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TmÉKOZTRTÓ
a öunántuli ág. h. euang. 
egyházkerület kőszegi 
leányneuelő - intézetéről.

Rónai Frigyes könyvnyomdája, Kőszeg.



1. Az intézet célja és jellege.
A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület Kőszegen bentlakással egy

bekötött leánynevelő- és tanintézetet tart fenn, melyben a leányok 
lehetőleg kevés költséggel nemcsak korunk műveltségi színvonalán 
álló és hivatásukra szükséges hazafias szellemű oktatásban, hanem 
szív és kedélynemesitő, evang. szellemű vallásos, gondos nevelésben 
részesülnek.

Az intézetbe elsősorban evang. és ref. vallású növendékek vé
tetnek fel, amennyiben van hely, másodsorban más vallású növen
dékek is. Ezeknek vallásos nevelését és tanítását saját egyházaik által 
kiküldött külön hitoktatók látják el.

A tanintézet jellege jelenleg: nyilvánossági joggal felruházott, 
a felsőbb osztályokban gimnáziumi típusú leányközépiskola.

Bentlakó növendékül csak azok vehetők fel, akik a középiskolának 
rendes növendékei.

2. A fenntartó és felügyeleti hatóságok képviselői.
Az intézet a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület tulajdona, mely 

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

Az 1924—25. iskolai évben e felügyeleti hatóságok képviselői a 
következők :

Az egyházkerületi elnökség: Kapi Béla, az egyházkerület püspöke 
és dr. Mesterházy Ernő, egyházkerületi felügyelő.

A főiskolai nagybizottság elnökei: a püspök és az egyházkerü
leti felügyelő.

Egyházi felügyelő: jelenleg betöltetlen.
Világi felügyelő: Weöres István.
A helyi iskolai bizottság elnöke: dr. Schneller Aurél.

3. A tanári- és nevelőtestület.
Igazgató : Arató István.
Internátusi vezetőnő : Bakos Júlia.
Tanári testület: a leányközémskoja mindenkori tanári kara.
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Nevelőnők: Wagner Karola, Arany Dóra, Pröhle Márta és Bor- 
csitzky Ilona.

Zongoratanárnők és -tanárok: Freyler Emma, Hanély Flóra,
Szovják Gizella és Mohr Jenő.

Cimbalomra Takó Józsefné tanítja a növendékeket.
Intézeti orvos: dr. Lauringer János.
Házvezetőnő: özv. Schaad Boldizsárné.
Betegápolónő: özv. Lukács Károlyné.
Az internátusbán elhelyezett növendékek nevelését az igazgató 

felügyelete mellett az internátusvezetőnő és a nevelőnők végzik.
Az intézet orvosa a növendékek egészségi állapotát ellenőrzi, 

őket évenkint többször megvizsgálja és a betegeket kezeli. A beteg
ápolást külön betegápolónő végzi.

Az internátusbán elhelyezett növendékek felett a bentlakó tanár
nők és 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 szeretettől áthatott nevelő el- 
járásukká’l lelki képességeiknek nemes irányban való fejlődését elő
mozdítsák. A nevelőnők szobái a hálók között vannak, úgyhogy a 
növendékek éjjel is szigorú felügyelet alatt állanak.

4. Házirend.
Az internátus házirendje a következő:
Télen, nyáron 6 órakor felkelés.
i/.,8-ig öltözködés, hálószobák rendbehozása.
1 .'8-kor istentisztelet (irásmagyarázat, ének és ima), utána reggelizés
8—1-ig tanítás órarend szerint.
7/2-kor ebéd, télen ebéd után séta, nyáron tartózkodás a kertben.
Délután ' 23—-*/a5-ig tanítás, ezután ozsonna. Ozsonna után zon

gora-órák és előkészülés a másnapi tanórákra, zongoragyakorlás, 
nyáron séta.

V48-kor vacsora, :y,9-kor közös istentisztelet, felmenés a hálókba, 
mosdás, fésiilködés, lefekvés.

Szombaton délután tiszta ruhának átvétele, ruhabeadás, szekrény
rendezés és felváltva levél- és levelezőlap-irás.

Vasárnap és ünnepnapokon templombamenés, jó időben nagyobb 
séta. A társalgási nyelv felváltva magyar, német és francia.

A növendékek minden második évben táncoktatásban részesülnek.
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A korcsolyázás kötelező, felmentésnek csak orvosi bizonyitvány 
alapján van helye.

A növendékeket a szülők és rokonok csak szerdán és szombaton 
délután 3—5-ig és vasárnap 11—12-ig látogathatják meg, mely alka
lommal először az internátus vezetőjénél vagy a napos nevelőnőnél 
tartoznak jelentkezni. A növendékek csak oly látogatókat fogadhatnak, 
akiket vagy az internátus vezetője ismer, vagy akik a szülők felhatal
mazását mutatják fel. A növendékek, hogy az intézeti életet minél 
rövidebb idő alatt megszokhassák, a tanév első két hónapjában egy
általán nem fogadhatnak látogatásokat.

Oly rokonok vagy ismerősök, akikkel az érintkezést a szülők és 
az internátus vezetője megengedik, rendesen minden hónap első vasár
napján d. e. Vj 12 órától kezdve kivihetik az intézetből a növendékeket, 
de kötelesek őket legkésőbben este 7 órára visszahozni. Az intézet ily 
alkalommal kisérő gyanánt csak megbízható személyeket fogad el, 
semmiesetre sem kiskorúakat vagy szobaleányokat. Az a növendék, 
aki a kimenő napon nem tér vissza pontosan az intézetbe, elveszti a 
következő kimenetel jogát, de a vezetőség azoktól is megvonja a ki
menés jogát, akiknek haladása vagy viselkedése kifogás alá esik. 
Éjjelre kimaradni semmiesetre sem szabad, még szülői felügyelet 
alatt sem.

A növendékek a karácsonyi és húsvéti szüneteket a szülők kíván
ságára otthon tölthetik, azonban más ünnepeken csak külön engedély 
alapján utazhatnak haza. A növendékek mindannyiszor, amikor a szün
idő 'után az intézetbe visszatérnek, orvosi bizonyítvánnyal tartoznak 
igazolni, hogy sem családjukban, sem azon helységben, ahol tartóz
kodtak, ottlétük idején ragályos betegség nem volt.

A karácsonykor és húsvétkor hazautazó és ezen szünidők után 
az intézetbe visszatérő növendékeket kívánatra elkisértetjük Szombat
helyre, illetőleg onnan vissza, de a tanév végén nem vállalhatunk 
az utazásra vonatkozólag gondoskodást, hanem a szülők vagy meg
bízottjaik feltétlenül az intézetben tartoznak a gyermekeket átvenni. 
Amennyiben a szülők gyermekeik pontosságában nem bíznának meg, 
szíveskedjenek gyermekeik holmiját a záróünnepély előtti, vagy utáni 
napon személyesen átvenni, mert az intézet csak a csomag elküldéséig 
vállal ezekért felelősséget.

A növendékeknek az internátusi vezetőség tudta nélkül leveleket 
elküldeni nem szabad. Szüleiknek hetenként, más hozzátartozóiknak 
havonkint egyszer Írhatnak ; az utóbbiakkal folytatott levelezés korlá
tozásának és ellenőrzésének jogát a vezetőség belátása szerint gyakorolja.
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Ékszereket és pénzt a növendékek nem hozhatnak, mert ezekért 
az intézet nem vállal felelősséget. Zsebpénzzel egyáltalában nem szabad 
ellátni a növendékeket.

A betegszobába a betegen és az ápoló személyzeten kívül más
nak nem szabad bemenni. A többi növendékkel üzenet vagy levél 
utján való érintkezés is tilos.

5. A felvétel feltételei.
A felvételért az iskola igazgatóságához címzett folyamod

ványokat az alábbi mellékletekkel felszerelve legkésőbb június 
30-ig kell beadni. Mellékelendő a születési, iskolai, oltási, ille
tőleg ujraoltási és hatósági orvos kiállította egészségi bizo
nyítvány, mely szerint az illető gyermek egészséges, nem 
szenved oly testi vagy lelki fogyatkozásban, mely őt nevelő- 
intézetben való tartózkodásra alkalmatlanná tenné.

Június 30-ika után beérkezett folyamodványok csak azon esetben 
nyerhetnek kedvező elintézést, ha visszalépés folytán hely ürül meg.

Az előző évben már az intézetben volt növendékek szülei június 
30-ig kötelesek Írásban nyilatkozni, vájjon vissza kivánják-e adni 
gyermekeiket az intézetbe. Ily nyilatkozat hiányában a helyeket az 
intézet az új folyamodókkal tölti be.

Az internátusba, amennyire a hely megengedi, felveszünk nem 
evangélikus növendékeket is.

Az internátusba felvett növendékek díjai a következők:
Iskolai összesített dijak évi . . .  1,000.000 K
Tartásdij egész évre é v i ................. 12,000.000 K
Zenetanitás heti 1 óráért évi . . . 1,000 000 K 
Fenntartási járulék (csak a nem ev. 

vallásúak fizetik) é v i ................ 1,000.000 K
Az intézet azonban fenntartja magának a jogot, hogy gazdasági 

értékeltolódás esetén a dijakat évközben is megváltoztassa, vagy más 
alapon állapíthassa meg.

A dijak két egyenlő részletben esedékesek szeptember 1-én és 
február 1-én. Késedelmes fizetés esetén az intézet ugyanoly %-os 
késedelmi kamatot számit, aminőt folyószámla tartozása után maga is 
fizetni kénytelen.

Minden növendék tartozik év elején 1 por- és 1 tányértörlöt az 
intézetnek beszolgáltatni, amelyeket mint elhasználódó tárgyakat év
végén nem kap vissza. Ezekbe a növendék száma helyett egy J. betűt 
kell varrni.
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Kivételesen, igen indokolt esetben tartásdijkedvezményt a helyi 
iskolai bizottság engedélyezhet. Ily kedvezményért külön folyamodvány 
adandó be a felvételi folyamodvánnyal egyidejűleg a helyi isk. bizott
sághoz címezve.

Ha évközben a növendék kimarad, a kimaradás hónapjának 
végéig a tartásdijat fizetni tartozik, ha azonban ezen idő utánra szóló 
befizetése van, ezt az intézet visszatériti.

Külön kiadások fedezésére minden félév elején minden tanuló 
után 500.000 K fizetendő be. Ebből nyernek fedezetet: tankönyvek, 
iró- és rajzszerek, hangjegyek, levelezési költségek, kézimunkához való 
anyagok, gyógyszerek, toilette-szerek, ruha- és cipőjavitások és a 
szülők kívánságára beszerzett tárgyak.

Minden növendék számúra belépéskor az intézet folyószámlát nyit, 
azon könyveli az összes befizetéseket és kiadásokat s félévenkint a 
szülőknek számlakivonatot küld.

6. A növendékek által hózandó tárgyak jegyzéke.
a) Ágynemű: Háromrétű matrác, melynek hossza 180 cm, széles

sége 80 cm, egy fejpárna, egy levarrott piros paplan, 3-szori f e h é r  
áthuzat, 3 lepedő és egy meleg pokróc.

b) Fehérnemű: 6 nappali ing, 3 hálókabát, 4 hálóing, 2 színes 
kreton fésülködő kabát, 6 nyári és 6 téli nadrág, 2 fehér és 2 színes 
nyári és ugyanannyi téli alsószoknya, 9 pár harisnya, 6 mellény, 
24 zsebkendő, 6 törülköző, 6 mosdótáltörlő, 2 mosdókeztyü, 2 fésükendő 
vagy fésütáska, 2 mosó fejkendő, 4 nagy asztalkendő, 1 fehér abrosz, 
4 kávésasztalkendő, 1 színes abrosz, 2 asztalkendőtáska, 2 pohártörlő,
1 fürdőlepedő, 1 nagy fehér vászonkötény terítéshez, 6 sötét mosó- 
és 2 fekete kötény; végül 2 portörlő és 1 szennyes-zsák.

A fehérnemű a könnyebb mosás és vasalás céljából egyszerűen 
készítendő, ne legyen szegélyekkel, fodrokkal és csipkékkel díszítve.

c) Felső ruházat: Egyszerű nyári és téli felső ruha; 2—3 hét
köznapi és 1 — 1 ünnepi. Az ünneplő ruhák egyszerű sötétkék öltözetek. 
Szükséges egy mosó fehér batisztruha, egyszerűen megvarrva.

Minden ruhához annyi szövetet kell adni, hogy javítást, esetleg 
meghosszabbítást lehessen eszközölni.

Továbbá 1 téli sötétkék, 1 nyári fekete szalmakalapot csak szalag- 
disszel és 1 tavaszi és 1 téli sötétkék felöltőt. Téli és nyári keztyüt,
2 — 3 pár magas bőrcipőt, 1 pár reggeli papucsot, 1 pár fekete gamáslit, 
1 pár sárcipőt, 1 nagy gyapjukendőt, 1 kisebb gyapjukendőt, 1 esernyőt 
és 1 négyszögü selyem nyakkendőt.
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Á felső ruhákat illetőleg a ruhajegyzék azon esetben szolgál 
irányadóul, ha a szülők új ruhadarabokat szereznek b e ; meglevő 
felsőruháikat tovább viselhetik a növendékek, de midőn elhasználódtak, 
azokat az előírás szerint pótolják.

d) Egyéb szükséges tárgyakból: 1 pár evőeszköz és kávéskanál, 
kinaezüstből. — Valódi ezüstkanalakat ne hozzanak a növendékek, 
ilyenekért nem vállal az intézet felelősséget. — Számmal ellátott fogmosó- 
és 1 ivópohár, 1 bontó, egy sűrű fésű, 1 haj-, 1 fog-, 1 ruha és 1 cipő- 
tisztitókefe. Varróeszköz, cérna, olló, szappan, fogpor, azonkívül egy drb. 
i égi vászon, mely sérülés esetén kötszer gyanánt szolgálhat, 1 pár korcsolya.

e) 1 por- és tányértörlő az intézetnek való végleges beszolgál
tatás céljából, nem számmal, hanem J. betűvel.

Minden ruhadarabba és egyéb tárgyba az intézeti számot be kell 
jegyezni.

Minden növendék köteles a magával hozott tárgyakról két egymással 
teljesen megegyező s a szülök által is aláirt jegyzéket hozni, a jegyzékek 
közül az cgvik a szülőknél, a másik az illető hálóra felügyelő nevelő- 
nőnél marad.

7. Leány-nyaraltatás.
Az intézet, tekintettel Kőszeg városának ritka kellemes fekvésére, 

július hónapban négyhetes leány-nyaraltatást szokott rendezni.
E nyaraltatás célja lehetővé tenni fiatal, 10—18 éves leányok 

számára, hogy hozzátartozóik kísérete nélkül gondos felügyelet alatt 
nyári üdülésben, sportolásban és kirándulásokban vehessenek részt.

Felvételért legkésőbb június 20-ig kell folyamodni az intézet igaz
gatóságához. Orvosi bizonyítvánnyal igazolni kell, hogy a gyermek 
teljesen egészséges. Beteges gyermek a nyaraltatásra semmi körül
mények között fel nem vehető. Hasonlóképen nem vehetők fel a 
nyaraltatásra felnőttek sem.

A - részvétel dija 2,000.000 K. A folyamodással együtt a hely le
foglalására beküldendő 100.000 K, ez összeget azonban az intézet 
teljes egészében visszafizeti a felvétel kedvezőtlen elintézése esetén. 
A hátralékos 1,900.000 K július 2-án esedékes. A részvétel dijában 
van a felügyelet és a teljes ellátás naponként ötszöri étkezéssel, de 
mosás nélkül. A nyaralóknak evőeszközt és ágyneműt magukkal kell 
hozni; matracot ad az intézet.

Az 1925. évi nyaralás július 2-án kezdődik és július 30-ig tart.
Kőszeg, 1925. május hó

ARATÓ ISTVÁN,
igazgató.



Az ág. h. ev. leányközépísk. igazgatósága Kőszeg

sz.

Hivatalból.
Díj általányozva.
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A) Elsiilyedt világ.
I.

Becker Nándor ravatalánál
elmondta dr. Varsányi Mátyás budai ev. lelkész.

A telhetetlen Moloch: a falánk sirgödör áldozatot követelt megint. 
Becker Nándor nincs többé! Családtagok, tiszttársak, tanitványok és 
jóbarátok könnyes szemmel gyűltetek össze, hogy megkoszorúzzátok 
hült porait, mielőtt zuhanva becsapódnék mögöttük az enyészet föld
ajtaja. Veletek együtt én is itt állok a halál kapuiban s mialatt a 
vigasztalás szavára nyitom ajkaimat, úgy érezem, hogy körülöttünk egy 
világ sülyedt el tornyaival, uccáival, hírével — dicsőségével egyetemben. 
Úgy vagyunk mint Chamisso vándora:

Keressük Szent Lászlót Nagyvárad piacán, honszerző Árpádot 
Dévény sziklái fölött, a magyar hűség „vitám et sangvinem“ márvány
emlékét . . , keressük, de nincs többé. Hová lett a tudományok ékes 
Athénje, Selmecz ? Körülöttünk egy világ sűlyedt el és ez a sülyedő 
világ ellenállhatatlan erővel magával ragadta azt, aki vele szívében- 
lelkében össze volt nőve: Becker Nándort.

Lelkem elé idézem a szelíd lelkű tanárt: Becker Nándort, aki 
Goethe és Schiller gazdag eszmevilágába vezette be az ifjúságot. Látom 
magam előtt a fáradhatatlan nevelőt, aki a kultúra legszebb értékeivel 
gazdagítja a gondjára bízott ifjúságot. Látom magam előtt a tanuló
sereg atyai jóbarátját, akit mindenki ragaszkodó szeretettel szeret.

Látom magam előtt a boldogság emberét: Becker Nándort, kit 
egy hitvestárs bálványoz, szeret; aki gyermekeit becézgeti, térdén rin
gatja ; aki családi házának kertjében a rózsákat csodálja, az orgona
cserjék hűvös ernyőjét élvezi. Látom magam előtt a boldog embert, 
aki a nap fáradalmát, küzdelmét a Luther módja szerint zenével füszerzi.

De aztán, midőn a balsors percén állott a világ óramutatója, az 
öreg föld eresztékei recsegtek-ropogtak, vulkán-ingatott hegyek meg
dőltek s mint sülyedő hajóról a megriadt utas, Becker Nándor szeret
teivel egyetemben elmenekült az ősi Selmeczről. A menekülő, a bujdosó 
előtt kőszegi leánygimnáziumunk kitárta szeretetteljes kapuit. Ámde

Burg Niedeck ist in Eisass der Sage wohlbekannt,
Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand,
Sie selbst ist schon verfallen, die Stätte wüst und leer, 
Und fragst du nach den Riesen, du findest sie nicht mehr.
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Becker Nándor nem tudott akklimatizálódni az új környezetben. Olyan 
volt, mint Tompa Mihály fája, melyet öreg korában ültetnek ty földbe 
át. Titkon egyre siratta Selmeczbányát, feldúlt otthonát, . . . kereste' '■ 
egyre azt a világot, amely elsülyedt. Úgy járt köztünk mint a honfi 
bú, amely nem tud megnyugodni, mint egy vád, amely vádolja a világ 
legnagyobb igazságtalanságát: Trianont. Aztán, gyorsabban mint
gondoltuk volna, összeroppant.

Becker Nándor, most átölelve tart a halál karja. De ime, én vissza 
akarlak perelni az örök enyészettől: te nem haltál meg! Jobb részed 
átküzdi a múlandóság sötét öbleit. Élsz és élni fogsz tanítványaid 
lelkében. Élni, hatni fogsz még akkor is, midőn a föld visszaveszi, 
ami földből vétetett. Élni fogsz síró özvegyed, könnyet hullató árváid 
kegyeletében. Élni fogsz az Úrnál, akinek egy rezzenése, egy mozzanása 
volt nemes, tiszta lelked. És élni fogsz a mi szivünkben, mert ime 
életed tradícióját itt a sir dobbanó partján átvesszük: magyar imád
ságok szárnyalni fognak, magyar izmok feszülni fognak, hogy felemeljük 
tengermélyről mi elsülyedt világunkat, Becker Nándor, mi hiszünk veled 
együtt Magyarország feltámadásában. Ámen.

B) Megnyitó beszéd.
Elmondta az intézet 25 éves fennállásának jubiláris ünnepén 
Weöres István kormányfőtanácsos, az intézet világi elnöke. *)

Mélyen tisztelt ünneplő közönség ! Mint ezen iskolának felügyelője, 
a magam és a kőszegi evangélikus hitközség nevében mély tisztelettel 
köszöntőm jubiláris ünnepségünkön a kultuszminisztérium, a dunántúli 
evangélikús egyházkerület, a róni. kath. egyház, a város képviselőit 
és a nagyérdemű közönséget. Köszöntőm őket abban a tudatban, hogy 
nagyrabecsült megjelenésükkel nemcsak ünnepélyünk fényét teszik 
ragyogóbbá, hanem annak jelentőségét is országos méltatásban része
sítik. Az 1897-ik évben tettük le az intézet alapkövét. A kalapács
ütésekből kihallatszott az intézet fennállására vonatkozó ama dedicatio : 
addig gyarapodj, addig virágozz, mig csarnokodban az istenfélelemnek, 
a tiszta erkölcsnek, a hazaszeretetnek, a tudás megbecsülésének kultusza 
honol. Egy év múlva ültük az épület tető alá kerülésének bokréta
ünnepét. Az ünnepség ezzel a pohárköszöntővel zárult: Cseréptetővel 
védjük az iskola falait az időjárás viszontagságai ellen; az iskola-

*) Közöljük mint elhunyt felügyelőnk intézetünkben tartott utolsó beszédjét.
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fenntartók dolga lesz, hogy megvédjék az iskolát magát. Mély 
értelmű szavak! Iránytűi bármely iskolának, bármely időben. Meg
szívleltük mi is: oltáit emeltünk az istenfélelemnek; féltékenyen őrizve 
a tiszta erkölcsök himporát, iparkodtunk fejleszteni s kielégíteni a 
tudásvágyat s azon voltunk, hogy tettekre serkentsen itt a „Hazádnak 
rendületlenül^, s buzgó ima legyen az „Isten áldd meg a magyart" ! 
E hatalmas erkölcsi erőkre támaszkodó tevékenységgel óhajtottuk 
iskolánkat fejleszteni s a kor-igényelte színvonalon taitani. Válaszul a 
bokréta-ünnepen elhangzott figyelmeztetésre, bizakodón mutatunk a 25 
éven át építgetett tetőre, melynek eresze alatt létjogosultságunk fészket 
rakhatott. S talán nem lépem át a híven teljesített munkát megillető 
önérzet határait, ha jubiláris ünnepünket egyúttal egy új bokréta-ünnep
nek tekintem, melyen eljegyeztük intézetünk számára a jövendőt.

Átérezzük, hogy a joggal kötelezettségek járnak. Vállaljuk is 
ezeket minden irányban; de főgondot arra kívánunk fordítani, hogy 
az iskolát elhagyó növendékek kövessék példáját azoknak a magyar 
nőknek, akiknek vallásos és hazafias erényei századok ködén is át
világítanak hozzánk. Mert hit nélkül nincs női erény, női erény nélkül 
nincs családi boldogság, családi boldogság nélkül nem dobban a szív, 
nem működik az agy a hazáért s nem emelkedik izmos kar annak 
védelmére.

Kérem a kultuszminiszter úr képviselőjét, legyen szószólónk az 
intézet pártfogásában ; kérem egyetemes evangélikus egyházunkat, vegye 
gondjába iskolánk boldogulását. - Püspök úrnak pedig hálás köszö
netét mondok mindazok nevében, akik az intézet ügyei iránt érdek
lődnek, soha nem lankadó, soha nem csüggedő, mindig bizakodó, 
szeretettel teljes buzgólkodásáért. Isten hozta magas vendégeinket, az 
ünneplő közönséget! Mindnyájokat Isten hozta, Isten áldja!
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II.

Kormányzat, felügyelet.
Intézetünk a d u n á n t ú l i  ág.  hi tv.  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.

III.

Tanári testület és tárgyfel osztás.
A) A tanári testület rendes tagjai:

1 Arató István igazgató; tanította a VII. osztályban a mennyi
ségtant, a III. osztályban a természettant heti 5 órában.

2 Arany Dóra helyettes tanár; tanította a mennyiségtant az I. és V , 
a természettant a VII. osztályban heti 12 órában. Internátusi nevelőnő ; 
a tanári értekezletek jegyzője ; az V. osztály főnöke.

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

4. Becker Nándor rendes tanár; tanította a német nyelvet az V.,
VI., Vili., a latin nyelvet a VI. osztályban heti 16 órában. A VI. osztály 
főnöke. Meghelt 1926. április 18-án.

5. Dr. Gosztonyi Margit rendes tanár; tanította a francia nyelvet
a III.- VI , a német nyelvet a VII. osztályban heti 18 órában; 1926.
ápr. 20-tól a német nyelvet a VIII. osztályban heti 2 órában.

6. Harsányi Gyula rendes tanár; tanította a történelmet a II.—III.,
V.—VIII, a földrajzot a III. osztályban heti 17 órában A tanári könyv
tár őre.

7. Kiss István rendes tanár; tanította a hit- és erkölcstant az
1.—VIII. osztályban heti 16 órában. A belmisszió-egyesület vezetője.

8. kissné Kovács Margit dr. rendes tanár; tanította a földrajzot 
az I.—II., IV., VIII., a természetrajzot az V.—VI., az ásványtant a VII. 
osztályban heti 16 órában; a természetrajzi és vegytani szerek őre; 
a VIII. osztály főnöke.
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9. Kolofont Etelka rendes tanár; tanította a magyar nyelvet az I., 
a történelmet a IV., a testgyakorlást a II., IV.—VII. osztályban heti 18 
órában. Az ifjúsági könyvtár őre; az I. osztály főnöke.

10. Krafka Borbála rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a
III. , a német nyelvet az I.—IV. osztályban heti 17 órában; 1926. ápr. 
20-tól a német nyelvet a VI. osztályban heti 3 órában. A földrajz
történelmi szerek őre ; a IV. osztály főnöke.

11. Marton Géza rendes tanár; tanította a mennyiségtant a II.,
IV. , VI., VIII., a természettant a VIII. osztályban heti 17 órában. A 
természettani tanszerek és a műhely szereinek őre; a segély- és kölcsön- 
könyvtár őre; a II. osztály főnöke.

12. Miklós Berta rendes tanár; tanította a mennyiségtant a III., 
a természetrajzot az I. —II, a vegytant a IV., a tornát az I., III., VIII. 
osztályban heti 17 órában. A tornaszerek őre ; a III. osztály főnöke.

13. Puschnikné Feigl Amália rendes tanár; tanította a rajzot és 
kézimunkát az I.—IV. osztályban heti 16 órában; i926. ápr. 20-tól a 
német nyelvet az V. osztályban heti 3 órában. A rajzszerek őre.

14. Ruttkayné Sinóros Szabó Erna helyettes tanár; tanította a 
magyar nyelvet a II., V., VII., a latin nyelvet a VII. osztályban heti 
18 órában. Az önképzőkör vezetője; a VII osztály főnöke.

15. Suhajda Lajos rendes tanár, igazgató-helyettes; tanította a 
latin nyelvet az V., a filozófiát a VIII. osztályban heti 11 órában; 
1926. április 20-tól a latin nyelvet a VI. osztályban heti 8 órában.

15. Teke Sándor rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a VI., 
VIII., a latin nyelvet a VIII., a görög nyelvet a VI., a gyorsírást a IV. 
és VI. osztályban heti 18 órában.

B) Óraadók:
1. Freyler Emma ny. énektanítónő; tanította a világi éneket az 

1.—VII. osztályban heti 6 órában.
2. Horváth István vallástanár; tanította a róm. kath. vállástant 

az 1.—VIII. osztályban heti 12 órában.
3. Kühn János ev. kántor-tanító; tanította az egyházi éneket az 

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

a VII. osztályban heti 2 órában.
5. Dr. Links Izsák rabbi; tanította az izr. vallástant heti 4 órában.
6. Pröhle Márta oki. polg. isk. tanár, internátusi nevelőnő; taní

totta a német nyelvet az I.—II. osztályban heti 7 órában. 1926. már
cius 1-én eltávozott.

C) Gyakorló tanárjelölt:
1. Karner Emma. Szaktárgyai: mennyiségtan, természettan. Vezető 

zaktanára: Arató István igazgató.
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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 tanterve 
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.

V.

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

I. osztály.
1 Arkauer Agata 

Bácz Gizella 
Becker Mária 
Bödey Klára 

5 Csirkovics Irén 
Font Éva
Grünberger Erzsébet 
Halász Lujza 
Heist Irma 

10 Holécius Vilma 
Jakó Tóth Ilona 
Jaross Mária 
Kardos Lenke 
Kovács Gabriella 

15 Kovács Irén 
Kőszegi Lenke 
Lengyel Éva 
Marlovits Anna 
Mikolás Rózsa

20 Pock Gizella 
Pock Irén 
Kodig Stefánia 
Roska Anna 
Salzer Matild 

25 Schnémann Mária 
Szalay Irma 
Tamaska Sára 
Trattner Margit 
Treiber Anna

Összesen: 29.

Magántanulók:

Böröndy Erzsébet 
Fiedler Márta 
Görgey Katalin 
Görög Lenke 
Krón Irma

1 Ajkay Klára 
Aitner Mária 
Bichler Ágota 
Bokor Ibolyka

II. osztály.
5 Cziffrák Ágnes 

Dörmer Irén 
Gősy Jolán 
Hajzer Etelka
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Halmos Margit 
10 Helfensdörfer Lujza 

• Karlsberger Mária 
Kisfaludi Márta 
Kovács Margit 
KrötzI Mária 

15 Leitner Erzsébet 
Mayer Mária 
Mesterházy Jolán 
Miklós Margit 
Mikola lbol)a 

20 Móritz Piroska 
Nagy Karolin 
Orbán Gyöngyi 
Pacher Róza 
Patthy Anna 

25 Schönwald Ilona

Beyer Hanna
Binczy Lenke 
Boros Ida 
Csákány Flóra 

5 Erőss Erzsébet 
Fischer Katalin 
Görög Ilona 
Gratzl Krisztina 
Guttmann Anna 

10 Harsányi Sarolta 
Hilmayer Rózsa 
Kapi Katalin 
Kendik Margit 
Kovács Ilona 

15 Kutassy Irma 
Lauringer Melánia 
Mautner Erzsébet

Balikó Eszter
Balogh Gizella 
Balogh Jolán

Schrantz Margit 
Schwartz Erzsébet kimaradt 
Schwartz Erzsébet 
Sifter Sarolta 

80 Strókay Margit 
Szakonyi Ilona 
Szamossy Izabella 
Uhl Jolánta 
Völker Mária 

35 Waisbecker Klára 
Zádori Anna

Összesen : 36

Magántanulók:
Ecker Paula 
Kotsis Julianna 
Kotsis Terézia

III. osztály.

Mráz Ilona 
Pollák Margit 

20 Reif Hilda 
Reif Karola 
Reményi Carmen 
Sebestyén Edith 
Szabó Olga 

25 Szalay Lenke
Szalmássy Magda kimaradt 
Szovják Etelka 
Trattner Irén 
Vince Vilma 

30 Weigl Ágnes
Összesen: 80. 

Magántanulók:
Droppa Irén vizsgálatlan m. 
Somogyi Katalin „ „

IV. osztály.

Bogdány Vilma 
5 Dávid Elvira 

Deutsch Mária
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Epstein Erzsébet Sass Erzsébet
Eröss Ida 20 Schäffer Elvira
Guoth Irma Seybold Ilona

l Gutay Vilma Seyring Ilona kimaradt
Hermann Irén Somogyi Márta
Kocziszky Klára Szakonyi Olga
Kovács Henrika ismétlő 25 Tangelmayer Ibolya
Lőwe Ilona Wölfel Vilma

» Medovarszky Klára Összesen: 26.
Pacher Etelka
Rodig Olga Magántanuló:
Rónai Anna Kakas Edit vizsgálati, maradt,

Bősz Ilona
V. osztály.

Nagy Ilona
Dörmer Olga Németh Gizella
Draskovits Erzsébet 10 Thold Éva
Fehér Erzsébet Weigl Krisztina

5 Führer Gabriella Weöres Irma
Heller Magda 
Lengyel Erzsébet Összesen: 12.

Balázs Gizella
VI. osztály.

Manninger Hilda
Bévárdy Éva Radványi Olga
Halász Zsuzsa 10 Rodig Vilma
Horváth Éva Salgó Jaiika

5 Jánossy Anna Seybold Anna
Kesserü Erzsébet Suhajda Margit
Lengyel Angéla Vida Júlia Összesen : 14.

Fölnagy Mária
VII. osztály.

5 Szakonyi Sarolta
Kárpáti Blanka Szegő Márta Klára
Martini Lujza Sziklay Margit
Paazig Hermina Összesen: 7.

Becker Ensébet
VIII. osztály.

Nagy Irén
Farkas Lenke Vaiga Erzsébet Összesen: 7,
Kovács Györgyi Magántanulók:
Losonczy Melinda Altdörfer Ilona

5 Mager Paula Jagits Emilia vizsgálati, maradt,
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VI.

Internátus.
Az iskolánkkal szoros összefüggésben levő internátusbán elhe

lyezett növendékek nevelésében az igazgató felügyelete mellett Bakos 
J ú lia  internátusvezetőnő, Arany Dóra, Karner Emilia tanárneve- 
lőnök, Wagner Karola és Borcsitsky Ilona  nevelőnők vettek részt.

A zenében Freyler Emma, Hanély Flóra , Mohr Jenő, Ssovják  
Giaella és Takó Jóssefné  (cimbalom) oktatták a növendékeket.

Az intézet orvosa Lauringer Já n o s  dr., aki a növendékek 
egészségi állapotát ellenőrzi, őket évenkint többször megvizsgálja és 
a betegeket kezeli.

A betegápolást ösv. Lukács Károlyné végezte.
Az internátusbán elhelyezett növendékek felett a bentlakó tanárnők 

és a nevelőnők gyakorolnak állandó felügyeletet, a tanulók az ő 
jelenlétükben végzik rendes napi munkájukat. Az internátus-vezetőnő 
és a nevelőnők a növendékekkel étkeznek, sétálnak, szórakoznak és 
általában azon vannak, hogy a gondjukra bízott gyermekek testi 
erejét fejlesszék, egészségét óvják, ápolják, lelki képességeiknek 
nemes irányban való fejlődését előmozdítsák. Nevelő munkájukat a 
növendékek iránti odaadó szeretet, türelem és elnézés irányítja, ha 
azonban a gyermekek érdeke úgy parancsolja, a szigorúbb fegyelmi 
eszközök alkalmazásától sem riadnak vissza s a szükséghez képest 
értesítik erről az érdekelt szülőket is, mert az intézetnek éppen a szülők 
érdekében nem lehet az a feladata, hogy indokolatlanul kedvező képet 
nyújtson a gondjaira bízott gyermekekről.

Hogy a növendékek éjjel is szigorú felügyelet alatt álljanak, a 
nevelőnők szobái a hálók között vannak.

Mivel a felvételért folyamodó növendékek száma évröl-évre 
emelkedik, az elodázhatatlanná vált építkezés az idén megtörtént s ez 
örvendetes haladást jelent internátusunk életében is. Az uj helyiségek 
közül különösen kiemelendő a kényelmes, nagy fürdő, amelynek szép, 
modern fölszerelése most van folyamatban.

• Az építkezéssel kapcsolatban a betegek számára a főépülettől 
teljesen elkülöníthető Kuzma ház emeleti helyiségeiben a kor követel
ményeinek minden tekintetben megfelelő betegszobák vannak beren
dezve, a földszinten pedig a könnyebb, ragályos betegek elhelyezéséről 
gondoskodtunk.

A testi nevelés intenzivebbé tételét szolgálja az intézettől alig 
pár száz lépésre ugyancsak az idén létesített sportpálya, hol nővén-



dékeink naponta, már a reggeli órákban felügyelet mellett tenniszeznek 
s igy szellemi munkájukat megelőzi a szabadban való egészséges 
mozgás.

A házias és gyakorlati irányú nevelés fokozására a folyó iskolaév 
végén varró-műhelyt rendezett be az intézet, s ezzel lehetővé kívánja 
tenni, hqgy a gyermekek a fehérnemű és felsőruha szabást és varrást 
is elsajátíthassák. Ugyancsak itt készítteti az intézet a szülők kíván
ságára a növendékek teljes intézeti felszerelését, vagy a szükséghez 
képest a gyermekek kelengyéjéből hiányzó egyes darabokat.

A bentlakó növendékek névsora:

Balogh Gizella Bük, Sopron m 
Balogh Jolán
Bévárdy Éva Répceszemere, Sopron m.
Bichler Ágota Pacsa, Zala m.

5 Binczy Lenke Vése, Somogy m.
Bokor Ibolya Rum, Vas m.
Boros Ida Kemenesmihályfa, Vas m.
Csirkovits Irén Boba, Vas m.
Czifrák Ágnes „ „ „

10 Dávid Elvira Kisrákos, Vas m.
Dörmer Irén Varsád, Tolna m.
Dörmer Olga „ „ „
Droppa Irén Oroszlány, Komárom m.
Egressy Irén Jánosháza, Vas m.

15 Egressy Kornélia „ „ „
Epstein Erzsébet Barcs, Somogy m.
Farkas Lenke Csipkerek, Vas m.
Fehér Erzsébet Zalaszentgrót, Zala m.
Font Margit Eszterháza, Sopron m.

20 Führer Gabriella Tevel, Tolna m 
Görög Ilona Tés, Veszprém m.
Gősy Jolán Kemenesmihályfa, Vas m 
Grünberger Erzsébet Barcs, Somogy m.
Guóth Irma Győr.

25 Guttmann Anna Jászárokszállás, Jász-Nagykun-Szolnok m. 
Halász Lujza Bük, Sopron m.
Halász Zsuzsanna Répceszemere, Sopron m.
Heller Magda Barcs, Somogy m.
Hilmayer Rózsi Körmend, Vas m.

80 Horváth Éva Nagyvázsony, Veszprém m.
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Jakó Ilona Budapest.
Jánossy Anna Komárom.
Kapi Katalin Szombathely.
Kardos Lenke Budapest.

35 Kesserü Erzsébet Székesfehérvár.
Kisfaludi Márta Barcs, Somogy in.
Kocziszky Klára Békéscsaba.
Kovács Györgyi Zalabaksa, Zala ni.
Kovács Ilona Lenti, Zala m.

40 Kutassy Irma Nagykanizsa.
Leitner Erzsébet Letenye, Zala m.
Lengyel Angéla Ózd, Borsod m.
Lengyel Erzsébet „ „ „
Losonczy Melinda Sajtoskál, Sopron m 

45 Máger Paula Nagyszentmihály, Vas m,
Mautner Erzsébet Öttevény, Győr m. 
Medovarszky Klára, Békéscsaba.
Mikolás Rózsi Szilsárkány, Sopron m.
Móritz Piroska Szentkirályszabadja, Veszprém m. 

50 Mráz Ilona Dabronc Zala m.
Nagy Ilona Nemeskolta, Vas m 
Nagy Irén „ „ „
Nagy Irma Sarkitótfalu, Vas m.
Németh Lenke Farád, Sopron m,

55 Pacher Etelka Locsmánd, Vas m.
Pacher Rózsi „ „ „
Paazig Hermina ideigl. volt benti. Kőszeg, Vas m. 
Poliák Margit Bánokszentgyörgy, Zala m. 
Radványi Olga Budapest.

60 Reif Hilda Zzombolya, Torontál m.
Reif Karola „ „
Salgó Janka Vasvörösvár, Vas m.
Salzer Matild Hegyeshalom, Győr, m.
Sebestyén Edit Felsőőr Vas m.

65 Schneemann Mária Szepetnek, Zala m.
Schiffer Sarolta Magyargencs, Vas m.
Schwarcz Erzsébet Nagykanizsa.
Seyring Ilona (kimaradt) Sopron.
Somogyi Katalin Nagykanizsa,

70 Somogyi Márta Győr.
Suhajda Margit Kőszeg, Vas m.
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Szabó Olga Kemenesmagasi, Vas m. 
Szakonyi Olga Felsőcsatár, Vas m. 
Szalay Irma Tárnokréti, Győr m.

75 Szalay Lenke „ „ „
Szalmássy Magda (kimaradt) Budapest. 
Szamossy Izabella Lenti, Zala m.
Szegő Márta Kiskunfélegyháza. 
Tamaska Sarolta Zalaistvánd, Zala m. 

cXO Thold Éva Nagykanizsa.
Varga Erzsébet Sárvár, Vas m.
Vida Júlia, Pécs, Baranya m. 
Waisbecker Klára Felsőoszkó, Vas m. 
Zádori Anna Barcs, Somogy m.

VII.

Adatok az 1925 — 26. iskolai év történetéhez.
Gyásznak, két fájdalmas elmúlásnak esztendeje volt ez az iskolai év.
Budakeszi We ö r e s  I s t vá n  kormányfőtanácsost, intézetünknek 

őszinte tisztelettel és igazi szeretettel körülvett felügyelőjét ragadta el 
a kérlelhetetlen halál. 1903 óta tagja volt a helyi bizottságnak és 
tevékeny részt vet! annak munkájában. 1912-ben választotta meg az 
egyházkerület intézetünk felügyelőjévé, mely tisztében halála napjáig 
igaz atyai szeretettel, meleg érdeklődéssel s egy hosszú emberöltő 
gazdag tapasztalatain megérett bölcsességgel vezetett bennünket az igaz 
úton mindig előre! Elkísértük utolsó útjára, amikor ősi földjén, Nemes- 
csóban családi sírboltjában örök nyugalomra helyezték s ravatalára az 
intézet nevében koszorút helyeztünk. Koporsója mellett ott állottak az 
egyházkerület vezérférfiai nagy számban, élükön a püspök úr Öméltó
ságával. Elköltözött körünkből az örökkévalóságba, de szelleme itt él 
s adja Isten, hogy itt éljen közöttünk. E célt kívánjuk azzal is szolgálni, 
hogy 1925 decemberében lefolyt jubiláns ünnepségünkön tartott meg
nyitó beszédét ez értesítőnkben megörökítjük.

Isten kifürkészhetetlen akarata még egy gyásszal sújtott bennünket. 
Elszólította körünkből kedves és szeretett kartársunkat, Becker Nándort. 
Emlékét örökítjük meg dr. Varsányi Mátyás budai lelkész gyászbeszé
dének közlésével. Becker Nándor egyike volt azoknak az értékes tanári 
egyéniségeknek, kiket kartársainak igaz megbecsülése és tanítványainak 
meleg ragaszkodása vett körül pályafutásának egész útján. Mint embert 
önzetlen nemes ideálizmusa, mint tanárt odaadó, lelkiismeretes és lelkes
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munka jellemezte. Szinte végső életerejének felhasználásával tanított 
élete utolsó leheletéig. Családjának és hivatásának élt s ha gondok és 
munkától megfáradva üdülést keresett, virágai között vagy a zene 
mellett találta azt meg. Majdnem egész tanári pályafutása alatt a Selmec
bányái ev. líceumnál látjuk. A nagy világrengés azonban őt is kiszakí
totta ottani kedves meghitt köréből. Mint menekült került intézetünkhöz 
1920 szeptemberében. Mi sokat nyertünk idejövetelével és sokat vesz
tettünk halálával ! Az emésztő kórral szemben, melynek súlyos voltát 
maga sem gondolta, Budapesten keresett enyhülést, de itt már nem 
várt reá más, csak a fájdalmas elmúlás. Az intézet nevében az igazgató 
és Marton Géza kisérték el utolsó útjára s együtt állták körül ravatalát 
egykori selmeci kartársaival és hálás tanítványaival. Sirhantjánál Király 
Ernő, a selmeci ev líceum egykori igazgatója vett tőle búcsút tanár
társai nevében. Ravatalára két koszorút helyeztünk, egyet a tanári és 
nevelőtestület, egyet az ifjúság nevében.

Az intézet új neve. A múlt évi egyházkerületi közgyűlés hatá
rozata értelmében intézetünk Gyurátz Ferenc nevét viseli, megörökítéséül 
azoknak az elévülhetetlen érdemeknek, melyeket a kerület egykori 
püspöke az intézet szervezése és főpásztori vezetése terén szerzett.

Az intézet fejlődése jelentős lépéssel haladt előre a lefolyt 
iskolai évben. A múlt év nyarán az egyházkerület meghosszabbíttatta 
az épület udvari szárnyát 15 méternyi hosszúságban és két emelet 
magasságban. Az építkezések azonban késő őszig elhúzódtak s igy e 
bővítés előnyeit csak a jövő évben fogja az intézet élvezhetni. E bő
vítés folytán nemcsak lehetővé vált az internátusbán elhelyezhető tanulók 
számának jelentékeny növelése, hanem a betegszobák és a tanítási 
termek egyrésze is megfelelőbb elhelyezést kapott. Az új rész alag
sorába a tanulók számának megfelelő nagyobb, teljesen modern fürdő
berendezés kerül. Az építkezésnek egyetlen hátránya, hogy az intézet 
kertje kisebbedett. Ennek ellensúlyozására és a testi nevelés fokozottabb 
fejlesztésére intézetünk közvetlen közelében nagy anyagi áldozatokkal 
egy sportpályát létesítettünk, amelyen nyáron két tenniszpálya és egy 
játéktér, télen korcsolyapálya lesz. E sportpályát a lefolyt tanév utolsó 
hónapjában már át is adtuk rendeltetésének.

Az iskolaév kezdete és lefolyása. A tanítás a rendes időben 
kezdődött s zavartalanul folyt le. Az I—VII. osztályokban a tanítás 
június 12-én nyert befejezést, az összefoglaló ismétlések június 14—16. 
napjain voltak. A VIII. osztályban a tanítás május 8-ig tartott, az össze
foglaló ismétlések május 10 — 12. napjain folytak le. Június 18-án dél
után 6 órakor évzáróünnepély, 19-én reggel hálaadó istenitisztelet. A
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karácsonyi szünet dec. 19-től január 11-ig, a húsvéti szünet március 
25-től április 7-ig tartott.

Személyi változások. A bentlakó növendékek nagyobb szá
mára való tekintettel egy uj nevelőnői állás szerveztetett, amelyre egy 
évi megbízatással Karner Emilia tanárjelöltet alkalmazta a kerület. Ő 
egyszersmind gyakorló tanárjelölt is volt Arató István igazgató vezetése 
mellett. Az év április havában oklevelét meg is szerezte. Március 1-én 
lemondás miatt eltávozott körünkből három évi itteni működés után 
Prőhle Márta tanár-nevelőnő, mivel az aszódi ev. leánynevelőintézetbe 
kapott meghívást. Távozását őszintén sajnáltuk, mert itteni működé
sének néhány éve alatt is megnyerte hivatalos felsőbbségének értékes 
elismerését, kartársainak őszinte megbecsülését és tanítványainak igaz 
szeretetét. Miután ez évben már helyét nem töltötték be, távozásával 
be kellett szüntetni az első és második osztályokban a német nyelv 
csoporttanítását, melyet előző évben kisérletképen vezettünk be. Az 
intézethez internátusi nevelőnői szolgálatra beosztott Schermann Berta 
menekült áll. óvónő visszarendeltetett az állami szolgálatba. 1925. nov. 
15 én megvált intézetünktől, melynek ügyét odaadó szeretettel és lelki- 
ismeretes buzgósággal szolgálta 6 éven át. Az április hóban elhunyt Becker 
Nándorhelyenem került betöltésre, a helyettesítését a tanári testület látta el.

Tanítás és nevelés. A tanítás a vkm-nek az áll. leányközép
iskolákra kiadott tanterve 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.

Tanulmányi kirándulásokra és utazásokra, tekintettel a már némileg 
jobb viszonyokra, az idén az eddiginél nagyobb súlyt helyeztünk. Nem 
említve kisebb csoportok helyi jellegű kirándulásait, május 22-án Sár
váron voltunk 118 tanulóval és jún. 20—27. napjain lő tanulóval Wien 
—Budapestre rendezünk nagyobb tanulmányi utazást. Itt említjük meg, 
hogy 108 tanulóval résztvettünk jún. 6-án Szombathelyen a vármegyei 
középiskolák tornaünnepélyén

A zenei nevelés érdekében igyekeztünk kiváló művészeket meg
nyerni, hogy növendékeinknek házi jellegű ifjúsági hangversenyt ad
janak. Ezek között első helyen kell megemlíteni Koncz János ritka 
műélvezetet nyújtó hangversenyét; kívüle még Farkas Márta hegedű- 
művésznő, Takács Jenő zongoraművész, és Körmendy Árpád, a m. 
kir. operaház bassistája tartottak meghívásunkra ifjúságunk számára 
magas színvonalú hangversenyeket.
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Mint a tanítás és nevelés egyik eszköze, a növendékek haszná
latára állt az ifjúsági könyvtár is. A jelen iskolai évben teljesen át
rendeztük a leánygimnáziumi tantervnek megfelelően. Négy csoportra 
osztva használhatták a növendékek a könyveket. Az ifjúsági könyvtár 
állománya jelenleg a következő :

L csoport 185 drb. könyv
11.

111.
VI.

n
r>

239
310
200 «

Összesen: 934 „ „
Német nyelvű mű 104 „ „

1038 ,
Folyóirat: I. csoport 20 „ „

II- » 4 )> n
összesen: 1062 „ „

Ebből ez évi szaporulat 16 drb.
Látogatások. Az egyházkerület részéről Kapi Béla püspök 1926. 

évi május 17. és 18-án tartott hivatalos látogatást.
Az állam részéről Dsida Ottó tankerületi kir. főigazgató május 

10.—14. napjain tartott hivatalos látogatást mint miniszteri megbízott.
Febr. 22-én dr. Deák János egyetemi tanár theol. hallgatóival 

látogatta meg az intézetet s előadást tartott „A nő szerepe az alkohol 
elleni védekezésben11 címmel. A theol. hallgatók néhány szép éneket 
adtak elő.

Adományok. Az intézeti pénztárnál befolyt adományok összege
874.418 K.

Jutalomdíjra dr. Sebestyén Gyula Felsőőr 4 dollárt, dr. Gosz- 
tonyi Margit tanárnő 1 drb., Róth Jenő könyvkereskedő Kőszeg 4 drb. 
jutalomkönyvet adományozott az intézetnek. Arató István igazgató, 
Miklós Berta, Krafka Borbála és Teke Sándor tanárok jutalomköny
vekre 100—100.000 K-át adományoztak.

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

kiosztást. Sebestyén Gyula 10 dolláros jutalomdíját (összesítve a múlt 
évi 6 és az idei 4 dollárt) Varga Erzsébet VIII. oszt. tanuló kapta. 
Egy Névtelen 100.000 koronás adományát, melyet Cipott Géza ev 
lelkész küldött be, Gutay Vilma IV. o. tanulónak juttattuk. Jutalom
könyvet pedig Tamaska Sári I. o., Miklós Margit, Orbán Györgyi II. o., 
Beyer Hanna, Sebestyén Edit III. o , Balikó Eszter IV. o , Kesserü Er
zsébet, Suhajda Margit VI. o., Martini Lujza VII. o., Becker Erzsébet, 
Farkas Lenke, Kovács Györgyi, Losonczy Melinda, Mager Paula, Nagy 
Irén VIII. o. tanulók kaptak.
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Tandíjmentesség és tartásdíjengedmény. Tandíjkedvezményt 
élveztek: 1. Az egyházkerület határozata értelmében 2 tanuló 1,200.000 
koroná'. 2. A kőszegi ág. h. ev. egyháztanács határozata alapján 5 
tanuló 3,000.000 koronát. 3 A helyi iskolai bizottság határozata alapján 
35 tanuló 10,900.000 koronát, összesen 15,100.000 koronát

Tartásdíjkedvezményt élvezett 27 tanuló, összesen 100,000.000 K-t.
A segélykönyvtár és kölcsönkönyvtár szolgálta a tanulók anyagi 

támogatását az egyre nehezedő megélhetési viszonyok között A 
kölcsönkönyvtárból a tanulók, ha nem is ingyen, de legalább mérsékelt 
használati díj mellett kapták a könyveket. E könyvtárakat Marton Géza 
r. tanár kezelte.

Az ifjúsági egyesületek a lefolyt évben is szolgálták a vallásos 
és hazafias nevelés magasztos ügyét. Működésűkről külön jelentések 
számolnak be. Május hóban megalakítottuk a harmadik ifjúsági egye
sületet, a Sportkört is, melynek vezetését Miklós Berta és Kolofont 
Etelka tanárnők látják el,

Iskolai ünnepélyek. Szept. B án évmegnyitó; október 31-én a 
reformáció emlékünnepe. Nov. 3-án gr. Széchenyi István ünnepély, 
amely alkalommal rendezett gyűjtés eredményeként 1,150.000 koronát 
küldöttünk be a magy. tud. akadémia javára. Április 20-án a gálya
rabság 250 éves fordulóját ünnepeltük meg, résztvettünk az emlékükre 
tartott istentiszteleten A gályarabok emléktáblájára 350.000 koronát 
küldtünk az egyházkerületi pénztárba. Május 21 -én Rákóczi-emlékíinnep, 
június 18-án évzáró. Herczeg Ferenc Írói jubileumának megünneplését 
a jövő iskolai év kezdetére, szeptember hóra halasztottuk.

VIII.
r
Érettségi vizsgálatok.

Ez évben hatodszor tartottunk érettségi vizsgálatot. Nyolc tanuló 
jelentkezett. Az írásbeli vizsgálatok május hó 17.—20-án voltak, a 
szóbeli Ziermann Lajos egyetemes ev. gyámintézeti elnök, soproni ev. 
lelkész elnöklete és Boleman Géza, a soproni bányászati és erdészeti fő
iskola rendes tanára, kormányképviselő jelenlétében június 17-én folyt le.

Jelesen érett 7, jól érett 1.
Az írásbeli érettségi tételek a következők voltak:
Magyar: Irodalmunk és közéletünk kapcsolata a XIX. században. 

Német: „Die Leiden des jungen Wer bers“ (ford, magyarból németre), 
illetőleg „Welche Momente der dichterischen Laufbahn Goethes be
einflußte die Entstehung „Faust“ c. szabad tétel (egy növendék sem 
választotta).
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Latin: Cicero: De officiis III. 11. cap.
Mennyiségtan: ]. Egy 16 cm. hosszúságú és 10 cm. szélességű 

négyszögalakó lemez négy sarkából egybevágó négyzeteket vágunk le 
és a nyert szegélyeket!felhajtjuk, ekkor téglalapéi nyitott dobozt kapunk. 
Mekkora legyen a levágott négyzetek oldala, hogy a nyitott doboz 
köbtartalma a lehető legnagyobb legyen ? 2. Határozzuk meg a
3x2—|—4y2=12 ellipszis x, =  l, y ,=  15 pontjához húzott érintőjének az 
egyenletét, továbbá az érintővel és a két tengellyel bezárt háromszög 
területét.

IX.

A Belmisszió-Egyesület 1925—26. isk. évi jelentése.
Az egyesületnek tagja volt az intézet minden protestáns növen

déke, ez iskolai évben számszerűleg 96. — A munkát a Kér. Diák- 
szövetség munkatervéhez alkalmazkodva, Kiss István vallástartár 
vezette. — Az egyesület tisztikara a következő volt: ifj. elnök : 
Losonczy Mt-linda Vili. o. t., jegyző: Martini Lujza VII. o. t., pénz
táros : Nagy Irén VIII. o. t., ellenőr: Varga Erzsébet Vili. o. t. s az 
osztályonként választott énekvezérek.

Ez évben 12 összejövetelt tartottunk, ezeket mindig közénekkel 
és imádsággal kezdtük és végeztük. Az imádságot az önként jelent 
kező tagok mondották. Az imádság után minden alkalommal biblia- 
olvasás következett s annak magyarázata. A bibliaolvasás tárgya 
folytatólagosan Máté, illetve Márk ev.-a volt. Összejöveteleinken a 
tagok maguk készítette dolgozatokat vagy fordításokat olvastak fel s 
valláserkölcsi vagy hazafias tárgyú költeményeket szavaltak.

A dolgozatok címei : Isten nem hagy el. Losonczy M. Vili. o. t., 
A hit jutalma. Varga E. Vili. o. t., A gályarabság. Nagy Irén Vili. o. 
t.. Istennel való közösség. Paazig H. VII. o. t., Álom és valóság. 
Paazig H. VII. o. t ,  íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Lengyel 
Angéla VII. o. t., Győztesek közt is győztes. Radványi 0. VI. o. t., 
Mennyország. Lengyel A., Ki Istenben bízik, soha meg nem csalat
kozik. Nagy I V. o. t., Bátorság Gyűlölöm. Balikó E. ÍV. o. t., 
Imádság. Balikó E IV. o. t., Gyerekek. Balikó E. IV. o. t., Mit csi
náljak hát Jézussal ? Kesserü E. és Jánossy A. VI. o. t. (ford.), Légy 
hű az egyházhoz. Radványi 0. és Lengyel A. VI. o t. (ford.), Sárvár 
reformációja. Varga E. VIII. o. t., Neki emelkedni kell, nekem pedig 
alászállnom. Paazig H. VII. o. t. Felolvastuk Pálmay Lajos Emlék-
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beszédét Gyurátz Ferencről, szemelvényesen Gyurátz F. „A nő-1 c. 
müvét s Payr S. „Gyurátz és fuvolája c. kedves közvetlen hangú 
közleményét.

Összejöveteleinken a következő szavalatok hangzottak el: Kozma 
A : „Agg prédikátor“ Szakonyi S. VII. o. t , Gyurátz F . : „A mélységből 
küldöm sóhajom“. Nagy I V. o. t., Horváth B .: .Jó az Isten“. Németh
L. V. o. t., Mentes M .: „Magyar címer“. Gutay V. IV. o. t., Szabolcska
M. : „Örökélet“. Erőss J. IV. o. t, Gsengey G. : „Kit gazdaggá tett
a szerencse“. Waisbecker K. V. o. t., Szász K. : „Heten vagyunk“. 
Löwe I. IV. o: t., Csengéi G .: „Első ibolya“. Gősy J. II. o. t., Sza
bolcska M.: „Hegyibeszéd". Sass E. IV. o. t., Luther (ford.:) „Hol a 
biblia“. Bokor I. II. o. t., Varga Gy né.: „A jó pásztor“. Jakó I. o. t., 
Lamperth G .: „A koldus“. Bácz G. I. o. t., Földvári B .: „Az árvizes 
bibliája“' Mikolás R I o. t., Nagy V. : „Harangszó“. Bödey S. I. o. 
t., Móra I.: „Könyörgés“. Waisbecker K. II. o. t., Varga Gy-né.: 
„Keressük őt“, Roska A. I. o. t., Székely S . : „Jézus“. Bácz G. I. o. t. 
Nagy Lajos: „A gályarabok hitvallása" Nagy J. V. o. t.

A máshelyütt már említett október 31 i ünnepélyen kívül egy 
összejövetelt a gályarabok, egy másikat boldogult Gyurátz Ferenc ny. 
püspökünk emlékének szenteltünk. Ez alkalommal nevére 12 500.000 K-s 
jutalom díj-alapítványt tettünk.

Az okt. 31-i szokásos Úrvacsora-vételen kívül karácsonykor, hús- 
vétkor néhányan, április 11-én pedig a tanári kar több tagjával ismét 
csaknem az összes növendékek önként éltek az Úrvacsora szentségével. 
Áldozócsütörtökön 12 növendék konfirmáltatott s járult az Úr asztalához.

A valláserkölcsi s hazafias iratok terjesztéséből befolyt összeg 
közel jár 8,000.000 K-hoz, melyből — az ingyen kiosztott példányokat 
se számítva bele — félmillió K-nál több volt az egyesület anyagi haszna.

Bevételeink voltak; az okt. 31 -i ünnepély offertóriuma 568.500 K 
iratmisszió maradványa . . . .  547.350 „
a tagok gyűjtései és adományai 6,776.000 „ 

összesen . . 7,891.850 K

Ebből a következő jótékony célokra adakoztunk:
a kőszegi templom renoválására . . 500.000 K
a soproni theol. o tthonra ....... 500.000 „
gyámintézetre..........................  500.000 „
Harangszóra..............................  500.000 „
„Erő“ c. ifjúsági l a p r a ............1,182.000 „
Gyurátz F. ösztöndíj-alapra . . . .  1,000.000 „
gályarabok em lék ére ............... 250.000 „
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a szekszárdi templomra.................... 250.000 K
Kiadásunk volt még: előfizetés a Diákvilágra . 50.000 „

előfizetés a F é n y su g á r ra ................ 55.000 „
portóra és egyebekre........................ 50.000 „

összesen . . 4,837.000 K
Maradvány . . 3,054.850 K

Vagyonkimutatás.
Vagyon a múlt év végén . . . .  632255‘79 K

kamatok . . . .  27P21 „
ez évi m aradvány ........................ 8,054.850-— „
Vagyon ez év v ég én .................... 3,687.377 — K

Kiss István vallástanár.

A Széchenyi István Önképzőkör 1925—26. évi működése.
A kör rendes tagjai a VI—Vili. o. tanulók. Az V. o. tanulói pártoló 

tagok. A körnek ebben az iskolaévben 28 rendes és 12 pártoló tagja volt
A kör 1925. okt. 9 én tartotta alakuló gyűlésát, melyen a tisztikar 

a következőképen alakult meg : elnök Losonczy Melinda Vili. o. t., 
alelnök Nagy Irén VIII o t., főjegyző Kovács Györgyi Vili. o. t., aljegyző 
Kárpáti Blanka VII. o. t., pénztáros Martini Lujza VII. o. t , főkönyvtáros 
Máger Paula VIII. o. t., segédkönyvtárosok Sziklay Margit VII. o. t., Kes- 
serü Erzsébet VI. o. t. és Nagy Ilona V. o. t. ; bírálók: Varga Erzsébet, 
Máger Paula, Farkas Lenke, Kovács Györgyi, Becker Erzsébet VIII. o , 
Fölnagy Mária, Paazig Hermina, Szegő Márta és Szakonyi Sarolta
VII. o. tanulók.

Havonként tartottunk egy-egy gyűlést, (június 8-án zárógyűlést) 
rendeztünk 3 ünnepélyt és pedig: február 13-án Széchenyi István gr. 
emlékére, március 15 én, és május 22 én II Rákóczi Ferenc emléke
zetére. Rendeztünk (március 16-án) egy nyilvános szinielöadást, melyen 
szinrekerült Mikszáth: „Szent Péter esernyője“. Az előadás tiszta jö
vedelmét, 2,493.900 koronát az árvízkárosultak javára fordítottuk.

A rendes gyűlések tárgysorozatán dolgozatok, szavalatok, zene
számok stb. és ezeknek írásbeli, vagy rögtönzött szóbeli bírálatai sze
repeltek. Beérkezett 7 drb. különböző tárgykörű, magyar nyelvű és 
L latin nyelvű dolgozat; 7 bírálat; elhangzott 15 magyar, 2 német, l 
latin és l francia nyelvű szavalat; 3 monológ, 2 felolvasás, 1 prológ 
és 11 zeneszám

Ebberu az évben alakult meg az önképzököri énekkar, mely a 
Rákóczi-ünnepélyen szerepelt először nyilvánosan.



Megalapítottuk az önképzőkör könyvtárát, melynek első darabjai: 
10 kötet Jókai és 10 kötet Herczeg Ferenc műveiből.

A kör ebben az iskolai évben a „Napkelet“ c. folyóiratot járatta. 
Pénztári elszámolásunk a következő:

1. Bevétel:
A kör múlt évi vagyona 13.165 K
40 tag egész évi tagsági dija 2,000.000 „
Bevétel a „Szt. Péter esernyője“ előadásán 4,330.500 „

összesen : 6,343.665 K 
II. Kiadások :

A „Napkelet“ előfizetése (1926 dec. 31-ig) 193 000 K
A szinielőadás költségei (kulisszák, kellékek) 1,836.600 „

10 kötet Jókai 1,020 000 „
Törleszték Herceg F. müveire 715.000 „
A Rákóczi-ünnepély költségei 20.300 „
Az árvízkárosultak javára 2,493.900 „

összesen : 6,2/8 800 K
A bevételből a kiadást levonva készpénz vagyonunk 64,865 K

Ruttkayné, vezető tanár.

A „Sport Egyesület“ 1925—26. évi működése.
Az egyesület 1926. május 3-án alakult meg. Az egyesület tagjai 

az intézet 111—Vili. osztályának jótornászó és sportkedvelő növendékei. 
Az egyesület vezetői: Miklós Berta és Kolofont Eta tanárnők. Tisztikar: 
ifjúsági elnök : Losonczy Melinda Vili. o. t., alelnök : Varga Erzsébet 
Vili. o. t., titkár: Martini Lujza VII o. t., pénztáros: Kesserü Erzsébet VI. o. t.

Tekintve az egyesület rövididejű működését, ez évl.en munkás
sága csak játék-délutánok bevezetésére és a szombathelyi tornaünnepély 
előkészítésére szorítkozott. Jövő iskolaévben fokozottabb mértékben 
akarja lehetővé tenni a növendékek sportolását, az intézet által újonnan 
létesített szépfekvésü sporttelepen, mely két tennisz , illetve korcsolya
pályával és játékterével teljesen a sportegyesület céljait fogja szolgálni. 
Az iskolai testnevelési alapból a sportegyesület kapott

összesen . . 1,548.000 K-t
Kiadások:

1 tucat tenniszlabda........................  438.600 K
z á s z l ó ................................................  284 800 „

összesen . . . 723.400 K
A bevételből a kiadást levonva készpénz maradvány . . 824.600 K

Miklós Berta és Kolofont Etelka vezető tanárok,



X. Statisztikai adatok.
A tanulók száma, vallása, anyanyelve, magaviseleté és 

tanulmányi előmenetele az 1925—26. évben.

■ II. III. IV. V. VI. VII VIII. N

0 5 Z á y
cno

1. ^Beiratkozott:
Rendes ta n u ló n a k ................... 29 36 30 26 12 14 7 7 161
Magántanulónak........................ 5 3 2 1 — — 2 í 13

Összesen . 34 39 32 27 12 14 7 9 174

Kimaradt az iskolaév folyamán _ 1 1 1 —_ —3
Marad ö s szesen ........................ 34 38 31 26 12 14 7 9 171

1. Ezek vallása:
Ág. hitv. ev.................................. 19 lő 15 15 6 6 3 4 83
Református................................ 4 4 — 4 2 3 — — 17
Róm. kath.................................... 9 13 9 6 0

CJ 5 3 5 53
Izraelita........................................ 2 6 7 1 1 — 1 — 18

Összesen . 34 38 31 26 12 14 7 9 171
2. Anyanyelvűk:

Magyar ...........................................................

•

B3 30 31 26 12 13 7 8 160
N é m e t .............................................................. 2 7 — —— 1 — 1 10
H o rv á t ........................................................... ' — 1 — — 1 — — — 11 1

Összesen . 34 38 31 26 12 14 7 9 171
3. A szülök lakóhelye:

Kőszegi ..................................................... 16 13 10 10 4 3 6 3 65
V id é k i ........................................................... 18 25 21 16 8 11 1 6 106

Összesen . 34 38 31 26 12 14 7 9 171
II. Vizsgálatot tett tanulók az év végén:

1  M agavise le tü l: :

Példás magaviseletű................................. 6 10 10 8 9 13 4 7 67
Jó „ ................................. 25 19 17 3 1 3 — 91
Tűrhető „ ...................• -
Magántanulók................................ 5 3 2 1 — — — 2 13

Összesen . 34 38 31 26 12 14 7 9 171
2. Előmenetelük:

Minden tárgyból legalább jeles — 2 2 3 - 3 1 3 14
o
CJ 6 11 2 3 3 3 3 33

, „ „ elégs. 25 25 12 15 6 7 1 2 93
Egy tárgyból elégtelen . . . . 3 3 1 3 9

Cj 1 — — 13
Két 1 2 3 2 1 — — — 9
Több „ .. . . . . 3 2 — 5
Vizsgálatlan maradt magántan. — — 2 1 — — - 1 4

Összesen 34 38 31 26 12 14 7 9 1 171



XI.
Leánynyaraltatás.

Ä megelőző nyári szünetekben rendezett intézeti leánynyaraltatás 
a múlt nyáron intézeti építkezés miatt elmaradt. Tekintve a nemes 
célt, hogy fiatal 10 — 18 éves leányok hozzátartozóik kísérete nélkül, 
gondos felügyelet mellett nyári üdülésben, sportolásban, kirándulásokban 
vehessenek részt s egyidejűleg zenében s idegen nyelvekben is képez
hessék magukat, a nyaraltatást intézetünk jövőre újra programmjába veszi.

XII.
A jövő iskolai év.

Szeptember I., és 2-án d. e. 9 —12-ig a bejáró tanulók beírása.
Szept. 1.. és 2-án d. u. 8 órától javító és különbözeti vizsgálatok.
Szept. 3-án az új bentlakó növendékek beírása. D. e. 9 —12-ig 

és d. u. 3 —6-ig.
Szept. 4-én a régi bentlakó növendékek beírása. D. e. 9 —12-ig 

és d. u. 3 —6-ig.
Szept. 5-én d. e. 11 órakor az év ünnepélyes megnyitása.
Szept. 6-án rendes tanítás.
Fizetendő díjak: Összesített iskolai díjak (felvételi díj, tandíj, 

nyugdíjjárulék) évi 100 pengő. Tartásdíj : évi 1000 pengő. Fenntartási 
járulék (csak a nem evang. vallású bentlakók fizetik) évi 100 pengő. 
Zenetanítás díja heti 2 óra után évi 200 pengő. Minden díjnak fele a 
beiratáskor, második fele február 1-én fizetendő. Késedelmes fizetés 
esetében az intézet havi 1V2 0/0 késedelmi kamatot számít. Internátusi 
növendékek a felvétel alkalmával a tartásdíj egyhavi összegét tartoznak 
előlegül beküldeni a hely lefoglalására.

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 számit.

Internátusi növendékek félévenként külön kiadásaik fedezésére 50 
pengő 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 10 pengő haszná'ati díj fizetendő az év elején 
egy összegben.

Tájékoztatásul közöljük, hogy ha a leányközépiskolák tervezett 
reformja a jövő iskolai évben életbe lép, intézetünk a liceális típusra 
kíván áttérni.
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