkodik 
kiküszöbölni a fenntartó egyház a teremnek az iskolaorvos ál
tal javasolt részleges átalakításával, melyet nyáron hajtat végre. 
Természetesen az uj leánykollégium kiépítésénél ezeket a 
hiányokat kell elsősorban eltüntetni.

Az iskola helyiségeinek tisztántartására, szellőztetésére, 
fűtésére kiváló gondot fordítottunk. Egyes mellékhelyiségek le
vegőjének fertőtlenítésére Brixol-kockákat alkalmaztunk

A szertárunkhoz tartozó mentőszekrényt a folyó évben 
újra használatra felszereltük, de hála Istennek keveset használtuk.

7. Az iskola jótékonysága. Bár beirt növendékeink száma a 
múlthoz képest megfogyatkozott, anyagi ereje pedig igen jelen
téktelen volt, mégis megnyíltak a gyermeki szivek más nyomor 
enyhítésére. A gyűjtéseket lehetőleg minél kisebb térre szorí
tottuk, igy értük el, hogy arra érdemesek nagyobb összegek
hez juthattak. A „Tanítók Eötvös A la p ija  részére 2,812.100 
K-t, a „Vakokat Gyámolító Országos Egyesületinek 77 P 44 f-t 
tudtunk küldeni önkéntes gyűjtés révén, az elemi iskolával 
rendezett ifjúsági istentiszteletek ofíertóriumát részben a hadi
árvák, legnagyobbrészt azonban egyházi, templomépitési célra 
fordítottuk.

A hála jóleső érzésével mondunk köszönetét azoknak a 
nemeslelkü adakozóknak, kik iskolánknak juttattak kisebb- 
nagyobb ajándékokat. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár újra 
500.000 K (40 P) adományt juttatott a segélyegyletnek, a Luther 
Társaság 36 drb különböző könyvet szegény gyermekek segé
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lyezésére, jutalmazására, Gregersen Rezső Hugó egy hatalmas 
teknőst természetrajzi szertárunk gyarapítására. Dr. Renk Ernő 
iskolagondnok egy 10 K-ás aranyat adományozott a magyarban 
kitűnő nönendéknek; Stark Ludovika 20 P-ős adományából 
Szigethy: Luther lelke II. kötetét vettük kitüntetésre növen
dékeinknek ; a Bajtárs-alap és Segitőegylet 50—50 P-t adott 
segélyezésre szegény tanulóknak. A  Segitőegylet könyvtárából 
kapott 19 első oszt. növ. 111, 24 másodikos 142, 25 harmadikos 
166, 35 negyedikes 130 iskolakönyvet használatra, tehát össze
sen 103 növendék 549 könyvet.

Döbrentey Károly ezredes, nyelvískolatulajdonos újra fel
ajánlotta, hogy az iskola egy végzett növendékét ingyen tanítja 
angol nyelvre. A tantestület a jelentkezett Gera Rózsi IV. o. 
tanúét ajánlotta jóindulatába, abban a reményben, hogy neve
zett növendék a jövő évben, mikor már nem lesz a polgári 
iskola tanulója, itteni működéséhez hasonló szorgalommal és 
kitartással fogja a nagy jótéteményt meghálálni.

8. Az iskolaév befejezése junius 23.-án ünnepély keretében 
történt, miután 20.—21.-én voltak az egyházi elöljárók és 
vizsgabiztosok jelenlétében összefoglaló óráink. A IV. osztályú 
növendékeink búcsúja nem volt olyan nehéz, mint eddig, mivel 
ugyanezen intézet keretén belül folytatják sokan közülök 
tanulmányaikat.

III. Tanárok és a tanított tantárgyak.
A) Az iskola rendes tanárai:

S
zá

m
i

N É V T a n í to t t  tá rg y a k
H e ti

ó ra s z á m E g y é b  is k o la i  e l f o g la l ts á g

í .
Dr. Böhm Dezső
k ö z é p is k . t a n á r

H a la d ó  n é m e t IV. 
S z é p írá s  1.

4 I g a z g a tó .

2 .
Fialka Margit
ta n i tó k é p z ö in t .  t a n á r

T e r m é s z e t r a jz  1., II.
S z á m ta n  -II., IV. 

K e z d ő  n é m e t I— III.
2 1

A II. o s z tá ly  f ő n ö k e ,  
a t e r m é s z e t r a j z i  s z e r t á r  ő re , 
a  m a g á n v iz s g á k  je g y z ő je .

3 .
Glock Klára
p o lg .  i s k .  t a n á r

R ajz  I— IV. 
K é z im u n k a  I—IV. 
H á z ta r tá s ta n  IV. 

S z é p ír á s  II.
2 1

A r a jz s z e r tá r ,  i f jú s á g i  
k ö n y v tá r  ő re , 

a  t a n t e s tü l e t  j e g y z ő je .

4 .
Jeszenszky Ilona
p o lg .  isk . t a n á r

M a g y a r  III. 
F ö ld ra jz  1— III. 

T ö r t é n e t  III— IV. 
E le m i to rn a .

2 0

A III. o s z tá ly  f ő n ö k e ,  
a  t a n á r i  k ö n y v tá r  ő re , a z  
Ö n k é p z ő k ö r , a  B a j tá r s - ,  
S z e m b e e g y e s ü le t  v e z e tő je .

5 .
Kozma Gabriella
p o lg . isk . ta n á r

S z á m ta n  I., III. 
V e g y ta n  III. 

T e r m é s z e t ta n  IV. 
T o r n a  I—-IV.

2 1

A z I. o s z tá ly  f ő n ö k e ,  
is k o la k ö n y v e k  k e z e lő je ,  a 
t e r m é s z e t ta n -  é s  v e g y ta n i  

s z e r t á r  ő r e .
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B
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N É V T a n í to t t  tá rg y a k
H e ti

ó r a s z á m E g y é b  is k o la i  e l fo g la l ts á g

6 .
Télessy Dalma
p o lg . is k . ta n á r

—
A z e g é s z  is k o la i  é v b e n  b e 

te g s é g  m ia t t  s z a b a d s á g o lv a .

7 .
Dr.ZelenkaMargit
t a n i tó k é p z ö in t .  t a n á r

M a g y a r  I., IV. 
H a la d ó  n é m e t I— III. 

k e z d ő  IV.
2 1 A  IV. o s z tá ly  fő n ö k e .

B) Óraadó tanárok.
1. Dr. Bexheft Ármin, rendes iskolaorvos, tanította az 

egészségtant a IV. osztályban heti 2 órában.
2. Dr. Kirchknopf Gusztáv, bányakerületi lelkész, tanította 

a vallástant a II—IV. osztályokban heti 6 órában, végezte az 
ifjúsági istentiszteleteket.

3. Kimer Gusztáv, segédlelkész, Békéscsabára való távo
zásáig tanította a vallástant a II. osztályban heti 2 órában.

4. Lahmann György, elemi iskolai igazgató, tanította az 
éneket és karéneket heti 7 órában.

5. Dr. Pelles Sándorné, középiskolai tanár, a Veres Pálné 
lyceum tanára, tanította a magyart a II. osztályban heti 4 órában.

6. Ruttkay-Miklián Gyula, segédlelkész, tanította a vallás
tant az I. osztályban heti 2 órában.

Az idegen vallásu növendékek közül a róm. kát. növen
dékek vallástanára újra Hévey István belvárosi segédlelkész, 
később lipótmezei lelkész, az izraelitáké pedig Stern Erzsébet, 
vallástanárnő volt.

A  rendkívüli tárgyakat, és pedig a francia nyelvet Baján 
Hedvig tanította önként vállalkozóknak heti 6 órában, a külön 
tornát Jeszenszky Ilona, külön rajzot Glock Klára. Tánctanfolya
mot pedig Marschalko Mária rendezett az elemi iskola növen
dékeivel együtt. A cserkészcsapat újra a Leányegylet vezetése 
alatt működött.

Altisztek:
Jakubecz Ferenc, rendes iskolaszolga, Szabó István, az 

iskolák kapusa, Szabó Istvánná takarítónő.

IV. Szertárak gyarapodása.
Szertáraink a súlyos anyagi nehézségek ellenére is, me

lyekkel polgáriiskolánk a folyó évben is küzdött, gyarapodtak.
1. A természetrajzi szertár állománya hazai lombos fák
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jellemző képviselőiből összeállított sorozattal bővült, mely 15 
darab, üvegdobozban szemléltetően összeállított száraz készít
ményből áll. Gyarapodott továbbá egy szépen kikészített óriási 
teknőssel (Gregersen Rezső Hugó ajándéka), néhány rágcsáló 
emlős, tyúkféle-, gázló- és éneklő-madár kitömött példányaival, 
összesen 26 darabbal.

2. Földrajz-történelmi szereink gyarapodása 243 drb üveg
lemez (diapozitív, és pedig a következő sorozatok: Berlintől 
Moszkváig—Bajkál-tóig, Eszak-Amerika, Olaszország, Spanyol- 
ország 2—2 sorozat), Magyar Lovagvárak. Ezek a lemezek és 
a Veres Pálné-lyceum kétezernél több lemeze tették lehe
tővé, hogy a tanitotásba beleillesztve vetített képekben is be 
lehetett mutatni a végzett anyagot. Hogy a szemléltetésnek 
mily nagy az értéke, arról bizonnyal nem is kell szólnunk.

3. Rajzszertárunk alapját vetettük meg a „Magyar N ép
művészet“ (12 színes sorozat), Gergely János : Magyar motívu
mok gyűjteménye, Antal Sándor: Betűstílus c. művével. En
nek kiépítésére fordítjuk a Simonyi-alap ránk eső összegét.

4. Könyvtáraink közül a Tanári 47 darabbal szaporodott, 
de növelését a testvéríntézet könyvtárával párhuzamosan in
tézzük, úgy hogy kölcsönösen figyelünk a meglevő állományra. 
Ezen könyvtár teljes állománya 443 drb, az Ifjúságié 556 drb.

V. Tanulók névsora.
I. osztály.

Adorján Erzsébet ref., Benkó Sára ev., Beretvás Ilona 
ev., Bohus Ilona ev. tdm., Bosse Lujza ev. tdm,, Bozsidarácz 
Teréz ev. ism., Grosz Magda ízr., Hochschild Erzsébet ev. 
tdm., Kokály Ilona ev. tdm., Landgraf Márta r. k., Mátyási 
Anna ev., Melcher Rózsar.k. ftdm., Molnár Katalin izr., Mráz 
Gizella ev. tdm., Orphanides Olympia gör. nem egy., Pataki 
Margit ev., Perczíán Irmaev. tdm., Petrik Márta ev., Potpesán 
Angyalka r. k. tdm., Rácz Melinda ev. tdm., Rosenberg Magda 
izr. kim., Sándor Ilona ref. ftdm., Scherer Vilma r. k. tdm., 
Sebő Ilona ev. ísm,, Waléríán Paula r. k. tdm.

II. osztály.
Benkó Ilona ev,, Benyó Irma ev. tdm., Beretvás Erzsébet 

ev., Fekete Margit ev., Fleps Márta ev. Frank Ilona izr.
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tdm., Gregersen Margit ev., Grosz Klára ref., Grósz Klotild 
ev., Havas Zsuzsa izr. ftdm., Hölle Gizella r. k., Katonka Sa
rolta ev., Králik Juliska ev., Kovács Mária ev.. Landgraf Ilona 
r. k., Macher Edith ev., Németh Gizella ev., Orphanides Anna 
gör. nem egy., Péter Ilona ev., Pipó Etelka ref., Révi Anna ev., 
Rubes Livia ev., Sárkány Ilona r. k., Sebestyén Jolán r. k,, 
Sehne Margit ev., Stahl Ilona r. k., Tóth Erzsébet ev., Varga 
Terézia ev., Víczena Ilona ev., Werner Sarolta ev.

III. osztály.
Boncsó Anna ev. ftdm., Bosse Irma ev., Breuer Anna 

ev. tdm., Chován Klarisz ev., Czipszer Etelka ev., Csepely 
Ágnes ref. tdm., Foelsche Brunhilda r. k., Friedmann Sarolta 
izr., Géczy Margit ev., Grüskovnyák Ilona ev., Kemény Olga 
ev. tdm., Kiltz Erzsébet ev., Kiss Edit ev., Krekó Piroska ref., 
Kriegler Erzsébet ref., Kriska Irén ev., Lampl Éva izr., Lovas 
Adrien r. k., Löwy Ibolya izr., Mátyásy Valéria ev., Melcher 
Anna r. k., Mészáros Róza, ev., Morgenstern Edit ev., Mráz 
Emilia ev., Opauszky Mária ev., Péchy Etelka ref., Raffay 
Erzsébet ev. tdm., Scherer Erzsébet r. k., tdm., Sikuta Margit 
ev., Strausz Alice izr., Sulics Ilona ev., Szabó Margit ref., 
Szentpály Ilona r. k., Szer Ilona ref. tdm.. Sztehlik Edith ev. 
tdm,, gróf Teleky Katalin r. k. kim., Tretyák Katalin ev., Vajda 
Klára izr., Wahrmann Anna r. k.

IV. osztály.
Adler Edit ev., Bajza Gizella ev., Balogh Irén ev. tdm., 

Benkó Mária ev., Chován Adrienne ev. tdm., Csepely Zsófia 
ref., tdm., Dulya Margit r. k., Fodor Erzsi izr., Gecser Margit 
ev., Gera Rózsi ev., tdm., Hanaszéder Vilma ev., tdm., Hecht 
Hilda izr., Heintz Erzsi r. k. tdm. Herramhof Amália, r. k., 
Hochschild Katalin ev.fc Irsai Edit ev., Ittner Adél izr., Kálmán 
Erzsi izr., Kálmán Mária izr., Kemény Mária ev., tdm., Kiss 
Irén ev., Klein Ibolya izr. ftdm., Kovácsy Éva ev., Kováts 
Katica ev., tdm., Kontra Mária ref. tdm., Krempe Éva ev., 
Kurz Ella izr., Lingel Flóra ev., Mailáth Hanna ev., Mangold 
Nóra izr., Margitai Jolán ev. tdm., Németh Erzsi ev., Neupauer 
Etel ev., Pap Irén r. k., Petrák Ilona ev., tdm., Policzer Katalin 
ref., Rapaics Katalin ev., Reiszky Livia ev,, Schelken Pálma 
ev., Szirmai Klára ev. tdm,, Szulner Zsuzsa izr. ftdm., Thoma 
Irén r. k., Torda Etel ref., ftdm., Valentik Olga ev., tdm.,
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Varga Vera izr., Végh Margit r. k., Viczena Julia ev., tdra., 
Wagner Margit ev.

Magántanulók. Keszi Erzsébet ev. tdm., Liedetnann Éva 
ev. tdm.

A tanulók kimutatása.
1. Vallás:

Osztály
a) R e n l e s  t a n u l ó k Ki

lépett
b) Magán
tanulók 

ev.
Összesen

ev. ref. r. kát. gór.
nem egy. izr.

I. 14 2 5 1 3 1 1 26

II. 21 1 5 1 2 — — 30

III. 20 7 7 — 5 1 — 39

IV. 28 4 6 — 10 — 2 50

I-IV . 83 14 23 2 20 2 3 145

2. Születési idő: 1010-ben született 3, 1912-ben 25, 1913- 
ban 44, 1914-ben 37, 1915 ben 22, 1916-ban 12, 1917-ben 2.

3. Születési hely: Budapest 111, Csonkamagyarország 24, 
elcsatolt területek, és pedig: cseh 1, oláh 5, szerb 1; egyéb 
külföld 3.

4. Anyanyelv: magyar 140, német 3, görög 2.
5. Szülők foglalkozása: Pap, tanár 4, más értelmiség (tiszt

viselő) 33, kereskedő 30, iparos 39, szolga, altiszt 21, nyug
díjas, özvegy 18.

6. Vidékről járt be 8 növendékünk .

Tudnivalók az 1927—28. iskolai évre.
Szeptemberben uj iskolafajra tér át egyházunk két leány

iskolája, a Deák-téri polgári, és a Veres Pálné-lyceum, és pe
dig a kollégiumra. Ez az 1926. évi XXIV. t. c.-ben körvonala
zott iskola nyolc osztályú középiskola, mely érettségi bizonyít
ványt ad, s ezáltal főiskolára és életpályára képesít. Tananyaga 
lyceumunk eddigi tanulmányait folytatja ; irodalmi és művészeti 
irányú általános műveltséget ad, német, angol és francia nyel
vet tanít. Jövő évben az I. és V. osztály nyílik meg.
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1. Felvétel. A Deák-téren megnyíló kollégium I. osztályába 
és a II. III. IV. polgári osztályokba, melyekben azonban a 
felső tagozatra való átmenetet előkészítjük, júniusban történik. 
Jelentkezhetnek az iskolai bizonyítvánnyal az előző évet siker
rel elvégzettek; uj növendékek születési anyakönyvi kivona
tot is tartoznak bemutatni. A  beiratás junius 24 és 25 napjain 
lesz a Deák-téren, d. e. 8—12-ig, szeptemberben csak akkor 
írunk be, ha nincs minden hely betöltve. Fizetendő dijak: egy
ségesen 10 P beiratási és 20 P üzemi dijat fizet minden nö
vendék beiratáskor. Tandíj: a) az I. kollégiumban: evang. 60, 
ref. 100, r. kát. 140, izr. 240 P évi tandijat, b) a polgári osz
tályokban evang. 32, ref. 64, r. kát. 96, izr. 192 P évi tandijat 
fizetnek, mely összeg két részben (szeptemberben és február
ban) rólandó le.

A Veres Pálné-utca 36. sz. alatt levő V. kollégiumi osz
tályba a felvétel ugyanekkor van ; a polgári IV. osztályból 
fellépők alapműveletek algebrai számokkal és a francia vagy 
angol nyelv elemeiből különbözeti vizsgát tartoznak tenni. Az
V. és VI. középiskolát végzettek beiratkozhatnak a tovább
képző lyceum II. és III. évfolyamaiba. Felvételnél a Deák-téri 
polgári iskolából jövők előnyben részesülnek. Fizetendő felvé
telnél 30 P beiratási dij. Tandíj evang. 80, ref. 120, r. kát. 160, 
izr. 320 P évi tandijat fizetnek, mely szintén két részben (szept. 
és febr.) rovandó le.

A Veres Pálné-utca 36. sz. alatt levő internátusba mindkét 
tagozat növendékei (tehát kollégiumi, lyceumi és polgári iskolai 
nüvendékek egyaránt) felvehetők. A  felvétel feltételei évi érte
sítőnk 24. lapján olvashatók. Tartásdij protestáksoknak havi 
100, katolikusoknak havi 150 P, beiratási dij 10 P.

2. Tandíjkedvezményért folyamodhatnak szegénységi bizo
nyítvánnyal oly ev. növendékek, kiknek bizonyítványában a 
jelesek és jók száma több az elégségeseknél- Az I. és V. kol
légiumi osztályba csak a Deák-téri elemi és polgári iskolák 
végzett növendékei kaphatnak kedvezményt.

3. Az iskolai év ünnepélyes megnyitása szeptember később 
meghatározandó napján lesz a Deák-téri díszteremben.

Okvetlenül megkívánjuk, hogy növendékeink a tornaórákon 
tornaruhában és tornacipőben jelenjenek meg. Az I. és V. kol
légiumi osztály tanulói sötétkék ruhát és kalapot tartoznak vi
selni. Mindezen ruházati cikkek az Evang. Gazdasági Szövet
kezetnél (IV., Egyetem-utca 3., félemelet) beszerezhetők.












