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25 év.
A lefolyt iskolai évvel az intézet 25-ik évét fejezvén be, az evan

gélikus leánynevelés terén kifejtett negyedszázados munkára tekinthet 
vissza. Ezen idő alatt, egész a legutolsó évekig, evangélikus társadal
munknak egyetlen oly leánynevelőintézete volt, amely célul tűzte ki 
evangélikus leányoknak magasabbfokú kiképzését és nevelését. Az 
intézet fenntartója e cél megvalósításánál sokáig kereste az iskolának 
azt a nemét, amelynek keretei között célját legmegfelelőbben érheti el. 
Kezdetben mint úgynevezett másodrendű 4 osztályos felsőbbleány
iskola, majd rövidesen mint 6 osztályú felsőbbleányiskola folytatta 
működését. Majd közel egy évtizeden át folyt tárgyalások után, 
melyeknek során különösen a tanítónőképzővé, vagy női kereskedelmi 
iskolává való átalakítás állott előtérben, 1916-tól kezdve fokozatosan 
teljes leányközépiskolává fejlődött. E fejlődés során először mint felső
leányiskola és leánygimnázium működött néhány évig, majd a felső- 
leányiskolái felső tagozat osztályainak elsorvadása óta mint bentlakás
sal kapcsolatos nyolc osztályú leánygimnázium áll fenn. E jellegében 
ma is egyetlen ily intézménye hazai evangélikus egyházunknak.

A helyszűke nem teszi lehetővé a 25 év részletes történetének 
közlését. E néhány sornyi visszaemlékezés során emlékezzünk meg 
hálás elismeréssel mindazokról az egyházi és világi vezérférfiakról, kik 
ez intézetet életre hívták s negyedszázadon át vezették, irányították, 
az intézet tanári- és nevelőtestületének tagjairól, kik élethivatásukat 
kötvén ezen intézethez, annak céljait odaadással szolgáltak s a társa
dalom azon tagjairól, kik erkölcsi és anyagi támogatással állván az 
intézet mellett, annak fejlődését és felvirágzását lehetővé tették.

Ez intézetért dolgozók s annak sorsát szeretettel szivükön viselők 
sorában a legelső hely illeti egyházkerületünk nyugalomba vonult fő
pásztorát, főtisztelendő és méltóságos Gyurátz Ferenc püspök urat. 
Atyjai szeretettel és fáradhatatlan energiával dolgozott ez intézet fel
virágoztatásáért közel két évtizeden keresztül, elévülhetetlen betűkkel 
írva be nevét annak történetébe.

Hálásan gondolva a Mindenható megsegítő kegyelmére kérjük az 
Isten gazdag áldását ez intézet jövőjére.



Kormányzat, felügyelet.
Intézetünk a d u n á n t ú l i  ág.  h i t v .  ev.  e g y h á z k e r ü l e t  

tulajdona, mely mint fenntartó testület az intézet feletti felügyeletet is 
gyakorolja, még pedig elnöksége, továbbá a főiskolai nagybizottság, 
két kiküldött felügyelő és a helyi iskolai bizottság közvetítésével.

Az állami felügyeletet a miniszteri megbízott teljesíti. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Dsida Ottó, győri tankerületi kir. főigazgatót 
bízta meg e felügyelet gyakorlásával.

ii.

III.

Tanári testület és tárgyfelosztás.
A) A tanári testület rendes tagjai:

1. Arató István igazgató; tanította a VII. osztályban a mennyi
ségtant heti 3 órában.

2. Arany Dóra helyettes tanár; tanította a mennyiségtant a III. 
és V., a természettant a III. és VII. osztályban heti 13 órában. Inter- 
nátusi nevelőnő.

3. Bakos Júlia rendes tanítónő; tanította a magyar nyelvet a II- 
osztályban heti 5 órában; az internátus vezetője.

4. Becker Nándor r. tanár; tanította a német nyelvet az V., VI., 
VII. és Vili, a latin nyelvet a VIII. osztályban heti 1G órában; a VIII. 
osztály főnöke.

5. Gosztonyi Margit rendes tanár; tanította a francia nyelvet a 
III—Vili. osztályokban heti 15 órában.

6. Harsányi Gyula r. tanár; tanította a történelmet a III. V., VI., 
VII. és VIII., a földrajzot az I. osztályban és az ókori irodalmat a II. 
osztályban heti 17 órában; a VII. osztály főnöke.

7. Kiss István rendes tanár; tanította a hit- és erkölcstant az 
I—VIII. és a gyorsírást a IV—VIII. osztályban heti 18 órában; a bel- 
missziói egyesület vezetője.

8. Kissné Kovács Margit dr. rendes tanár; tanította a földrajzot 
a II., III., IV. és VIII., a természetrajzot az V. és VI., az ásványtant a 
VII. és VIII. osztályokban heti 17 órában; a természetrajzi és vegytani 
szerek őre; a VI. osztály főnöke.
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9. Kolofont Etelka rendes tanítónő; tanította a magyar nyelvet a
III. , a történelmet a II. és IV., és a testgyakorlást a II., III., IV. V. és
VII. osztályokban heti 18 órában; a IV. osztály főnöke, az ifjúsági 
könyvtár őre.

10. Krafka Borbála rendes tanítónő; tanította a magyar nyelvet 
az I. és IV., a német nyelvet a II., III. és IV. osztályban heti 17 órában; 
a II. osztály főnöke, a földrajz-történelmi szerek őre.

11. Marton Géza rendes tanár, tanította a mennyiségtant az 1.
IV. , VI. és VIII., a természettant a VIII., természettani gyakorlatokat a
VIII. osztályban heti 18 órában A természettani tanszerek és a műhely 
szereinek őre.

12. Miklós Berta rendes tanítónő; tanította a mennyiségtant a II., 
a természetrajzot az I. és II., a vegytant a IV. és a tornát a VI. és 
VIII. osztályban heti 18 órában; az I. osztály főnöke, a tornaszerek őre.

13. Puschnikné Feigl Amália rendes tanár, tanította a rajzot 
és kézimunkát az I—VIII. osztályokban heti 18 órában; a III. osztály 
főnöke, a rajzszerek őre. Internátusi nevelőnő 1923. dec. 15-ig. A 
tanári értekezletek jegyzője.

14. Ruttkayné Sinóros Szabó Erna helyettes tanár; tanította a 
magyar nyelvet az V., VI. és VIII., az ókori irodalmat az V. és a latin 
nyelvet az V. osztályban heti 18 órában; az V. osztály főnöke, az 
önképzőkör vezetője.

15. Suhajda Lajos rendes tanár, igazgató-helyettes; tanította a 
magyar nyelvet a VII., a latin nyelvet a VII., az ókori irodalmat a IV. 
és VII., a filozófiát a VIII. osztályban heti 14 órában ; a segély- és 
kölcsönkönyvtár őre.

16. Teke Sándor rendes tanár; tanította a latin nyelvet a VI., 
az ókori irodalmat a VI., a görög nyelvet a VII. és Vili. osztályban 
heti 17 órában.

B) Óraadók:

1. Freyler Emma ny. zenetanítónő ; tanította a világi és egyházi 
éneket az I—Vili. osztályokban heti 8 órában.

2. Dr. Herschkovits József rabbi; tanította az izraelita vallástant 
heti 2 órában.

3. Horváth István vallástanár; tanította a róm. kath. vallástant 
az I—VIII. osztályban heti 12 órában.

4. Dr. Lauringer János intézeti orvos; tanította az egészségtant 
a VII. osztályban heti 2 órában.

5. Pröhle Márta oki. polg. isk. tanítónő, internátusi nevelőnő ; 
tanította a német nyelvet az I. osztályban heti 4 órában.
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IV.

Elvégzett tananyag.
A tanítás teljesen a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 

141330/1918. sz. rendeletével kiadott tanterv szerint haladt. E tanterv 
az egyetemi nyomdában kapható. (Budapest I., Vár, Iskolatér 3. sz.)

A gyorsírást mint rendkívüli tárgyat tanítottuk heti 1—1 órában, 
egy kezdő és egy haladó csoport számára. A folyó isk. évvel beve
zetést nyert a torna tanítása a VII. és Vili. osztályban heti 2 órában 
és a karének az V — VII osztályokban heti 1 órában.

A tanulók névsora.
a) Rendes tanulók:

A vastag betűvel szedett tanuló az összes elméleti tárgyból jeles osztályzatot kapott.

/. osztály.

Beyer Hanna, Binczy Lenke, Droppa Irén, Erdős Ilona, Erőss 
Erzsébet, Ferenciy Adrienne, Fischer Katalin, Gratzl Krisztina, Greifen
stein Gizella, Harsányi Sarolta, Kapi Katalin, Kutassy Irma, Lauringer 
Melánia, Mráz Ilona, Nagy Izabella, Reif Hildegard, Reif Karola, 
Reményi Carmen, Schwarcz Erzsébet kimaradt, Sebestyén Edit, 
Szondy Piroska, Szovják Etelka, Trattner Irén, Vincze Vilma, Weigl 
Ágnes. Összesen : 25.

II. osztály.

Ágoston Teréz, Balikó Eszter, Balogh Gizella, Balogh Jolán, 
Bogdány Vilma, Brader Berta, Csejtey Teréz, Csery Gabriella kimaradt, 
Deutsch Mária, Erőss Ida, Gaál Györgyike, Gall Emma Fabiola, Gutay 
Vilma, Hafenscher Vilma, Herschkovits Edit, Kakas Edit, Kálmán 
Róza, Kendik Margit, Leithner Teréz, Lőwe Ilona, Oliwa Ilona, Pacher 
Etelka, Rodig Olga, Rónai Anna, Sass Erzsébet, Seybold Ilona, Szabó 
Olga, Szondy Aranka, Tangelmayer Ibolyka, Wölfel Vilma. Összesen: 30.

Hl. osztály.

Ágoston Karolin, Bartos Rózsi, Bárdossy Irma, Bősz Ilona, 
Dávid Elvira, Dörmer Olga, Draskovits Erzsébet, Edvy Lenke kimaradt,
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Führer Gabriella, Hajas Ilona, Karner Ida, Kálmán Irén, Kováts Hen
rietta, Kováts Rozália, Lévai Adrienne, Markovszky Zsuzsanna, Nagy 
Ilona, Pacher Lenke, Rossmann Laura, Szabó Rozália, Thold Éva, 
Weigl Krisztina, Weöres Irma, Zerthofer Irén. Összesen: 24.

IV. osztály.

Balázs Gizella, Balikó Erzsébet, Bárdossy Karolin, Brückler Her
mina, Czirner Magdolna, Gerey Ilona, Gonda Mária kimaradt, Godavszky 
Gizella, Gruber Mária, Halász Zsuzsanna, Horváth Éva, Kardos Katalin, 
Krausz Mária, Krompaszky Judit, Leithner Lujza, Markovszky Mária, 
Manninger Hildegard, Oliwa Sarolta, Persa Mária, Radványi Olga, 
Salgó Janka, Seybold Anna, Suhajda Margit, Sztachó Katalin, 
Záborszky Emma. összesen: 25.

V. osztály.

Báthori Klára, Brill Rózsi, Brittig Anna meghalt, Fölnagy Mária, 
Hajtó Mária kimaradt, Kárpáti Blanka, Martini Lujza, Paazig Hermina, 
Rodig Vilma kimaradt, Szakonyi Sarolta, Sziklay Margit. Összesen: 11.

VI. osztály.

Becker Erzsébet, Bódogh Karolin, Farkas Lenke, Forgács Erzsébet 
kimaradt, Kovács Györgyi, Loparits Jolán, Losonczy Melinda, 
Mager Paula, Nagy Irén, Szabó Lenke. Összesen: 10.

VII. osztály.

Becker Olga, Csapodi Margit, Fölnagy Klára, Hajek Sarolta, 
Jagits Vilma, Kadosa Vera, Kapi Vilma, Karner Margit, Krautsack 
Emma, Krämer Sarolta, Krompaszky Sarolta, Manninger Margit, Marosi 
Irma, Ponesz Aranka, Schneller Ilona, Uhl Rózsa. Összesen : 16.

VIII. osztály.

Ágoston Eszter, Csiszár Piroska, Drach Melitta, Gömbös Alice, 
Kovács Ilona, Kovács Ilona Terézia, Krämer Olga, Krompaszky Rozália, 
Sass Ilona, Sulzer Arabella, Takács Mária, Tóth Sarolta, Weinrich 
Hilda, összesen; 13.

b) Magántanulók:
Farkas Etelka I. o., Rózsa Emma I. o. (vizsgálatlan maradt), 

Deutsch Erzsébet II. o., Molnár Irma II. o., Klemm Margit III. o. (vizs
gálatlan maradi), Bevárdy Éva IV. o., Varga Erzsébet VI. o. (vizsgálatlan 
maradt), összesen; 7.



Internátus.
Az iskolánkkal szoros összefüggésben levő internátusbán elhe

lyezett növendékek nevelésében az igazgató felügyelete mellett Bakos 
'Júlia internátusvezetőnő, Puschnikné F eigl A m ália  (1923. dec. 15-ig), 
Arany Dóra, Pröhle M árta tanárnevelőnők, Wagner Karola és 
Borcsitzky Ilona  nevelőnők vettek részt.

A zenében Freyler Emma, Hanély Flóra, Szórják G izella, 
Szórják Vilma és Takó J ó zse f  né (cimbalom) oktatták a növendékeket.

Az intézet orvosa Lauringer János dr., aki a növendékek egész
ségi állapotát ellenőrzi, őket évenkint többször megvizsgálja és a 
betegeket kezeli.

A betegápolást 1923. évi december 31-ig Schmidt Paula végezte. 
22 évi odaadó fáradhatatlan munkásság után gyengülő egészségi álla
pota miatt kénytelen volt állásáról lemondani. Távozásakor itteni mű
ködése feletti meleg elismeréssel veszünk tőle búcsút. 1924. évi jan. 
1-től kezdődőleg Marek Gertrud államilag képesített német beteg
ápolónő nyert alkalmazást. Miután ő magyarul nem tud, a növendé
keknek a vele való érintkezésben újabb alkalmuk nyílik a német 
társalgás gyakorlására.

Az internátusbán elhelyezett növendékek felett a bentlakó tanárnők 
és a nevelőnők gyakorolnak állandó felügyeletet, a tanulók az ő 
jelenlétükben végzik rendes napi munkájukat. Az internátusvezetőnő 
és a nevelőnök a növendékekkel étkeznek, sétálnak, szórakoznak és 
általában azon vannak, hogy a gondjukra bízott gyermekek testi erejét 
fejlesszék, egészségét óvják, ápolják és szeretettől áthatott nevelő 
eljárásukkal lelki képességeiknek nemes irányban való fejlődését elő
mozdítsák. A nevelőnők szobái a hálók között vannak, úgyhogy a 
növendékek éjjel is szigorú felügyelet alatt állanak.

A bentlakó növendékek névsora :

Balogh Gizella Bük, Sopron m.
Balogh Jolán „ ' „
Bárdossy Irma Csönge, Vas m.
Bárdossy Karolin „ „ „

5 Bartos Rózsi Kisbér, Komárom m.
Binczy Lenke Vése, Somogy m.
Brill Rózsi Nemeskolta, Vas m.
Czirner Magda Nagyenyed.

VI.
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Dávid Elvira Kisrákos, Vas m.
10 Dörmer Olga Varsád, Tolna m.

Droppa Irén Oroszlány, Komárom m.
Egressy Kornélia Jánosháza, Vas m.
Erdős Ilona Budapest.
Farkas Lenke, Csipkerek Vas m.

15 Ferenczy Adrienne Csesztreg, Zala m.
Forgács Erzsébet Csorvás, Békés m. (kimaradt). 
Führer Gabriella Tevel, Tolna m.
Gaál Györgyi Szaknyér, Vas m.
Gerey Ilona Budapest.

20 Greifenstein Gizella Uzdborjád, Tolna m. 
Hafenscher Vilma Nagyszombat.
Hajas Ilona Csönge, Vas m.
Halász Zsuzsanna Répceszemere, Sopron m. 
Horváth Éva Nagyvázsony, Veszprém m.

25 Kadosa Vera Budapest.
Kakas Edit Dabrony, Veszprém m.
Kapi Katalin Szombathely.
Kapi Vilma „
Kardos Katalin Muraszombat, Vas m.

30 Karner Ida Nagyveleg, Fejér m.
Kovács Györgyi Zalabaksa, Zala m.
Kovács Ilona Felsődörgicse, Zala m.
Kováts Rózsi Dunaradvány, Komárom m.
Krausz Mária Sopron.

35 Kutassy Irma Nagykanizsa.
Lévai Adrienne Szombathely.
Losonczy Melinda Sajtoskál, Sopron m.
Mager Paula Nagyszentmihály, Vas m. 
Markovszky Mária Nyulfalu, Győr in.

40 Markovszky Zsuzsa „ „ „
Mráz Ilona Dabroncz, Zala m.
Nagy Ilona Nemeskolta, Vas m.
Nagy Irén „ „ „
Nagy Izabella Alsólászló, Sopron m.

45 Oliwa Ilona Tóváros, Komárom m.
Oliwa Sarolta „ „ „
Pacher Etelka Locsmánd, Vas m. •
Pacher Lenke n „ „
Persa Mária Newyork.
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50 Radványi Olga Budapest.
Reif Hildegard Zsombolya.
Reif Karola „
Salgó Janka Vasvörösvár, Vas m.
Sebestyén Edit Felsőőr, Vas ni.

55 Sztachó Katalin Zalalővő, Zala m.
Sulzer Arabella Kaposvár, Somogy m.
Szabó Lenke Kemenesmagasi, Vas m.
Szabó Olga „ „ „ „
Tóth Sarolta Lébény, Moson m.

60 Záborszky Emma Vilmány, Abauj-Torna m.

A lefolyt iskolai évben a bentlakó növendékek tartásdíja 16 q 
búza, illetőleg ennek egyenértéke volt. A zenetanítás díja heti egy óra 
után J q búza.

Érdeklődőknek a felvétel feltételeit, a házirendet és a hozandó 
tárgyakat illetőleg az igazgatóság külön tájékoztató megküldésével 
szívesen ad felvilágosítást.

VII.

Adatok az 1923—24. isk. év történetéhez.
Az intézet a lefolyt iskolai évvel fejezte be fennállásának 25. évét. 

Erről a bevezetésben emlékeztünk meg.
Az iskolai év kezdete és lefolyása. A tanítás a rendes időben 

kezdődött s zavartalanul folyt le. Az I—VII. osztályokban a tanítás 
június 9-én nyert befejezést, az összefoglaló ismétlések június 10—13. 
napjain voltak. A Vili. osztályban a tanítás május 4-ig tartott, az 
osztályvizsgálatok május 5 —7. napjain folytak le. Június 13-án délután 
6 órakor évzáróünnepély.

A tüzelőanyag hiánya miatt a karácsonyi szünet dec. 19-től jan. 
16-ig, a húsvéti szünet április 10-től 23 ig tartott. Ellenben a torna
tanítás az előző évektől eltérőleg egész éven át rendszeresen folyt.

Személyváltozások. Neustädter Frigyes rendes tanár a brassói 
ev. főgimnáziumhoz megválasztatván 1919. szept. 1. óta intézetünkben 
viselt tanári állásáról 1923. évi aug. hó végével lemondott.

Az igy megüresedett mennyiségtan-természettani állásra, egyelőre 
egy évre helyettes tanári minőségijén való betöltésére, megbízatást 
kapott 1923. évi szept. 1-től kezdődöleg Arany Dóra, aki 1924. évi 
május hóban szerezte meg mennyiségtan-természettan szakon a közép
iskolai tanári oklevelet.

Hammer Gyula elemi isk. igazgató-tanító, aki intézetünkben ala
pítása óta 24 éven át tanította az egyházi éneket, ennek további taní
tásáról 1923. évi aug. végével lemondott. Őszinte elismeréssel emlé
kezünk meg majd egynegyedszázadon át intézetünkben teljesített oda
adó ügybuzgó működéséről.

Gosztonyi Margit r. tanítónő, oki. polg. isk. tanítónő 1924. évi 
április hóban megszerezte a középiskolai tanári képesítést a német és
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francia szaktárgyakból, ennek megfelelően középiskolai rendes tanárrá 
minősíttetett át.

Mint óraadó uj tagja volt a tanári testületnek Pröhle Márta inter- 
nátusi nevelönő.

Sinóros Szabó Erna h. tanár 1923. évi aug. hóban házasságot 
kötöttt Ruttkay Elemérrel, a helybeli reáliskolai nevelőintézethez be
osztott századossal.

Feigl Amália r. tanár 1923. dec. hóban házasságot kötött Puschnik 
Ferenccel, a helybeli reáliskolai nevelőintézethez beosztott főhadnaggyal.

Az intézettel kapcsolatos internátusbán a következő változások 
történtek:

Frühwirth Henrietta internátusi nevelőnői állása alól az internátusi 
nevelőnői állások átszervezésével kapcsolatban felmentetvén 1923. évi 
aug. végével az intézettől megvált.

Unger Henrietta internátusi nevelőnöi megbízatása 1923. évi aug. 
végével lejárván az intézettől megvált.

Kolofont Etelka 1923. évi szept. 1-től. Puschnikné Feigl Amália 
1923. évi dec. 15-től az egyházi főhatóságtól internátusi nevelőnöi 
teendők alól felmentést nyertek.

Mint uj nevelőnők nyertek alkalmazást Arany Dóra h. tanár, 
Pröhle Márta oki. polg. isk. tanárnő, Borcsitzky Ilona oki. kertésznő.

Itt említjük meg, hogy 1923. évi aug. hó végével lemondás folytán 
az intézettől megvált özv. Teke Lajosné, aki közel két évtizeden át 
töltötte be igaz ügyszeretettel és fáradhatatlan buzgósággal a házveze
tőnői állást.

A megüresedett házvezetőnői állásra 1923. évi szept. 1-től özv. 
Schád Boldizsárné lelkészözvegy nyert alkalmazást.

A tanulók számáról a statisztikai kimutatás ad felvilágosítást.
Tanítás és nevelés. A tanítás a vkm. 1918. évi 141330. számú 

rendeletével kiadott leányközépiskolai tanterv szerint történt.
Különös gondot fordítottunk a növendékek valláserkölcsi érzel

meinek és honleányi erényeinek ápolására és fejlesztésére. A világ
háború, a forradalmak és a szerencsétlen békekötés nyújtotta gazdag 
tanulságokat a tanításban és nevelésben állandóan felhasználtuk és 
értékesítettük oly célból, hogy a tanulók fogékony lelkében erősítsük 
a vallásosságot, hazaszeretetei és felebaráti áldozatkészséget.

A tanulás és nevelés munkájának értékesebbé tételét szolgálta a 
szülői értekezlet, mely május 25-én tartatott meg. Előadást tartott ezen 
értekezleten Krafka Borbála rendes tanítónő.

Egészségi állapot. Intézetünk egyik derék növendékét ifjú évei
nek legszebb korában ragadta el a kérlelhetetlen halál. Brittig Anna 
V. osztályos növendékünk ápr. 1-én Csepregen a szülői házban elhúnyt. 
A tanári testület és a tanulóifjúság sírjára koszorút helyezett. Egyéb
ként az egészségi állapot az idén is általában elég kedvezőnek mond
ható. A városban általánosságban fellépő kanyarójárvány idején növen
dékeink közül többen megbetegedtek, de valamennyi eset könnyű 
lefolyású volt

Látogatások. Az egyházker. részéről Kapi Béla püspök és Mester- 
házy Ernő egyházker. felügyelő június 6-án látogatta meg az intézetet.
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Az állam részéről Dsida Ottó tankerületi kir. főigazgató április 
3—8. napjain tartott hivatalos látogatást mint miniszteri megbízott.

Adományok. Az egyházkerületi pénztárnál befolyt adományok 
6175 K, a intézeti pénztárnál befolyt adományok 74,733 K, összesen 
80.908 K. Róth Jenő könyvkereskedő részéről 4 drb. jutalomkönyv.

Az adományokért az intézet nevében őszinte köszönetét mondok.
Az ösztöndíjak kamatai az elértéktelenedés miatt nem nyertek 

kiosztást.
Anyagi eszközök hiányában jutalomdíjakat sem voltunk képesek 

kiosztani. Az adományként beküldött néhány könyv ügyében a tanári 
testület úgy határozott, hogy a jövő iskolai évben fogja kiosztani.

Tandíjmentesség és tartásdíjkedvezmény. Tandíjkedvezményt 
élveztek: 1. A kőszegi ág. h. ev. egyháztanács határozata alapján 5 
tanuló, összesen 400 kg. búza értéket. 2. A helyi iskolai bizottság 
határozata alapján 55 tanuló 3200 kg. búza értéket.

Tartásdíjkedvezményt élvezett 17 tanuló összesen 9000 kg. búza
értéket.

A segélykönyvtár és kölcsönykönyvtár szolgálta a tanulók 
anyagi támogatását az egyre nehezedő megélhetési viszonyok között. 
A kölcsönkönyvtárból a tanulók, ha nem is ingyen, de legalább mér
sékelt használati díj mellett kapták a könyveket. E könyvtárakat Suhajda 
Lajos r. tanár, helyettes igazgató kezelte.

Az ifjúsági egyesületek a lefolyt évben is szolgálták a vallásos 
és hazafias nevelés magasztos ügyét. Működésükről külön jelentések 
számolnak be.

Iskolai ünnepélyek. Szept.7-én évmegnyító; okt. 6-án az aradi 
vértanuk emlékünnepe; okt. 31-én a reformáció emlékünnepe; március 
15-én 1848. emlékezete; június 13-án évzáró.

VIII.
Érettségi vizsgálatok.

Ezen évben negyedszer tartottunk érettségi vizsgálatot. 13 tanuló 
jelentkezett. Az írásbeli május 19., 20., 21. és 22-én volt. A szóbeli 
Zongor Béla esperes elnöklete és Wiesinger Károly balassagyarmati 
főgimn. igazgató, kormányképviselő jelenlétében június 24. és 25-én 
folyt le.

Jelesen érett 6, jól érett 7.
A írásbeli érettségi tételek a következők:
Magyar: Arany János mint epikus. —: Német: Az utolsó lovag 

(fordítás magyarból németre), illetőleg „Seid einig, einig, einig“. (Pat
riotischer Aufruf). Szabad tétel. — Latin: Cicero: Tusculanae dispu- 
tationes I. 42. Dulce et decorum est pro patria móri. — Mennyiségtan : 
1. Hány tagból áll az a számtani haladvány, melynek összege 670,
els5 tagja f  egyenlet, különbsége pedig a
(3x — 8)2 =  (x — 7)a— 15 egyenlet nagyobbik gyöke? 2. Valamely 
háromszög csúcspontjainak a koordinátái: (—1, —1), (5,2) és (1, 5). 
Határozzuk meg a háromszög területét először az (5, 2) és (1, 5)
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csúcspontokkal bíró oldal és a hozzátartozó magasság segítségével és 
másodszor a csúcspontok koordinátái segítségével.

Görögből kiegészítő érettségi vizsgálatot tett Sass Ilona és Tóth 
Sarolta, mindkettő jeles eredménnyel.

IX.

Ifjúsági egyesületek.
A „Belmissió-Egyesület“ működése.

Az egyesület ezévi tisztikara: ifjúsági elnök Sass Ilona Vili. o. t., 
jegyző Tóth Sarolta Vili. o. t., pénztáros Kapi Vilma VII o. t., laptáros 
Losonczy Melinda VI. o. t, s osztályonként 2—2 énekvezér.

Az egyesület az év folyamán 10 összejövetelt tartott. Ezeknek 
az összejöveteleknek állandó tárgya ének, imádság, bibliaolvasás és 
magyarázat volt. Ezenkívül a tagok alkalmakként egy-egy költeményt 
vagy zenedarabot adtak elő. Egyébként az alsó osztályosok folytató
lagos olvasmánya Foerster „Az élet művészete“, a felső osztályosoké 
Foschdik: „A hit értelme“ c. munkája volt.

Az egyesület munkája keretében történt gondoskodás a növendékek 
vallásos és ismeretterjesztő ifjúsági iratokkal és lapokkal való ellátá
sáról. A „Harangszó“ 25, „Az Erő“ 29, a „Vasárnapi Könyv“ 35 pél
dányszámban járt az egész év folyamán.

A tagok évi adakozása ö s s z e s e n ............................ 162140'— K
múlt évi kam at........................ 5630'-• K

/ Összesen . . 167770-— K
ebből az egyházm. gyámintézetnek juttattunk . . , 20970'— K

pénztári m aradvány............... 146800-— K
ez összeggel az egyesület vagyonát a következő megosztás szerint 
gyarapítottuk:

í. a gyámintézeti pénztár vagyona 1923. jún. végén 3088'54 K
fenti összegből . . . .  . 62915'— K

Összesen . . 66003'54 K 
II az önsegélyző pénztár vagyona 1923. jún. végén 4167 25 K

fenti összegből . . . .  . 83885'— K
Összesen . . 88052-25 K

Ez összegeken kívül az egyesület pénztárában 2 hadikölcsönkötvény 
van á 100 K értékben.

Kiss István, vezetőtanár.

A Széchenyi Önképzőkör működése.
A „Széchenyi István“ önképzőkör rendes tagjai a VI—VIII. o. 

tanulók. Az V. osztály tanulói pártoló tagok. — A körnek ebben az 
iskolai évben 39 rendes és 11 pártoló tagja volt, ezek közül évközben 
kilépett 1 rendes és 2 pártoló tag, 1 pártoló tag pedig meghalt.



A kör 1923. október havában tartotta alakuló gyűlését, melyen a 
tisztikar a következőképen alakult meg: elnök Tóth Sarolta VIII. o. t., 
alelnök Sass Ilona VIII. o. t., jegyző Krompaszky Rózsi VIII. o. t., al
jegyző Krautsack Emma VII. o. t., pénztáros Marosi Irma VII. o. t , 
főkönyvtáros Sulzer Arabella Vili. o. t., segédkönyvtárosok : Jagits Vilma 
VII., Losonczy Melinda VI., Martini Lujza V. o. t., bírálók: Drach 
Melitta, Gömbös Alice, Sass Ilona, Kovács Ilus, Csiszár Piroska Vili. 
o. t., Kadosa Vera, Fölnagy Klára, Kapi Vilma, Hajek Sarolta és Uhl 
Rózsa VII. o. tanulók.

Havonként tartottunk egy-egy gyűlést és június 6-án a záró
gyűlést, összesen 9 gyűlést.

A rendes gyűlések tárgysorozatán dolgozatok, szavalatok, zene
számok stb. szerepeltek. Az egyes számok után írásbeli vagy rögtöni 
szóbeli bírálat következett. — Beérkezett 12 dolgozat, 1 műfordítás 
(franciából) és 12 írásbeli bírálat; elhangzott 11 szavalat, 2 monológ, 
2 dialóg és 20 zongoraszám.

A tagsági dijat az év elején 500 K-ban állapította meg a kör, 
melyet évközben igazgatói engedély alapján még 3000 K-val felemelt. 
Az idei tagsági díjakból 163.000 K gyűlt be. A kör összes vagyona 
az 1923—24. isk. év végén 167.550 K.

Ruttkay Elemérné, vezetőtanár.

X.
Leánynyaraltatás.

A lefolyt isk. évet megelőző nyári szünidőben az intézet leány- 
nyaraltatást rendezett. E nyaraltatásnak célja volt lehetővé tenni fiatal 
10 — 18 éves leányok számára, hogy hozzátartozóik kísérete nélkül gon
dos felügyelet mellett nyári üdülésben, sportolásban, kirándulásban 
vehessenek részt. A nyaralás július 1 tői aug. 20-ig tartott s résztvett 
benne 21 növendék, felekezeti megosztás szerint: 7 evangélikus ille
tőleg református, 7 róm. kath., 7 izraelita.

A növendékekkel nagyobb kirándulásokat is tettünk, igy meg
néztük velük egy-egy egész napos kirándulásban a híres jáki templomot 
és a gyönyörű lékai várat.

A felügyeletben résztvettek Bakos Júlia internátus-vezetőnő, Unger 
Henrietta és Wessely Margit nevelőnők.

A nyaralásban résztvettek a következők: Adler Éva Budapest, 
Abonyi Ágota Budapest, Austerlitz Zsuzsa Dombóvár, Benkő Margit 
Kecskemét, Fischer Magda Újpest, Hadadi Júlia Debrecen, Hadadi 
Margit Debrecen, Jáki Mária Szombathely, Kárász Judit Budapest, 
Lieber Ilona Győr, Modern Olga Budapest, Ney Zsuzsa Budapest, 
Rázsó Irma Kisújszállás, Sándor Erzsébet Budapest, Soós Irén Buda
pest, Schiller Ilona Budapest, Szepessy Marian Budapest, Szűcs Adrienne 
Székesfehérvár, Tainássy Edit Budapest, Thúry Malvin Budapest, 
Vigódni Lilly Újpest.

Az intézet 1924. év nyarán is rendez leánynyaraltatást kiegészítve 
egyszersmind modern nyelvek, német, francia, angol nyelvek gyakorlati 
tanulásával.
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XI. Statisztikai adatok.
A tanulók száma, vallása, anyanyelve, magaviseleté és 

tanulmányi előmenetele az 1923—24. évben.

I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili. ca<39
09

0 s z t á i y
e-q
c a
c a*<=>

/. Beiratkozott:
Rendes tan u ló n a k ................... 25 30 24 25 11 10 16 13 154
M agántanulónak........................ 2 2 1 1 — í — — 7

Összesen . 27 32 25 26 11 íi 16 13 161

Kimaradt az iskolaév folyamán 2 1 2 1 3 2 — — 11
Maradt összesen . . . . . . . 25 31 23 25 8 9 16 13 150

1. Ezek vallása:
Ág. hitv. evangélikus............... 13 20 14 15 4 5 6 8 85
R eform átus............................... — 4 2 3 — — — — 9
Róm. katholikus........................ 9 5 7 6 3 4 8 4 46
Izraelita....................................... 3 2 — 1 1 — 2 1 10

Összesen . 25 31 23 25 8 9 16 13 150

2. Anyanyelvűk:
M agyar....................................... 23 30 22 22 6 8 16 12 139
N é m e t ....................................... 2 1 1 2 2 1 — 1 10
V end ........................................... — — — 1 — — — — 1

Összesen . 25 31 23 25 8 9 16 13 150
3. A szülök lakóhelye:

Kőszegi .................................... 9 15 11 8 7 3 12 10 75
Vidéki ....................................... 16 16 12 17 1 6 4 3 75

Összesen . 25 31 23 25 8 9 16 13 150
11. Vizsgálaíot lett tanulók az év végén: 

1. Magaviseletük:
Jó m agaviseletű........................ 24 29 23 24 8 9 16 13 146
M agántanulók............................ 1 2 — 1 — — — 4

Összesen . 25 31 23 25 8 9 16 13 150
2. Előmenetelük:

Minden tárgyból legalább jeles 4 2 2 2 — 2 4 3 19
* „ „ jó 11 2 6 14 3 3 7 6 52
„ „ „ elégs. 10 22 11 9 5 4 5 4 72Egy tárgyból elégtelen . . . . — 4 2 — — — — 6

Két „ „ . . . . — 1 1 2
Több „ „ . . . . — — 1 — — — 1

Összesen . |[ 25 31 23 25 8 9 16 13 |j 150
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XII.

A jövő iskolai év.
Szeptember 1., és 2-án a bejáró és bentlakó tanulók beiratása, 

1-én d. e. 9—12-ig d. u. 3—6-ig, 2-án 8—12-ig és d. u. 3—6-ig. 
Ugyané napokon javító és különbözeti vizsgálatok. Szept. 3-án az év 
ünnepélyes megnyitása.

A második napi tolongás elkerülése végett felhívom a tanulókat, 
hogy lehetőleg már 1-én jelentkezzenek.

Fizetendő évi díjak: Felvételi díj 5, tandíj 30, tartásdij 600 arany
korona. Zenetanítás heti 1 óra után évi 50 aranykorona.

Fizetési feltételek. Az év elején esedékes az egész felvételi díj 
s minden egyéb díjnak a fele 17000 K-ás árfolyam alapján számítva. 
A II. félévi díjak február 1-én esedékesek a január havi hivatalos ár
folyamnak megfelelő összegben.

Az intézet azonban fenntartja magának a jogot a II. félévi tartás
díj esetleges megváltoztatására abban az esetben, ha az aranykorona 
vásárló erejét illetőleg lényeges eltolódás történnék.

A tartásdíjnak havonkint való fizetésére indokolt esetben az igaz
gatóság adhat engedélyt. Havonkint fizetendő részletösszeg nem lehet 
papirkoronában kevesebb a szeptemberi összegnél. Ha azonban a 
papirkorona értéktelenedik, a különbözeiét a havi részletekben fizető 
megtéríteni tartozik.

A hely lefoglalásakor beküldendő 900.000 K. tartásdíj-előleg, ami 
az 1. félévi tartásdíjba nyer beszámítást. Szept. 1-e előtti visszalépésnél 
ez előleget az intézet minden levonás nélkül visszatéríti.

Az évközben kimaradt tanuló befizetett felvételi és tandíjból 
visszatérítést nem kap. A kimaradó internátusi növendéknél azonban 
a tartás és zenedíjnak a hátralévő hónapokra eső részét aranyalapon 
számítva az intézet visszatéríti. Ez elszámolásnál a kimaradás hónapja 
mint teljesen az intézetben töltött hónap számít.
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