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A nő reggele
1.

(Alkalmi költemény az intézet jubiláris ünnepén.) Irta: Hamvas József.

Tavasz virágát, nyárnak üde zöldjét 
Sárgára festi őszi hervadás.
Tegnap sugáros táj, ma szürke ködkép, 
Örök futásban örök változás.
Úszunk az idő széles folyamárján 
És céltalan vinnének a habok,
Ha nem járnának fönt örökös pályán, 
Útunkat jelző fényes csillagok.

Ti fényes csillagképek, ott felettünk,
Útat jelzők az élet tengerén.
Hogy ősvadonból ime ezzé lettünk,
Vezérül egyre csillogott e fény:
Múló világ fölött a múlhatatlan;
Anyag fölé kitisztult lelkiség..............
Salak, gyomirtás így folyt szakadatlan, 
Amíg a munkát ihlette az ég.

Nagy igazságok nemes, tiszta fénye,
Ti voltatok vezérlő csillagok.
Nem hulltatok ti múltaknak ködébe,
Bár hirdetik ma, hogy csak voltatok.
A műveltség temploma egyre épül,
A lelkek mélyén tisztít és nevel 
S míg a tudást hordja királyi ékül, 
Tisztábbat dobban tőle a kebel.

Sokáig úgy volt, hogy e templomajtón 
A balhit nőt még nem bocsáta be. 
Emberformájú, kedves, hasznos fantóm, — 
Nem egész élet volt, csak a fele.
Egy fél élet, mely jobb ha öntudatlan. 
Körében szépen eltalált haza 
S míg durva erő döntött jogban, hadban, 
A nő lelkének nem volt tavasza.

De jött az újkor és tördelt bilincset,
Mely fojtogatta lelkek életét,
És ásta, hozta fel a kincset,
Az emberré levésnek szent jelét.



E kincs a jelszó: Nő légy önmagadban 
Erős és tiszta, bátor és hivő!
Szabaddá lész a büszke öntudatban;
Az igazság a legnagyobb erő!

Jövőnk vetése érett, egyre érett,
Bár lassan érik eszme-mag kalásza. 
Egymásra teltek küzdő századévek,
Míg egy-egy rész megérett aratásra.
A nő lelkének is kitárták végre 
A művelődés fényes templomát,
Hogy érett hittel nézhessen az égre 
S biztos tudással lássa otthonát.

A népek sorsát harcon és tanácsban 
Eldönti férfi-kar és bölcseség,
De férfi-szándék érzelemben, vágyban,
A nő leikétől kapja ihletét.
A nemzetnek jövője: a nő lelke!
Amit ez megvéd, el nem vész soha.
Ha jó anyagát műveltség nevelte,
Magas céloknak szívós harcosa.

Mi itt vagyunk kelet s nyugatnak szélén, 
Egy kis nemzet, sok ellenség között. 
Vagyunk a bástya, melynek szilárd élén 
Pusztító vészek árja megtörött.
Nem a tömeg volt erőnk, de a lélek, 
Mely nem hal meg, ha sírba is kerül,
És ha remélünk még egy ezredévet,
Ezt kell használnunk most már fegyverül.

E küzdelemből nem zárnak ki minket. 
Kapunk hozzá itt fegyvert, fényeset.
Az új világ a nő felé is intett,
Neki is szánnak ma már szerepet. 
Erkölcsben tisztán, gazdagon tudásban,
A nőnek is kell tudni mit akar.
És ha bízunk még a megújulásban, 
Művelt nő nélkül nincs müveit magyar!

Huszonötéves iskolánk ma áldja 
Az alapkővetést, a kezdetet,
S akiknek lelke volt itt fényes fáklya,
Az oktatóknak hála s tisztelet!
Ki innen kapta reggelének fényét,
A magyar nő, az látta nappalát.
Magával vitte tudását, erényét 
S megihletett egy jobb magyar hazát!



lí.

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.

Hl.

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

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

2. Arany Dóra helyettes tanár; tanította a mennyiségtant a IV. 
és VI., a természettant a Vili. osztályban heti 10 órában. Internátusi 
nevelőnő.

3. Bakos Júlia rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a III. 
osztályban heti 4 órában; az internátus vezetője.

4. Becker Nándor r. tanár; tanította a német nyelvet az V., VII. 
és VIII., a latin nyelvet az V. osztályban heti 16 órában; az V. osztály 
főnöke.

5. Dr. Gosztonyi Margit rendes tanár; tanította a francia nyelvet 
a III.—Vili. és a német nyelvet a VI. osztályban heti 18 órában.

6. harsányi Gyula r. tanár; tanította a történelmet a II., IV., V., 
VI., VII. és VIII. és a földrajzot a II. osztályban heti 18 órában; a VIII. 
osztály főnöke. A tanári könyvtár őre.

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 
az I., III., IV. és VIII, a természetrajzot az V. és VI., a vegytant a 
IV., az ásványtant a VII. osztályban heti 18 órában; a természetrajzi 
és vegytani szerek őre; a VII. osztály főnöke.
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9. Kolofont Etelka rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a IV., 
a történelmet a III. és a testgyakorlást az I., IV., V., VI. és VIII. osz
tályban heti 17 órában. Az ifjúsági könyvtár őre.

10. Krafka Borbála rendes tanár; tanította a magyar nyelvet 
a II., a német nyelvet az I., II., III. és IV. osztályban heti 18 órában ; 
a III. osztály főnöke, a földrajz-történelmi szerek őre.

11. Marton Géza rendes tanár; tanította a mennyiségtant az I.,
II. , V. és VII., a természettant a VII. osztályban heti 18 órában. A 
természettani tanszerek és a műhely szereinek őre. A tanári értekez
letek jegyzője.

12. Miklós Berta rendes tanár-, tanította a mennyiségtant a III., 
a természetrajzot az I. és II., a természettant a III. és a tornát a II.,
III. és VII. osztályban heti 17 órában; a II. osztály főnöke, a torna
szerek őre.

13. Puschnikné Feigl Amália rendes tanár; tanította a rajzot és 
kézimunkát az I.—VIII. osztályokban heti 18 órában; a IV. osztály 
főnöke, a rajzszerek őre.

14. Ruttkayné Sinóros Szabó Erna helyettes tanár; tanította a 
magyar nyelvet az I., VI. és a latin nyelvet a VI. osztályban heti 17 
órában; a VI. osztály főnöke, az önképzőkör vezetője.

15. Suhajda Lajos rendes tanár, igazgató-helyettes; tanította a 
magyar nyelvet a Vili., a latin nyelvet a VIII. és a filozófiát a Vili. 
osztályban heti 11 órában; a segély- és kölcsönykönyvtár őre.

16. 7eke Sándor rendes tanár; tanította a magyar nyelvet az V. 
és VII., a latin nyelvet a VII. és a görög nyelvet a Vili. osztályban 
heti 17 órában.

B) Óraadók:
1. Freyler Emma ny. zenetanítónő; tanította a világi és egyházi 

éneket az I.—VIII. osztályokban heti 8 órában.
2. Dr. Hersdikovits József rabbi; tanította az izraelita vallástant 

heti 2 órában.
3. Horváth István vallástanár; tanította a róm. kath. vallástant 

az I.—Vili. osztályban heti 12 órában.
4. Dr. Lauringcr János intézeti orvos; tanította az egészségtant 

a VII. osztályban heti 2 órában.
5. Pröhle Márta oki. polg. isk. tanár, internátusi nevelőnő ; 

tanította a német nyelvet az I. és II. osztályben heti 7 órában.

C) Gyakorló tanárjelölt:
1. fagits Mária. Szaktárgyai: magyar és német. Vezető szak

tanárai : Suhajda Lajos és Becker Nándor.
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IV,

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

141330/1918. továbbá 377/1924. ein. sz. rendeletéivel 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
V.

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

I. osztály.
Ajkai Klára Pock Irén
Artner Mária Schönwald Ilona
Bokor Ibolyka Schrantz Margit
Dörmer Irén Schwartz Erzsébet

5 Hajzer Etelka 30 Siffer Sarolta
Halmos Margit Strókay Margit
Helfensdörfer Lujza Szakonyi Ilona
Karlsberger Mária Szamossy Izabella
Kisfaludi Márta Szántó Rózsa

10 Kovács Margit 35 Uhl Jolánta
Krampol Ilona Völker Mária
Krötzl Mária Waisbecker Klára
Külics Ilona Zádori Anna
Leitner Erzsébet Összesen: 38.

15 Mayer Mária
Mesterházy Jolán Magántanulók:
Miklós Margit Cziffrák Agnes
Mikola Ibolyka Gecsényi Anna kimaradt
Moritz Piroska Gecsényi Jolán

20 Nagy Karolin Gősy Jolán
Nußbaum Erna kimaradt 5 Kotsis Julianna
Pacher Róza Kotsis Terézia
Patthy Anna Orbán Gyöngyi
Pázman Anna Rózsa Emma (1924. szept.)

25 Pock Gizella Schwarcz Erzsébet (1924. szept.)
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II. osztály.

Balogh Jolán Pollák Margit
Beyer Hanna 20 Reif Hilda
Binczy Lenke Reif Karola
Csákány Flóra Reményi Carmen

5 Droppa Irén Sebestyén Edith
Eröss Erzsébet Szalay Lenke
Ferenczy Adrienne 25 Szántó Katalin
Fischer Katalin Szondy Aranka
Gratzl Krisztina Szondy Piroska

10 Guttmann Anna Szovják Etelka
Harsányi Sarolta Trattner Irén
Kapi Katalin 30 Vince Vilma
Kovács Ilona Weigl Ágnes
Kullmann Ilona Összesen: 31.

15 Kutassy Irma
Lauringer Melánia Magántanuló:
Mauthner Erzsébet
Mráz Ilona Farkas Etelka.

III. osztály.

Ágoston Teréz Kendik Margit
Balikó Eszter 20 Leithner Teréz
Balogh Gizella Lőwe Ilona
Balogh Jolán Pacher Etelka

5 Bogdány Vilma Rodig Olga
Brader Berta Rónai Anna
Csejtey Teréz 25 Sass Erzsébet
Dávid Elvira Schäffer Elvira
Deutsch Mária Seybold Ilona

10 Erőss Ida Somogyi Márta
Gaál Györgyi Szakonyi Olga
Guoth Irma 30 Tanglmayer Ibolya
Gutay Vilma Wölfel Vilma
Hafenscher Vilma kimaradt összesen: 31,

15 Hermann Irén
Herskovits Edith Magántanuló:
Kakas Edit
Kálmán Róza Szabó Olga kimaradt
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IV. osztály.

5

10

5

10

5

Ágoston Karolin Lévai Adrienne
Bartos Rozália Markovszky Zsuzsanna
Bárdossy Irma 15 Nagy Ilona
Bősz Ilona Pacher Lenke
Dörmer Olga Rossmann Laura
Draskovits Erzsi Szabó Rozália
Elmer Margit Thold Éva
Führer Gabriella 20 Weigl Krisztina
Hajas Ilona Weisz Klára
Karner Ida Weöres Irma
Kálmán Irén Zerthofer Irén
Kováts Henrietta összesen: í

V. osztály.

Balázs Gizella Radványi Olga
Gerey Ilona kimaradt Rodig Vilma
Godavszky Gizella kimaradt Salgó Janka
Grúber Mária Seybold Anna
Halász Zsuzsanna 15 Suhajda Margit
Horváth Éva Vida Julianna
Jánossy Anna Összesen: 1
Kesserű Erzsébet
Krompaszky Judit kimaradt Magántanuló:
Manninger Hildegárd Bévárdy Éva

VI. osztály.

Báthori Klára Sziklay Margit
Fölnagy Mária összesen :
Kárpáti Blanka 
Martini Lujza 
Paazig Hermina Magántanuló:

Szakonyi Sarolta Varga Erzsébet (1924. szept,

VII. osztály.

Becker Erzsébet 5 Mager Paula
Farkas Lenke Nagy Irén
Kovács Györgyi Varga Erzsébet
Losonczy Melinda Összesen:
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VIII. osztá ly .

Becker Olga Krämer Sarolta

.5 Jagits Vilma

Csapodi Margit
Fölnagy Klára 
Hajek Sára

Kadosa Veronika

10 Krautsack Vilma Emma
Krompaszky Sarolta 
Manninger .Margit 
Marosi Irma 
Ponesz Aranka

Kapi Vilma
Karner Margit

15 Uhl Rózsi
Összesen: 15.

VI.

Internátus
Az iskolánkkal szoros összefüggésben levő internátusbán elhe

lyezett növendékek nevelésében az igazgató felügyelete mellett Bakos 
J ú lia  internátusvezetőnő, Arany Dóra, Pröhle Mária tanárnevelőnők, 
Wagner Karola és Borcsiisky Ilona nevelőnők vettek részt.

A zenében Freyler Emma, Hanély Flóra, Mohr Jenő, Sxov- 
já k  Gisella és Takó Jóssefné  (cimbalom) oktatták a növendékeket.

Az intézet orvosa Lauringer János ár., aki a növendékek 
egészségi állapotát ellenőrzi, őket évenkint többször megvizsgálja és a 
betegeket kezeli.

A betegápolást 1924. dec. 31-ig. Marek Gertrud német beteg
ápolónő végezte; távozása után öxv. Lukács Károlyné nyert mint 
betegápolónő alkalmazást.

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 nevelőnők a növendékekkel étkeznek, sétálnak, szórakoznak és 
általában azon vannak, hogy a gondjukra bízott gyermekek testi erejét 
fejlesszék, egészségét óvják, ápolják és szeretettel 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 n évsora:
Balogh Jolán Böhönye, Somogy m.
Balogh Jolán Bük, Sopron m.
Balogh Gizella „ „ „
Bárdossy Irma Csönge, Vas m.
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5 Bartos Rózsi Kisbér, Komárom m.
Binczy Lenke Vése, Somogy m.
Bokor Ibolyka Rum, Vas m.
Dávid Elvira Kisrákos, „ „
Dörmer Irén Varsád, Tolna m. 

lODörmer Olga „ „ „
Droppa Irén Oroszlán, Komárom m.
Egressy Irén Jánosháza, Vas m.
Egressy Kornélia „ „ „
Farkas Lenke Csipkerek, „ „

15 Ferenczy Adrienne Mezőkomárom, Veszprém m.
Führer Gabriella Tevel, Tolna m.
Gaál Györgyi Szaknyér, Vas m.
Gerey Ilona Budapest, (kimaradt)
Guoth Irén Tét, Győr m.

20 Guttmann Anna Jászárokszállás, Pest m.
Hafenscher Vilma Nagyszombat, Trencsén m. (kimaradt) 
Hajas Ilona Csönge, Vas m.
Halász Zsuzsánna Répceszemere, Sopron m.
Horváth Éva Nagyvázsony, Veszprém m.

25 Jakó Tólh Ilona Baranyaszentlőrinc, Baranya m.
Jánossy Anna Komárom
Kadosa Vera Budapest
Kakas Edit Dabrony, Veszprém m.
Kapi Katalin Szombathely, Vas m.

30 Kapi Vilma „ „ „
Karner Ida Nagyveleg, Fehér m.
Kesserű Erzsébet Székesfehérvár.
Kisfaludi Márta Barcs, Somogy m.
Kovács Györgyi Zalabaksa, Zala m.

35 Kováts Ilona Lenti, „ „
Krautsack Emma Körmend, Vas m.
Krompaszky Sarolta Kispest, Pest m.
Kullmann Ilona Budapest.
Kutassy Irma Nagykanizsa, Zala m.

40 Külics Ilona Szentgotthárd, Vas m.
Lévai Adrienne Szombathely, Vas m.
Leitner Erzsébet Letenye, Zala m.
Losonczy Melinda Sajtoskál, Sopron m.
Máger Paula Nagyszentmihály, Vas m.

45 Markovszky Zsuzsa Nyulfalu, Győr m.
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Mautner Erzsébet Öttevény, Győr rn.
Mesterházy Jolán Mesterháza, Sopron m.
Moritz Piroska Szentkirályszabadja, Veszprém m. 
Mráz Ilona Dabroncz, Zala m.

50 Nagy Ilona Nemeskolta, Vas m.
Nagy Irén ' „ „
Nagy Karolin Irma Sorkitótfalu, Vas m. 
Nussbaum Erna Budapest, (kimaradt).
Pacher Etelka Locsmánd, Vas m.
Pacher Lenke „ „ „
Pacher Rózsi „ „ „
Pollák Margit Bánokszentgyörgy, Zala m. 
Radványi Olga Budapest.
Reif Hildegard Zsombolya, Torontál m.

60 Reif Karola „ „ „
Salgó Janka Vasvörösvár, Vas m.
Siffer Sarolta Kerkáskápolna, Vas m.
Schwarcz Erzsébet Nagykanizsa, Zala m. 
Sebestyén Edit Felsőőr, Vas m.

65 Somogyi Márta Győr.
Szakonyi Olga Felsőcsatár, Vas m.
Szalay Lenke Tárnokréti, Győr m.
Szamossy Izabella Lenti, Zala m.
Szántó Rózsi Nagykanizsa, „ „

70 Szántó Katalin „ „ „
Varga Erzsébet Sárvár, Vas m.
Vida Júlia Pécs.
Waisbecker Klára Felsőoszkó, Vas m.
Weisz Klára Szöllösgyörök, Somogy m.

75 Zádori Anna Barcs, Somogy m.

VII.

Adatok az 1924—25. isk. év történetéhez.
Az intézet a lefolyt iskolai évvel életének második negyedszázadába 

lépett. 1899. évi szept. hóban nyilt meg s 25 éves fennállásának 
jubileumát 1924. évi dec. hó 20-án ünnepelte. Ünnepében résztvett a 
fenntartó egyházkerület képviseletében Kapi Béla, az egyházkerület 
püspöke és dr. Mesterházy Ernő, az egyházkerület felügyelője. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter képviseletében dr. Tóth István miniszter.
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tanácsos, dr. Vaidinger Gyula min. tanácsos, a középiskolai ügyosztály 
vezetője, Kőszeg szab. kir. város képviseletében Jambrits Lajos polgár- 
mester, továbbá a város egyházi, katonai és polgári vezető férfiai. 
Megjelentek azonkívül a szülők, a volt tanítványok és az intézet jó
akarói nagy számban.

Az ünnepély sorrendje a következő v o lt:
Délelőtt 8 óra 50 p. A hivatalos vendégek fogadása az állomáson.
D. e. 10 órakor hálaadó istentisztelet az ev. templomban, mely 

alkalommal Kiss István vallástanár mondott imát. Bach: Korál-fantáziát 
Mohr Jenő orgonaművész és zongoratanár játszotta, Mendelsohn Dicső
ítő énekét Hanély Flóra és Freyler Emma zongoratanárnők énekelték.

Délelőtt 11 órakor. Ünnepély az intézet dísztermében a következő 
m űsorral:

1. Beethoven: Isten dicsősége, énekli az ifjúsági kar.
2. Megnyitó, mondja Weöres István kormányfőtanácsos, az intézet 

világi felügyelője.
3. A nő reggele, Hamvas Józsefnek ez ünnepély számára irt ódája, 

szavalja Jagits Vilma VIII. o. t.
4. Ünnepi beszéd, tartja Kapi Béla, a dunántúli ág. hitv. evang. 

egyházkerület püspöke.
5. Üdvözlések.
6. Chopin: Prélud, op. 28 No. 20 és Mazurka op. 33 No. 7, 

zongorán előadja Losonczy Melinda VII. o. t.
7. Befejező, mondja Arató István, az intézet igazgatója.
8. Himnusz.
Délután 1 órakor: Társasebéd.
Délután V26 órakor: Torna- és táncünnepély a következő műsorral :
1. Fölvonulás és szabadgyakorlatok.
2. A rithmikus torna alapgyakorlatai, negyed, nyolcad, trioiás, 

pontozott negyed rithmusban, lassú és gyors tempóban.
3. Tánc, Spary : Tauperlen op. 79 zenéjére.
4. Tánc, Lahner: Abendstern op. 180 zenéjére.
5. Tánc, Delibes: Naila hallétjének egy részlete.
6. Magyar tánc, Brahms: Magyar táncok No. 5 zenéjére.
7. Buzogány-tánc, Lange: Amerikai buzogánytánc zenéjére.
8. Táncos némajáték, Grieg: Norvég tánc op. 35 II. zenéjére.
9. Tánc, Schubert: Wiener Damen-Ländler op. 67 zenéjére.
Ez ünnepély Brunner Dóra vezetésével rendezett kéthónapos 

tanfolyam záróvizsgája volt.
Az üdvözlések során először a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

űr őnagyméltósága nevében dr. Tóth István min. tanácsos üdvözölte
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az intézetet azon örvendetes hir közlése kapcsán, hogy a gimnáziumi 
osztályok nyilvánossági jogát és az érettségi vizsgálatok tartásának 
jogát az intézet véglegesen megkapta. A város nevében Jambrits Lajos 
polgármester, a róm. kath hitközség nevében Kincs István apát-plébános, 
Szt. Benedekrendi főgimn., a Szent Domonkos-rendi polg. leányiskola 
és tanítónőképző, az áll. polg. fiúiskola nevében Nagy Balázs főgimn. 
igazgató, a volt növendékek nevében dr. Benesné Balogh Zsófika, a 
jelenlegi növendékek nevében Kapi Vilma Vili. o. tanuló köszöntötte 
a jubiláló intézetet. írásban is sokan felkerestek bennünket jókivána- 
taikat kifejező soraikkal, úgy egyházi és világi vezérférfiak, mint 
rokonintézetek tanári testületéi és az intézetnek volt tanárai és növen
dékei közül számosán.

Az iskolai év kezdete és lefolyása. A tanítás a rendes időben 
kezdődött s zavartalanul folyt le. Az I—VII. osztályokban a tanítás 
június 13-án nyert befejezést, az összefoglaló ismétlések június 15—17. 
napjain voltak. A VIII. osztályban a tanítás május 2-ig tartott, az 
osztályvizsgálatok május 4—6. napjain folytak le. Június 17-én délután 
6 órakor évzáróünnepély. A karácsonyi szünet dec. 19-től január7-ig, 
a húsvéti szünet április 4-től 20-ig tartott.

Személyi változások. Örömmel szegezhetjük le, hogy évek 
hosszú sora óta végre a lefolyt iskolai év volt az első, melyben az 
előzőhöz képest nem volt személyváltozás. A tanári és nevelőtestület 
ugyanaz, mint a múlt iskolai évben. Az intézettel kapcsolatos interná
tusbán a zenéttanulók nagy száma miatt egy új zongoratanárra volt 
szükség. Egyelőre a lefolyt évre ez órák ellátására Mohr Jenő zongora
tanár kapott megbízatást.

Itt említjük meg, hogy Gosztonyi Margit r. tanár a szegedi m. 
kir. tudományegyetem filozófiai fakultásán doktori szigorlatot tett.

Tanítás és nevelés. A tanítás a vkm.-nek az áll. leányközép
iskolákra kiadott tanterve szerint történt. A német nyelvben az I. és II. 
o.-ban kisérletképen bevezettük a két-csoportban való tanítást.

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, hazaszeretetet és felebaráti áldozatkészséget.

Az egészségi állapot az idén is általában elég kedvezőnek 
mondható. Fellépett ugyan a fültőmirigy-daganat járvány, ami miatt ható
sági intézkedésre 14 napig az alsó osztályokban szünetelt a tanítás; volt 
néhány kanyaró megbetegedés, de valamennyi enyhén folyt le. A hatósági 
orvos megtartotta a szokásos szemvizsgálatot, de beteget nem talált.



14

Látogatások során mindenekelőtt megemlékezünk arról, hogy a
magyarhoni ág. h. ev. egyetemes egyház és iskolai felügyelő báró 
Radvánszky Albert az egyházkerületi elnökség kíséretében 1924. évi 
nov. 6-án intézetünkben hivatalos látogatást tartott.

1924. nov. 19-én dr. Schwöder Ervin vkm. államtitkár dr. Vajdinger 
Gyula min. tanácsos kíséretében látogatta meg az intézetet.

Az egyházkerület részéről Kapi Béla püspök 1925. évi május 15. 
és 16-án tartott hivatalos látogatást.

Az állam részéről Dsida Ottó tankerületi kir. főigazgató május 
8—14. napjain tartott hivatalos látogatást mint miniszteri megbízott.

Adományok. Az intézeti pénztárnál befolyt adományok összege
50.000 K.

Jutalomdíjra dr. Sebestyén Gyula Felsőőr 6 dollárt, Róth Jenő könyv- 
kereskedő Kőszeg 4 drb. jutalomkönyvet adományozott az intézetnek. 

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

kiosztást. Anyagi eszközök hiányában az adományként beküldött 6 dollár, 
4 jutalomkönyv és néhány még a múlt évben maradt jutalomkönyv a 
tanári testület határozata értelmében a jövő isk. évben fog kiosztásra 
kerülni.

Tandíjmentesség és tartásdíjengedmény. Tandíjkedvezményt 
élveztek: 1. Az egyházkerület határozata értelmében 3 tanuló 90 ak.-át
1.530.000 papirkorona értékben. 2. A kőszegi ág. h. ev. egyháztanács 
határozata alapján 5 tanuló 150 ak.-át 2,550.000 papirkorona értékben. 
3. A helyi iskolai bizottság határozata alapján 24 tanuló 372 5 ak.-át 
6,332.500 papirkorona értékben.

Tartásdíjkedvezményt élvezett 16 tanuló, összesen 3460 ak.-át
58.820.000 papirkorona értékben.

A segélykönyvtár és kölcsönkönyvtár szolgálta a tanulók anyagi 
támogatását az egyre nehezedő megélhetési viszonyok között. A kölcsön- 
könyvtárból a tanulók, ha nem is ingyen, de legalább mérsékelt hasz
nálati 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. 3-án évmegnyító; okt. 31-én a refor
máció emlékünnepe; dec. 20-án 25 éves" fennállás jubileumi ünnepe; 
március 15-ét, ép vasárnapra esvén, alkalmi ünnepi istentisztelet kere
tében ültük meg; június 17-én Jókai Mór emlékünneppel összekötött 
évzáró.
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VIII.

Érettségi vizsgálatok
Ezen évben ötödször tartottunk érettségi vizsgálatot. 15 tanuló 

jelentkezett. Az írásbeli május 18., 19., 20. és 22-én volt. A szóbeli 
Kapi Béla püspök elnöklete és dr. Deák János egyetemi tanár, 
kormányképviselő jelenlétében június 22. és 23-án folyt le.

Jelesen érett 9, jól érett 6.
Az írásbeli érettségi tételek a következők:
Magyar: Jókai hatásának és népszerűségének okai. — Német: 

„Hermann anyja“ (fordítás magyarból németre), illetőleg „Für Freiheit 
und Vaterland“ (Patriotische Gedanken) szabad tétel, melyet egy nö
vendék sem választott. — Latin: Tacitus: Agricola 45—46. cap. — 
Mennyiségtan : 1. Jellemezzük az

függvényeket és számítsuk ki a nekik megfelelő vonalak metszés
pontjainak távolságát. 2. Milyen a legkisebb felszinü 15 liter térfogatú 
henger és mekkora a felszíne?

Görögből kiegészítő érettségi vizsgálatot tett Fölnagy Klára, Kapi 
Vilma, Krautsack Emma jeles —, Hajek Sarolta és Marosi Irma jó 
eredménnyel.

A „Belmissziói Egyesület" 1924/25. évi működése.
Az egyesület tagjai az intézet protestáns vallású növendékei.
Az egyesület vezetője Kiss István vallástanár; ez évi tisztikara: 

ifjúsági elnök: Kapi Vilma Vili. o. t . ; titkár: Ponesz Aranka VIII. o. t . ; 
jegyző: Nagy Irén VII. o. t.; pénztáros: Losonczy Melinda VII. o. t.; 
ellenőr: Varga Erzsébet VII. o. t.

Az év folyamán tartottunk 1 alakuló, 10 rendes és 1 záró, összesen 
12 összejövetelt. Ez összejöveteleknek programmja közének, imádság, 
bibliaolvasás és magyarázat, alkalmakként a növendékek szavalata és 
vallásos, erkölcsi tárgyú dolgozataik felolvasása volt. -*• A hozott 
munkák címe: „A kötelesség“, „Jézus jelentősége a diák életében“, 
„A hit“, „Keresztyén nőeszménykép“ (Luther házasságának 400 éves 
évfordulójával kapcsolatban), „Mit jelent Isten kegyelme Isten gyermekei 
számára“, „A reformáció és a és a parasztlázadás“ (400 éves évfor
dulóra), „Szeresd szüléidét!“

y=x2—5 
y=x+i

IX.

Ifjúsági egyesületek
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A növendékek „Az Erő“ c. ifjúsági lapot 60, a „Harangszót“ 27 
s a „Vasárnapi Könyv“ c. ismeretterjesztő újságot 59 példányban 
járatták. A minden 10 lap után járó ingyenpéldányt a szegény sorsú 
tanulóknak juttattuk. — Az „Akkumulator“ c. diáknaptárból elkelt 60 
példány. E lapokra és ifjúsági iratokra fordított összeg 8,370.000 K. —

A tagok évi adományaiból befolyt összesen : 3,433.000 Korona.
Ebből „Az Erő“ támogatására fordítottunk: 1,295.000 K —t.
A „Harangszó“ „ „ 1,225.000 „
Az egyházmegyei gyámintézetre „ 435.000 „

Összesen: 2,955.000 K
pénztári maradvány: 478.000 K

Vagyon az év elején: 154,255.79 K
Ez évi maradvány: 478.000.— K
Vagyon az év végén: 632,255.79 K

Kiss István, vallástanár.

A Széchenyi István Önképzőkör 1924-25 évi működése.
A kör rendes tagjai a VI—VIII. o tanulók. Az V. o. tanulói pár

toló tagok. A körnek ebben az iskolai évben 30 rendes és 14 pártoló 
tagja volt, ezek közül évközben kilépett 1 rendes és 1 pártoló tag.

A kör 1924. szeptember hó 20-án tartotta alakuló gyűlését, melyen 
a tisztikar a következőképpen alakult meg: elnök Fölnagy Klára VIII. o. t., 
alelnök Kapi Vilma VIII. o. t., főjegyző Krautsack Emma VIII. o. t., 
aljegyző Kovács Györgyi VII. o. t., pénztáros Losonczy Melinda VII. 
o. t., főkönyvtáros Jagils Vilma Vili. o. t„ segédkönyvtárosok : Nagy 
Irén VII, Fölnagy Mária VI, és Suhajda Margit V. o. t., bírálók: Kadosa 
Vera, Becker Olga, Hajek Sarolta, Marosi Irma, Krompaszky Sarolta 
és Ponesz Aranka VIII., Becker Erzsébet, Farkas Lenke, Varga Erzsébet, 
Nagy Irén és Mager Paula VII. o. tanulók.

Havonként tartottunk egy-egy gyűlést, június 5-én zárógyülést, 
összesen 10 gyűlést és február 16-án egy nyilvános farsangi előadást.

A gyűlések tárgysorozatán dolgozatok, szavalatok, zeneszámok 
stb. és ezeknek írásbeli, vagy rögtöni szóbeli bírálatai szerepeltek. 
Beérkezett 13 magyar és 1 német nyelvű dolgozat, 13 magyar és 1 
német nyelvű bírálat; elhangzott 17 magyar, 2 német, 3 francia és 1 
angol nyelvű szavalat (összesen 23) 1 monolog, 1 magyar nyelvű és 
2 ó-görög nyelvű színdarab, 15 zongoraszám, volt 2 szabadelöadás és 
a farsangi előadás alkalmával 7 élőkép.

Pénztári elszámolásunk a következő:



I. B e v é t e l .
A kör mult évi vagyona..........................................167.465 K
Tagsági díjakból befolyt: az 1. félévben . . . .  440,000 K

„ : a 11.   870.000 K
farsangi előadás alkalmával a közönség
önkéntes adományaiból b e fo ly t ................ ...  . 1,500.000 K

Összesen : 2,977.465 K
II. K i a d á s :

1 darab függöny ára, melyet a kör a farsangi
előadáskor fe ls z e n te lt ........................................ 2,379.300 K
A farsangi előadásra kiadások............................ 85.000 K
Az intézet dísztermében egy nagy tölgyfa dobo
gó felállitási költségeinek részbeni fedezésére az
önk. kör ad o m án y a .......................................  . . 500.000 K

összesen : 2,964.300 K 
A bevételből a kiadást levonva készpénz vagyon 13.165 K

Ruttkayné Sinóros Szabó Erna, 
vezető tanár.

X.
Leánynyaraltatás.

A lefolyt iskolai évet megelőző nyári szünidőben másodízben 
rendezett az intézet leánynyaraltatást. E nyaraltatás célja volt lehetővé 
tenni fiatal 10—18 éves leányok számára, hogy hozzátartozóik kísérete 
nélkül, gondos felügyelet mellett nyári üdülésben, sportolásban, kirán
dulásokban vehessenek részt. Ez alkalommal egyidejűleg gondoskod
tunk arról is, hogy a növendékek a német, francia és angol nyelvek
ben képezhessék magukat. A nyaraltatás júl. 7.-étől aug. 2.-áig tartott. 
Résztvett benne 15 növendék (köztük kettő kőszegi); felekezeti meg
oszlás szerint 7 evangélikus és református, 5 róm. kath., 3 izr.

A növendékekkel nagyobb kirándulásokat is tettünk. Így megnéztük 
velük egy-egy egész napos kirándulásban a híres jáki templomot és 
a szép lékai várat.

A felügyeletet Dr. Arató Amália, Dr. Deák Margit és Vikár Erzsébet 
budapesti tanárok, T. Jeanne Billion francia nevelőnő, G. Marek né
met nevelőnő és betegápolónő látták el. Ugyanők látták el a csopor
tokba beosztott nyelvtanítást is.

A nyaralásban résztvettek a következők: Appel Klára, Beyer 
Hanna, Gaál Piroska, Kálmán Mária, Lukács Anny, Mezei Ilona, Nemes 
Klára, Resofszky Irma, Rozgonyi Alice, Szabó Erzsébet, Szabó Ilona, 
Szabó Lenke, Szovják Etelka, Tamássy Edit, Wittmann Hona.
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XI. Statisztikai adatok.
A tanulók száma, vallása, anyanyelve, magaviseleté és

tanulmányi előmenetele az 1924—25. évben.

1. 11. IV. V. VI. VII ¥111. a«>M
0 s z t á 1 y

6SJoaoo«O

I. Beiratkozott:
Rendes tan u ló n ak .................... 38 31 31 23 16 7 8 15 169
Magántanulónak........................ 9 1 1 — 1 1 — — 13

összesen . 47 32 32 23 17 8 8 15 182

Kimaradt az iskolaév folyamán 2 _ 2 _ 3 _ 1 _ 8
Marad összesen ......................... 45 32 30 23 14 8 7 15 174

1. Ezek vallása:
Ág. hitv. evangélikus................ 17 16 19 12 6 4 4 5 83
Reform átus................................ 4 1 3 2 3 1 — — 14
Róm. katholikus . • ................ 17 10 7 8 5 3 3 8 61
Izraelita........................................ 7 5 1 1 — — — 2 16

Összesen . 45 32 30 23 14 8 7 15 174
2. Anyanyelvűk:

M agyar........................................ 36 32 30 21 12 8 6 15 160
N é m e t ........................................ 8 — — 2 2 — 1 — 13
H o rv á t........................................ 1 1

összesen . 45 32 30 23 14 8 7 15 174
3. A szülök lakóhelye:

Kőszegi........................................ 17 11 16 12 4 7 1 10 78
Vidéki ........................................ 28 21 14 11 10 1 6 5 96

Összesen . 45 32 30 23 14 8 7 15 174
II. Vizsgálatot tett tanulók az év végén :

1. Magaviseletük:
Példás magaviseletü....................... 4 13 7 5 6 3 7 15 60
Jó „ ....................... 33 17 18 15 7 4 — — 94
Tűrhető „ „ ....................... — 1 5 3 — — — _ 9
Magántanulók................................ 8 1 — — 1 1 — -1 11

Összesen . 45 32 30 23 14 8 7 15 174
2. Előmenetelük:

Minden tárgyból legalább jeles 1 6 3 3 2 2 3 2 22
» » » j Ó 12 11 2 7 5 1 4 6 48
» » » elégs. 25 14 16 9 6 5 — 7 82

Egy tárgyból elégtelen . . . . 5 — 3 1 1 — — — 10
Két  „ „ . . . . 2 1 3 1 7
Több „ „ . . . . — — 3 2 — — — — 5

Összesen . 45 32 30 23 14 8 7 15 174
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XII.

A jövő iskolai év.
Szeptember 1., és 2-án d. e. 9—12-ig a bejáró tanulók beírása.
Szept. 3., és 4-én a bejáró tanulók javító és különbözeti vizsgálatai.
Szept. 5-én az uj bentlakó növendékek beírása és vizsgái. D. e. 

9—12-ig és d. u. 3 —6-ig.
Szept. 7-én a régi bentlakó növendékek beírása és vizsgái. D. e. 

9—12-ig és d. u. 3—6-ig.
Szept. 8-án d. e. 11 órakor az év ünnepélyes megnyitása.
Szept. 9-én rendes tanítás.
Fizetendő díjak: Összesített iskolai díjak (felvételi díj, tandíj, 

nyugdíjjárulék, fűtési díj,) évi 1,000.000 K. Tartásdíj: évi 12,000.000 
K. Fenntartási járulék (csak a nem evang. vallású bentlakók fizetik.): 
évi 1,000.000 K. Zenetanítás díja heti 2 óra után évi 2,000,000 K. 
Minden díjnak fele a beiratáskor, második fele febr. 1-én fizetendő. 
Késedelmes fizetés esetében az intézet havi l '/2% késedelmi kamatot 
számít. Internátusi növendékek a felvétel alkalmával a tartásdíj egy
havi összegét tartoznak előlegül beküldeni a hely lefoglalására.

Az intézet fenntartja magának a jogot, hogy a díjakat gazdasági 
értékeltolódás esetén évközben is megváltoztathassa.

Évközben kimaradó tanuló a befizetett iskolai díjakból és a 
zenedíjból visszatérítést nem kap, a tartásdíjból a hátralevő hónapokra 
eső részt az intézet visszatéríti. Ez elszámolásnál a kimaradás hónapja 
egészen az intézetben töltött hónapnak számít.

Internátusi növendékek félévenként külön kiadásaik fedezésére 
500.000 K. előleget tartoznak befizetni, amiről'’az intézet félévenként 
ad elszámolást.

Az intézet többek kérésére gondoskodott arról, hogy matracokkal 
maga lássa el a növendékeket. A matracokért, — melyekért előre írásban 
kell jelentkezni —, évi 150.000 K. használati díj fizetendő az év elején 
egy összegben.

Tervbe vettük a ^gjigoralanításnak esetleg a bejáró növendékekre 
való kiterjesztését. Azok a bejáró tanulók, akik az intézetben szeret
nének zongorát tanulni, jelentkezzenek még a beiratások előtt.

1Ó
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