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Hz intézet célja és jellege.

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület Kőszegen bentlakással 
egybekötött leánynevelő- és tanintézetet tart fenn, melyben a leányok 
aránylag kevés költséggel nemcsak a kor műveltségi színvonalán álló 
s hivatásukra szükséges hazafias szellemű oktatásban, hanem szív- és 
kedélynemesítő ev. szellemű vallásos, gondos nevelésben részesülnek.

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

Ennek megfelelően oly 10—18 éves leányok vehetők fel az inté
zetbe, akik akár a magasabb műveltség megszerzése érdekében, akár 
valamely különleges tanulmány folytatása kedvéért középiskolába kí
vánnak járni s egyidejűleg áldozatkész hazafias, benső vallásos s a 
női egyéniségnek megfelelő nevelésben részesülni.

A növendékek lehetnek bentlakók, vagy bejárók. Az intézetbe 
elsősorban ev. és ref. vallásu növendékek vétetnek fel; amennyiben a 
hely megengedi, más vallásuak is. Ezeknek vallásos nevelését és 
tanítását saját egyházaik által kiküldött külön hitoktatók látják el.

A most életbelépő új leányközépiskolai törvény alapján iskolánkat 
szeptembertől kezdődőlegfokozatosan leányliceummáfogjuk átszervezni. 
Ez átszervezés kapcsán a latin nyelv kötelező jellege megszűnik s 
mint rendkívüli tárgyat csak azok fogják tanulni, akiknek erre szük
ségük van.

E leányliceumnak a nemzeti tárgyakon kívül legfőbb tárgyai a 
német és francia nyelv és irodalom. így ez az intézet, mely a nemzeti 
tárgyakon és a modern nyelvek tüzetesebb tanításán alapuló magasabb 
általános műveltséget nyújt, elsősorban hivatott azon kedvező anyagi 
helyzetben lévő társadalmi osztály leányainak nevelésére, amely nem 
kívánja kenyérkereső pályára képesíttetni leányát. Épp ez a társadalmi 
osztály évről-évre jobban tudatára ébred annak, hogy a mai műveltségi 
viszonyok között nem elegendő néhány évi, nevelőnővel való otthoni 
taníttatás után egy-két évre valamely külföldi intézetbe küldeni gyer
mekét; s hogy a külföldön való tanulásnak csak akkor van igazi értéke, 
amikor nemzeti műveltségünket már megismerte és értékelni tudja a 
minden új és idegen iránt oly hamar lelkesedni tudó fiatal lélek. 
Ebből a szempontból a külföldön való neveltetésnek helyes ideje ma



már a leányoknál is nem a 14—15 éves kor, hanem a 18—20. életév 
s a megfelelő előképzettség hozzá, lehetőleg a középiskola teljes" el
végzése.

Annak a művelt középosztálynak, mely leányát kenyérkereső 
pályára kívánja előkészíteni, a leányliceum minden nevelésbeli igényét 
kielégítheti, mivel a Vili. osztály után itt letehető érettségi vizsgálat 
képesíti a leányokat mindazon tanulmányokra, melyek a nők előtt 
nyitva állnak. Az alsó négy osztály elvégzése után pedig mehetnek a 
tanulók bárminő középfokú női szakiskolába.

Végül az egyszerűbb igényű családok leányai is igen nagy ha
szonnal tanulhatnak az intézetben néhány esztendőt.

Az intézet évről-évre fokozottabb gondot fordít a német és francia 
nyelveknek, a zenének, a művészi rajznak és kézimunkának, valamint 
a gyorírásnak tanítására.

Mindezek mellett nemcsak el nem hanyagolja, de különös gondot 
fordít az intézet a testi nevelésre. E tekintetben Kőszeg városának 
kedvező fekvése, tiszta friss levegője, kellemes, erdőkkel borított hegyei 
oly értéket jelentenek, mely hazánk mai határain belül csak kevés 
helyen lelhető fel. Az intézetnek magának is szép árnyas kertje van 
s a bentlakó tanulók szép időben minden szabad idejüket itt tölthetik 
s a tanulást is itt végezhetik. Egy külön sporttér két tenniszpályával 
alkalmat nyújt a szabadban való tornára és játékokra. A múlt évben 
újonnan berendezett modern fürdőterem pedig lehetővé teszi a gyakori 
fürdést is. A bentlakó növendékek élelmezése mindenkor gondos 
figyelemmel van a fejlődő szervezet igényeire. Egyszerű, de megfelelően 
változatos. A jó élelmezést biztosítja az intézet gazdasága, amely 
teljesen ellátja az intézetet a maga termelte legfőbb élelmiszerekkel, 
így elsősorban tejjel és zsírral. E cikkekből piaci árut az intézet nem 
használ. Az épület helyiségei tágasak, magasak, világosak és jól 
szellőztethetők, miként ez az értesítőben közölt képeken közvetlenül 
is látható.

Ily berendezés mellett az intézet a maga magasabb színvonalán 
sem tekinthető az egyetemre előkészítő iskolának, hanem egy olyan 
leánynevelő intézetnek, mely a középfokú, azaz a 10—18 éves korra 
terjedő nőnevelés terén, a szakpályákra való kiképzés kivételével, minden 
igényt kielégíthet.
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ii.

Értekezések.
1. H e r c z e g  Ferenc .*)

Ha Isten le akar szállni a földre, akkor egy nagy férfi szivében 
vesz szállást, — mondja Herczeg Ferenc a Hid c. színművében. Herczeg 
Ferencet a magyarság ilyen isten-lakta férfiúnak érzi. A  művészi talentum 
Isten legszebb adománya. Az alkotó fantázia alakokat teremt, elmúlt 
világokat hiv életre, törvényeket statuál, melyek szerint egy felsőbb 
világ igazodik, felszínre hozza rejtelmeit annak a csodálatos és titokzatos 
valaminek, amit léleknek nevezünk; vigasztal, fölemel, cirógat és sújt. 
Isteni munkát végez, a lélek szólal meg benne, a daimonion, mint Socrates 
mondja, az emberben az Isten.

A nemzetek lelki élete nagy alkotásaikban fejeződik ki. Ezekben 
mutatják meg szellemi erejöket s vesznek részt az emberi művelődés 
munkájában. Merész haditettek, nagy államalkotások, a tudomány és 
technika vivmányai mellett a művészi fantázia teremtményei a legszebb 
kivirágzásai a léleknek. Azért ez az ünnep, melyet Herczeg Ferenc 
40 éves Írói munkásságának szentelünk, a magyar művelődésnek, a 
magyar tehetségnek is ünnepe, egy felsőbb rendű szellem hódító erejéé, 
melytől hazánk újjáalakulását várjuk. Elvész a nép, mely tudomány nélkül 
való. Az igazi műveltség pedig a valódi értékek, a lelki értékek kultu
szában van.

Maga Herczeg is a magyar kultúra egy igen jelentős hódítása. 
Németnek született s magyarrá alkotta fajunknak az a nagy átformáló 
ereje, melynek klasszikus rajzát Jókai adta az Uj Földesúrban. Herczeg 
nemzeti ideáljaink legharcosabb védelmezője s ma nagyobbszabású íróink 
között jóformán az egyetlen, akiben a régi, nemes magyar hagyományok 
tisztán élnek

A régi világ keretei, eszményei, tekintélyei mind inognak; azok a 
felfogások és megállapítások, amelyeken állami és társadalmi életünk 
nyugodott, pusztulóban vannak, újak pedig még nem alakultak ki. Ezt 
a zűrzavart tükrözi az irodalom és művészet is. A  régi harmónia, neme
sebb tónus, finomabb Ízlés, az úri gondolkodás helyén mindenütt ádáz 
versengés, lazaság és diszharmónia. Ebben a forrongó világban Herczeg 
kemény, férfias alakja úgy tűnik fel, mint a régi, tiszta magyar hagyo
mányok letéteményese. Művészetében még a zilált má-nak rajzán keresztül 
is letűnt szép magyar világunk csillog át és bájol el, a magyar léleknek 
a történelem sok förgetege között oly acélossá ízzott szépsége. Herczeg

*) Felolvasás az évmegnyitóba kapcsolt Herczeg-ünnepen.
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nekünk ma a magyarságot jelenti s midőn ó’t ünnepeljük, magyarságunk
nak áldozunk.

Ebben meg is van jelölve Herczeg Írói munkásságának legnagyobb 
irodalomtörténeti jelentősége. Ünneplésével kapcsolatban több jelentős 
méltatás jelent meg, igy Horváth János kiváló tanulmánya, Surányi Miklós 
hosszabb értekezése, ezeket megelőzőleg számos kritika s apróbb cikk, 
amelyek alapján Herczeg szellemi képét összeállítani — amire ez a 
megemlékezés is törekszik — igazán nem nehéz feladat. Herczeg korunk
nak formában és tartalomban legmagyarabb írója, folytatója Kemény, 
Jókai, Mikszáth írói irányának.

Igazi nemzeti költő. írásai mintha a magyar félek legmélyéről fel
törő megnyilatkozások volnának. A nemzeti élet egyre nagyobb mélysé
geibe száll alá s ehhez képest írói működése is folytonosan bensőbb és 
erősebb hatású lesz. Első munkáiban Bácska könnyelműen boldog alak
jait mutatja be. De tekintete hamar komorrá válik, amint a magyar 
társadalom leikébe néz, amint a múlt fájó titkait kezdi fürkészni. Komo
lyabb az életszemlélete. Stilusa is megtelik lendülettel, meleget áraszt, 
színesen fénylik és merészen szikrázik. Alakjaiban több a meleg együtt
érzés, lelkűkben nagy történelmi problémák s társadalmi kérdések vívód
nak. Nem nézik fölényes nyugalommal, hűvös előkelőséggel az életet, 
hanem egész szivükkel benne élnek a történelmi forrongásokban. Erkölcsi 
szempontjuk sem a merev társadalmi illendőség többé, hanem a szívbeli 
morálnak képviselői. Amint Herczeg meghallja magában a magyar élet 
lüktetését, figyelmét az élet tágabb köre, a társadalom mélyebb rétege, 
a történeti múlt sötét problémái kötik le.

A  Pogányok c. regénye ázsiai fajtánk európai tragédiáját hirdeti. 
Alapgondolata végigkísért a magyar történelem viszontagságai közt. A 
magyarság, a végtelen, szabad rónaság népe idegen itt, a nyugaton, — 
körülötte más lelkű népek áradata zúg, morajlik s ő ott áll közbül, mint 
testvériden ága nemének. — Az életfenntartás hatalmas ösztöne rákény
szeríti a magyarságot, hogy a nyugati műveltség formáihoz alkalmazkodjék : 
elhagyja ősei hitét, az államélet fegyelmezett kereteibe lép, a pusztáról 
városokba vonul. — De lelke meg-megmozdul s amikor felsikolt 
benne ősi öröklött vándorösztöne, megrázkódik s háborogni kezd. A  főhős, 
Márton kanonok, a besenyők ifjú vezére, a monostor várfaláról csillagos 
éjtszakákon messzenéz a széljárta pusztákba s hiába menekül a szent
egyházba, hiába vezekel: eljön érte a puszta, ellenállhatatlanul, mint a 
tavaszi áradat, — s visszatér elhagyott népéhez, felveszi a céltatan küz
delmet és elbukik. — „A nagy lelki vívódások és habozások rajza ez a 
regény, melyeken a pogány magyarság vezetői keresztülmentek, mig a 
keresztény Magyarország megvalósult és megszilárdult. Az egyéni lélek
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fájdalmas áldozatai ezek egy uj művelődés bölcsejénél, a múlt hagyomá
nyok haldoklása egy uj jövendő hajnalán.“

A barbár, az ázsiai magyar az európai műveltség világában: ez 
a kérdés foglalkoztatja Herczeget az Elet kapuja c. regényében is. Ez a 
történeti regény 1512-ben, az 1514-iki Dózsa-féle psrasztlázadás és az 
1526-iki mohácsi vész előestéjén játszódik. A  magyarok az élet siralom
házában ülnek; szegény nép, amelynek királyai nemcsak városaikat, de 
olykor asztali ezüstjeiket is zálogba adják; — most Bakócz Tamás veze
tésével felkerekednek homokos pusztáikról, magukra veszik cifra ünnep
lőiket és kitartó elszántsággal Rómába lovagolnak, hogy megküzdve 
előttük ismeretlen hatalmakkal, megkerítsék maguknak Szent Péter kulcsait. 
Ha kezükbe kapják a szent kulcsokat, akkor megnyilik számukra az élet 
kapuja és akkor az ő ismeretlen, árnyékba borult hazájuk talán állandóan 
belejut az éltető napfénybe, amelyből eddig csak egy-egy eltévedt sugár 
sütött rájuk. — Bakócz felismeri a török veszedelmet. Tekintete ráesett 
arra a gigantikus romboló erőre, mely évtizedek óta lassan hömpölyög 
Magyarország felé, halálos következetességgel. A  török veszedelemben 
megértette egy természeti törvény irgalmatlan logikáját. Világosan látta, 
hogy Magyarország előbb-utóbb, talán már 1—2 évtizeden belül, élet
halál harcát fogja megvívni a törökökkel. Kétségtelen, hogy a harc, az 
ország züllött állapotai mellett, a magyar birodalom megsemmisülésével 
fog végződni. A maga és családja hatalmával együtt félteni kezdte ha
záját. Szivébe nyilait a forró szánalom és az ő szegény, nyomorult, szép 
és szent országának szerelme. Es elhatározta, hogy megnyitja a haldokló 
Magyarország előtt az élet kapuját. Rómába ment, hogy megszerezze a 
a kulcsokat. Magyarországot a pusztulásból csak az összes keresztény 
fejedelmek ligája menthetné meg, a ligát pedig csak egy uralkodó tudná 
összehozni: a szent atya. „Ha magyar pápa ül a Szent Péter székében, 
akkor a török kérdés lesz a vatikáni politika tengelye és a liga máról- 
holnapra meg is lesz, Magyarország pedig megmenekül. Azt lehetne 
mondani: a magyarok ma az Elet kapujában ülnek ; a kapun túl van az 
ő nemzeti jövendőjük, a kapun innen a pogány rabság, a nyomorúság, 
a pusztulás. Ezt a kaput csak Szent Péter kulcsaival lehet megnyitni.“ 
Hát a Szent Péter kulcsait akarja mindenáron a kezébe kapni Bakócz 
Tamás, esztergomi érsekprimás, ez az erős vadkan ember, akiben több 
volt az energia, mint az egész biboros kollégiumban. — De terve nem 
sikerült, egy Medici lesz a pápa, X. Leo. Az Elet kapuja becsapódik a 
magyarság előtt, a diadalittas Rómából kivonulnak az ázsiai barbárok. 
A magyarok mennek a török halál elé. „Nem a múlt elégiája ez a regény, 
hanem éposz, vagy még inkább tragédia, örök, hiábavaló küzdelmeink 
tragédiája.“
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A magyar mult e sötét képe kisérti Herczeget egy 3-ik müvében, 
a Bizáncban is. E tragédiának cselekménye nem a görög történelemből 
van véve, sőt egyáltalában nem akar történeti mű lenni. Herczeg előtt, 
mint maga mondja, hazája korhadt és züllött viszonyai lebegtek, mikor 
ezt a művét megírta. Rá akarta figyeltetni népét, hogy elpusztul, úgy 
jár, mint Konstantin népe, ha a puha élvetegség, a cicomás bizantinizmus 
ölébe hull. Nekünk szól a mű alapeszméje, hogy minden nép akkor hal 
meg, amikor maga megássa sirját.

Ugyancsak erősen magyar vonás, a külföldi megfigyelők által is 
sokszor pellengére állított magyar egyenetlenkedés sötét képe jelenik 
meg az Ocskay brigadérosban. Sok gyönyörű feltörekvésünk, nekilen
dülésünk tört ketté, mivelhogy összefogni sohase tudunk.

Nagyobb történeti regényei közül időben legközelebb eső szülő
földjének regénye, A hét sváb. Az esemény 1848-ból való s a verseci 
svábok életét, a történelemben is megdicsőült ragaszkodását a lovagias 
magyar fajhoz rajzolja. Ez a regény a világháború idején, 1916-ban, mikor 
megjelent, csak történelmi bizonyíték volt a délvidéki németség hű haza
szeretetéről ; ma, mikor a magyar hadak megint kivonultak onnan, ma 
újra valóság s „a Bácska üzenete a magyarságnak“. Színpadra is vitte az 
iró A fekete lovas címen, hogy minél többeknek hirdesse hitét a „csil
lagok felett vezető útról“, melyen az elszakított országrészek népe haza
jár az anyaországba.

A ma életét rajzoló társadalmi regényeiben is magyar igazságok 
vannak, nemzeti gondolat azokban is a mag, eszmei céljuk legszorosabban 
összefügg nemzeti életünkkel. A ma kérdései közül legerősebben érdekli 
Herczeget a magyar zsentri válságának problémája. A magyar nemes
ségnek a nemzeti élet kialakításában és fenntartásában, nemzetiségünket 
pallérozó intézmények felállításában, kultúránk megteremtésében és ki- 
fejlesztésében halhatatlan érdemei vannak. De az újabb kor szelleme, a 
gazdasági eltolódások, sok tekintetben n. agának a nemességnek csökö
nyös nézetei, megmerevült konvenciói válságba sodorták ezt a nagyérdemű 
osztályt. Herczeg majd hideg tárgyilagossággal, majd feltörő keserűséggel 
rajzolja e „magyar őserdő“ pusztulását. Legvilágosabb állásfoglalását e 
tekintetben a Honszerző c. regényében adja. Ebben azt hirdeti, hogy e 
züllésnek induló társadalmi osztályt csak a munka mentheti meg. A  
munka önérzete több és becsesebb, mint a társadalmi állásnak, a rang
nak üres büszkesége.

Ezek a regények a magyar életből merítve, magyar kérdéseket 
illusztrálva, magyar igazságokat hirdetve, tanuságtételek Herczeg írói 
munkásságának nemzeti voltáról. De emellett e művekben van egy másik 
nagy magyar érték, mely e regényeket és drámákat tulajdonképpen
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magyarrá teszi: Herczeg írói egyénisége; mert nem a tárgy teszi az írót, 
hanem az író teszi a tárgyat. Az alkotó fantázián túl legfontosabb az 
iró egyénisége. Ahogyan Herczeg lelki képe műveiből kibontakozik, jellem
zően magyar vonásokat mutat. Az író a saját egyéniségén keresztül adja 
az élet képét. Ahogyan Herczeg a kérdést felállítja, ahogyan vele szem
ben állást foglal, abban benne van Herczeg legsajátosabb énje. Az író 
állásfoglalása nem lehet közömbös, de lehet tárgyilagos és személytelen. 
A  tartózkodó tárgyilagosság Herczeg egyik legegyénibb jellemvonása. 
Rokon- vagy ellenszenve nem változtatja meg a valót, „nem emeli fel 
sem a pátosz, sem a humor melegebb és ragyogóbb világába, mint Jókai 
s nem telíti el oly impresszionista liraisággal (a szkeptikus emberismeret, 
érzéki, üde képzelet és bölcs humor e páratlan vegyületével), mint 
Mikszáth. Hidegebb, elfogulatlanabb tükrözője a valóságnak.“ Művészi 
Ízlése távoláll minden kirívó tendenciától. Aminthogy a regény nem is 
lehet rejtett prédikáció. Alakjai nem „általános“ emberek, a lélektan 
.törvényei szerint leszűrt vonásokkal, hanem fajilag megkonsturált egyé
nek: magyarok. Alakjaiban és írói modorában megvannak fajiságunk 
legjellemzőbb vonásai: a férfias melegség, komoly méltóság és katonás 
egyenesség. Ezeket a vonásokat szereti. Ideálját is az újabb magyar 
történelem legkeményebb és legmagyarabb magyarjában : Tisza István
ban látta. Maga úgy nyilatkozott, hogy élete legnagyobb élménye 
az volt, hogy Tisza Istvánnak barátja lehetett. Több cikkben és be
szédben rajzolta meg e férfiú alakját, akinek szivében a nemzeti érzés 
olyan monumentális formában és olyan elemi erővel jelentkezett, mint 
egykor a Zrínyiek és Rákócziak szívében, — mégis a gyűlölet lobogó 
tüzharagjával vették körül bágyadt szívű taktikusok és kicsi karriércsiná- 
lók. Tragédiájában az egész magyarság tragédiáját látja; mert egy nemzet» 
amelynek tömegei annyira félreismerik saját létföltételeiket, hogy leg
hívebb fiát a gyűlölet átkozódásával zúgják körül, az ilyen nemzet 
nem számíthat kegyelemre az idő bírói széke előtt. Az ifjúság nevelésé
ben nem barátja a pedagógiai szentimentálizmusnak; merő lágyszívűségből 
kár elzárni a fiatalságot az élet felhős kellemetlenségei s az erőfeszíté
sek elől. Hadd edződjenek keménnyé, hogy tudjanak később sötét viszo
nyokkal is farkasszemet nézni.

Herczeg katona akart lenni, de atyja kívánságára lemondott e 
sóvárgott pályáról. E vonzalom azonban mély nyomokat hagyott lelkületén 
és költészetén egyaránt. Egész írói pályáján végigvonul regényhősül egy 
„leventetipus“. A  gondtalan, asszonyok körül foglalatoskodó huszártiszt, 
Ocskay szilaj alakja, Márton kanonok, Konstantin császár, Szentgáli 
András, aki A  királyné futárjában képviseli a férfiasságot a rokokó 
parókás bókolói közt, mind e fajtából valók. Ebből a hősi típusból, ép-
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úgy mint Herczegből, teljesen hiányzik az érzelgés, a kicsinyesség, a 
nagyképűség. Ahol ilyesmivel találkozik, hideg iróniával fordul vele 
szembe. A hitetlenségből van feltámadás — kiált fel egy helyen, de a 
nagyképűségből soha.

A nőkben is az egyenes, bátor fajta tetszik neki, kedvelt tipusa az 
okos, józan, erős akaratú nő, aki az élet forgatagában nyilt szemmel és 
a maga lábán jár. Az Idegenek közt c. regényének hősnője, az erkölcsi 
lazaság csapdái közt tisztán és bátran járja meg a kisértések útját. — 
Gyurkovich mama életrevaló ügyes asszony, leányai friss, egészséges 
teremtések, helyénvaló, hogy férjet kapnak. Seruzád, a besenyők 
begeasszonya, férfiasán kemény; Ráchel ncne (a Fogyó hold-beli) elszánt 
nő, aki nem ijed meg a maga árnyékától, sőt a férfiakétól sem ; kicsit 
kövér asszonyság, kemény szabású szája felett kis bajusz nőtt, de azért 
nő a javából, lóra kapva kivont karddal ront a tolvaj cigány után ; az 
öreg Gráfné (a Hét svábban) felnőtt fiain keményen uralkodik. Semmi 
sem áll Herczegtől távolabb, mint a vizenyős szentimcntalizmus, a puha 
ábrándozás. Általában az energikus, erejüket megfeszítő alakokat szereti.

Nem ellenszenves előtte a gyönge, a csak férjére támaszkodó nő 
se, aki urától kapja egyéni formáját. — Szendrey Júliát, Petőfi hitvesét 
ilyennek találja, s nem Ítéli el, hogy férje kidőltével támasztékát vesztve, 
oly korán „eldobta az özvegyi fátyolt“. De hideg gúnnyal fordul el az 
erkölcsileg üres nőtől, akinek egyetlen szava, egyetlen cselekedete se 
igaz, mert mindaz, amit mond vagy mutat, csak felvett szerep, csak 
alkalmi jelmez a férfi kedvéért. Ezt a tipust az Arany hegedű Katalin
jában mutatja be. Ez a nő folyton komédiázik, nemes törekvéseket 
mérgez meg és tör ketté. Az cfajta nőt mindig enyhe lenézéssel rajzolja.

Herczeg szilárdan formált katonás alakjait még rokonszenvesebbé 
színezi a magyar fajt oly nemesen jellemző tulajdonságuk : erkölcsi szemér
mük, tartózkodásuk minden alacsonytól. Ez nála nemcsak az Ízlés elő
kelőségéből folyik. A morális integritás nemzeti fennállásunk feltétele, 
mert „olyan nemzetnek, mint a mienk, amelynek élete örökös ostrom- 
állapot, tisztaelméjü és szilárd gerincű férfiakra van szüksége. A magyarság 
a kelet néptöredékei között eddig is csak szellemi és fizikai fölényével 
tudta magát fenntartani. Amint elveszti ezt a fölényét, elvesztett mindent.“ 
Arisztokratikus Ízlése mindig messze elkerülte az élet durva képeit — 
nemcsak tisztult Ízlése, de felsőbbrendü nemzeti érzése is szatirikusán 
szembefordul az újabb magyar irodalom dekadens kinövéseivel. Erről az 
irodalomról, mely főként Budapestből nőtt ki s annak radikális titánjairól 
így 'r : „Budapest nem magyar város, nyelv és hazafiság dolgában magyar, 
de erkölcs és észjárás dolgában idegen. A magyar faj türelmes, tiszta 
erkölcsű, nyugodt és szívós. A főváros sovinisztább ugyan, de könnyű-
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vérü, ideges és léha. Az alföldi paraszt nemes, a fővárosi űr parvenü. 
Budapest, tulajdon parnevü ösztöneinek engedve, elsősorban a nyugati 
műveltség ferdeségeít siet elsajátítani“. A  nyugatot szenvelgő írókról úgy 
nyilatkozik, hogy hiányos önkritikájukkal mohón vetik magukat az európai 
dekadencia termékeire. „A kelet nyugaton is feltalálja önmagát, haza
hurcolván a kultúra műhelyéből a kultúrátlanságot. Becsapja magát, midőn 
a nemzeti érzést, a vallásosságot és a tiszta erkölcsöt gondosan ápoló 
nyugat beteges hulladékait, a nemzetköziséget, a hitetlenséget és a por
nográfiát Európa kincseinek nevezi. Európai ember szájából, még ha 
kimondottan dekadens is, sohasem hallani nemzeti hagyományaiknak és 
kultúrájuknak olyan kicsinylő kritikáját, mint piros-pozsgás magyarok 
szájából“. A magyar irodalom éppen abban fogja találni Herczeg egyik 
legnagyobb érdemet, hogy ez újabb irodalmi elfajulásokkal szemben szép 
magyar hagyományainknak és magyar kultúránknak ő a legharcosabb 
védelmezője.

így áll előttünk Herczeg Ferenc, mint nemzeti író, mint a régi, 
gyönyörű magyar hagyományok őrizője, akinek lelkében és műveiben 
Nagy-Magyarország lelke él. Eles tekintete átsuhan a múlton, aggódva 
fürkészi a jelent; itt is, ott is, sötét, tragikus események örvénylenek, 
Mohácstól Trianonig. De aztán lelke megfeszül, „bele nyilallik a forró 
szánalom és az ő szegény, nyomorult, szép és szent országának szerelme“, 
megtelik a diadalmas magyar erő hitével, hirdeti az erős lelkek igazsá
gát, hogy a vonuló felhők felett kék az ég s a Honszerző lapjain meg
üzeni néktek a magyar jövő igéit: „Gyenge ember, aki csak azért él,
hogy dolgozzék, de még gyengébb, aki elpusztul, mert nem tud dolgozni. 
Az az igazi férfi, aki mindenre képes, a maga idejében. Az idő ma azt 
kívánja tőlünk, hogy dolgozzunk. Es abba se hagyjuk a munkát, amig 
utódainknak vissza nem szereztük uradalmainkat az utolsó barázdáig. Mi 
leszünk az új honszerzők, akik nem vérrel, hanem verejtékkel szerzünk 
magunknak hazát“. TEKE SÁNDOR.

Z. Beethoven.*)
A nagy Beethoven halálának századik évfordulóját ünnepeli az 

emberiség világszerte. Ünnepük őt s ez az ünneplés nem zajos 
külsőségekben megnyilvánuló, felsőbbségektől, vagy testületektől pro- 
paganda-szerüen inscénált előadások és megemlékezések sorozata. 
Nem egyoldalú zenerajongók lelkesedésének megnyilvánulása, hanem 
az egész művelt világ megmozdulása, mely mélységes csodálattal tekint 
a nagyok egyik legnagyobbikára, Beethovenra. 0  az emberiség 
egyik legnagyobb művésze, legnagyobb zeneköltője, de azért, vagy

*) Beethoven-ünnepi felolvasás.
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talán éppen azért zenéje nem szólhat mindenkihez. De igenis lelke
síthet az ő példája, lelkének nemessége, érzelmeinek mélysége, szen
vedéseinek nagysága. Legsúlyosabb keresztjének viselésében megnyil
vánuló, mind halálig való hűsége akár a hősök, akár a szentek fényes 
gyülekezetében szinte példátlan. Egy Szent Ágoston, egy Assziszi Szent 
Ferenc csak vigságban és zajos kedvtelésekben eltöltött ifjúsági évek 
után érezték át, hogy „minden hiábavalóság és a léleknek gyötrelme“. 
Beethoven kora ifjúságától fogva megőrizte lelkének tisztaságát. 
„Tanítsátok gyermekeiteket erényre — hirdette meggyőződéssel —, 
mert csak az boldogíthat és nem a pénz“. Ünnepük Beethovent 1 A 
művelt világ megmozdult és feléje fordítva meggyötört arcát, meg
nyugvást, vigasztalást merít az ő példájából, az ő életéből és müveiből. 
„Nem ismerem a felsőbbrendűségnek más jelét, mint a jóságot“ 
mondja a világ ezen nagy lángelméje s valóban melegen érző, a jó 
és szép iránt fogékony szívvel meg lehet őt közelíteni.

Szomorú gyermekkorát Bonnban töltötte, hol 1770-ben született. 
Apja, egy részeges tenorista, már kora gyermekségében ki akarta 
használni zenei tehetségét. Mindenáron csodagyermeket akart belőle 
nevelni, hogy igy nagy jövedelemhez jusson. Már 4—5 éves korában 
tanulásra fogta. Órák hosszat kellett neki gyakorolnia a zongorán és 
a hegedűn. Apja részeg állapotban éjjel akárhányszor az ágyból rán
gatta ki, hogy korhely társainak eldicsekedjék fia tehetségével.

Korán nehezedtek rá anyagi gondok, kis családja nélkülöz, ha ő 
11 éves korában be nem áll a színházi zenekarba, mert apja fizetésének 
legnagyobb részét elitta. 13 éves korában már orgonistái állást tölt 
be. 17-ik évében anyja hal meg tüdövészben. Éltől az időtől kezdve 
jóformán családfő. Apja nyugdiját is ő veszi fel, nehogy az öreg elté- 
kozolhassa. A két öccsének neveléséről is neki kell gondoskodnia. 
Talán egyetlen kedves emléke Bonnból a Brenningház, melyben a kis 
Eleonórát tanította zenére. Ez az Eleonora később dr. Wegeler felesége 
lett és férjével együit élete végéig szoros baráti kapcsolatban volt 
Beethovennel.

22 éves korában Bécsben találjuk reménykedve, bizakodóan. 
Sikereiről az említett Wegelernek számol be. Levelei megható doku
mentumai annak a nemes, altruisztikus gondolkodásnak, mely a nagy 
mestert kora if>úságá ól fogva jellemzi. 1796-tól kezdve kétségbeesett 
leveleket ir barátainak : Wegelernek és Amenda kurlandi ev. lelkésznek. 
Ez utóbbinak pl. egyik levelében többek között igy ir: „Drága kedves 
jó Amendám . . . hányszor kívánom, hogy bárcsak mellettem lehetnél! 
A te Beethovened nagyon boldogtalan. Tudd meg, hogy legnemesebb 
érzékem, a hallásom nagyon megromlott“. Vagy Wegelernek : „Nyo-
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moruságos életet élek. Két év óta kerülök minden társaságot, mert 
nem tudok beszélgetni az emberekkel: süket vagyok. Ha más foglal
kozásom lenne, még csak tűrhető lenne a dolog, de az én mester
ségemben rettenetes ez a helyzet. Mit szólnának hozzá ellenségeim, 
kiknek nem csekély a számuk. A színházban a zenekar mellett kell 
ülnöm, hogy megértsem a színészt. Nem hallom a hangszerek és a 
szavak magas hangjait sem, ha kissé távolabb ülök le. Ha halkan 
beszélnek, alig hallom, ha pedig kiabálnak, elviselhetetlen számomra. 
Nagyon gyakran megátkoztam létemet . . . Plutarchos megtanított a 
lemondásra. Dacolni akarok, ha ez egyáltalában lehetséges, dacolni 
akarok a sorsommal; de vannak életemnek pillanatai, mikor én vagyok 
Istennek legnyomorultabb teremtése. Lemondás! Milyen szomorú me
nedék, mégis az egyedüli, mely számomra marad“. Az első szimfóniában 
nem találjuk e fájdalmas hangulatnak nyomát. De az u. n. patétikus 
és a harmadik zongora-szonátában már erősen érezhető ez a tragikus 
szomorúság

Ebben a vigasztalan lelkiállapotban hozza öt össze a végzet 
Guiccardi Júliával. Mint egy fénylő világosság, tűnt fel életének be- 
borúlt láthatárán ez a bájos leányka, kit ő szeretett s ki öt viszont
szerette. Legalább is egy ideig, míg hizelgett a hiúságának a nagy 
művész vonzalma. Elkészül a híres Holdfény szonáta: „A holdvilágos 
est zavartalan csendjében szerelmi vallomás száll az ég felé! — Az 
emberi gyöngédség szomorú és fenséges megnyilatkozása, mely meg
értésre vár. Pedig az, kihez ezek a megható hőimák szólnak, sohasem 
fogja megérteni. Közbül, csak úgy véletlenül a Scherzo következik. A 
művész mintha kiesett volna a gondolatmenet sodrából s az ingovány 
felületén ugrándozó lidércfényt akarná érzékeltetni. De ime a lihegő, 
remegő befejezés! . . .  Egy képzelt szörny repülése, amelyet fantomok 
üldöznek, mintha a művész előre megérezné az árulást, melyet átokkai 
sújt,“ írja Csillag.

Alapjában véve ez a Guiccardi Júlia önző, gyerekes, kacér teremtés 
volt, ki mikor már biztos volt a mester érzelmeiben, kegyetlenül kí
nozta őt és nőül ment Gallenberg grófhoz. Júlia hitványságában odáig 
ment, hogy nem átallotta Beethoven szerelmét kihasználni férje érde
kében. Beethoven egyik régi feljegyzésében ezeket találjuk: „Ellenségem 
volt, éppen azért mindent megtettem érdekében, amit csak lehetett.“ 
Gallenbergék u. i. pénzüket Olaszországban eltékozolták és a nemes 
gróf nem szégyelte Beethoven szívességét holmi kölcsönök erejéig 
igénybe venni. „Júlia, mikor Bécsbe érkezett — írja Beethoven francia 
nyelven — felkeresett, sírt, de én megvetettem.“

Ott állt szegény Beethoven egyedül, elhagyatva, csalódottau. Ö,



a Holdfényszonáta szerzője, megrugdosva, megcsúfolva, kijátszva üres, 
léha gondolkodású emberektől. Az ilyen megpróbáltatások, csalódások 
elpusztítják a lelket, különösen, ha az betegségtől amúgy is le van 
gyengülve. Elkészül a heiligenstadti végrendelet, egy megrázó „de 
profundis“, melyet nem olvashatunk el anélkül, hogy szívünk mélyén 
meg ne rendülnénk. Ez a kétségbeejtő válság majdnem öngyilkosságba 
kergette Beethovent. „A művészet, csak ez tartott vissza Úgy éreztem, 
lehetetlen elhagynom a világot, mielőtt nem végeztem el mindazt, amire 
hivatottnak érzem magamat és így meghosszabbítottam ezt a nyomorú
ságos életet, valóban nyomorúságosat, ezt az annyira ingerlékeny testet, 
hogy egy kissé gyors változás a legjobb állapotból a legrosszabba 
vethet. Türelem, így mondják, ezt kell most vezéremül választanom : 
meg is tettem. Remélem tartós lesz az elhatározásom . . . Istenség, 
te belátsz onnan a magasból bensőmbe, te ismered, tudod, hogy 
emberszeretet és az a vágy lakik benne, hogy jót tegyen. Óh emberek, 
ha majd valamikor ezt olvassátok, gondoljatok arra, hogy igaztalanok 
voltatok velem szemben, azt pedig, aki szerencsétlen, vigasztalja meg 
az, hogy magához hasonlót talál, aki a természet minden akadálya 
ellenére mindent elkövetett, ami csak módjában állt, hogy felvétessék 
az érdemes művészek és emberek sorába“.

Beethoven e szörnyű lelki válságának visszhangjai felcsendülnek 
a variációs as-dur zongora szonátájában, a recitációval kezdődő d-moll 
szonátájában, a Kreutzer szonátában és a c-moll hegedű-zongora 
szonátában.

Az ezután következő időszakban 1802-től 1806-ig Beethoven 
megvalósítja, amit a közelmúlt legkétségbeejtöbb napjai egyikében 
kijelentettTorkába nyúlok a végzetnek, egészen leteperni nem en
gedem magam tőle.“ Az erre az időre eső munkássága az u. n. Hősi 
szimfónia jegyében folyik. Ez a szimfónia eredetileg Napóleonnak volt 
ajánlva, de mikor értesült annak imperiálisztikus törekvéseiről, letépte 
a címlapot és megváltoztatta a dedikációt. „Egy hős emlékére“, így 
szólt az új ajánlás. Ebből az időből való a rokon jellegű Coriolanus 
nyitány és a negyedik vonós-négyes. Bátorság és hősiesség szólal 
meg a Goethe Egmontjához irt zenében és az es-dur zongoraversenyben. 
Ugyancsak erre az időszakra esik egyetlen operájának, a Fidéliónak 
keletkezése, melyet méltán nevezhetünk a hitvesi hűség apotheozisének. 
Ugyanakkor kezdte meg a híres c-moll (sors) szimfóniát.

1806-tól kezdve 1810-ig nyugodtabb, békésebb évek derülnek 
Beethovenra. Megismerkedik Brunswick Teréz grófnővel, kinek fivére, 
Ferenc, barátja volt. 1806-ban meglátogatja őket Martonvásáron, hol 
boldog napokat töltött e kedves és nemeslelkü úri hölgy társaságában.
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Beethoven élete végéig tisztelte és szerette Brunswick Terézt, 
Brunswick Teréz sem felejtette el soha szerelmét. A viszony azonban 
megszakadt. Hogy mi okból, mindeddig nincs kiderítve, de mély sebet 
ütött Beethoven lelkén, mert így ír abban az időben Gleichensteinhez: 
„Szegény Beethoven, a te számodra nincs boldogság ezen a világon. 
Csak az eszmény világában fogsz barátokat találni.“ — Megírja a b- 
dur és befejezi a c-moll szimfóniát, „a távoli kedveshez“ szóló dal
ciklus s többek közt a Sonata Appasionata és a Pastorál szimfónia 
is ekkor keletkeztek.

Megint magára maradt. De tehetsége, alkotó ereje teljes tudatában 
emberfelettit produkált. Elkészül a 7. és 8. szimfónia. „Bacchus vagyok 
— mondja, — aki a fölséges bort keverem az emberiség számára. 
Én adom az emoereknek a szellem isteni őrületét.“

Az 1814. évben éri el Beethoven dicsőségének tetőpontját. A 
bécsi kongresszus adta erre az alkalmat, melyen őt úgy tekintették, 
mint Európa dicsőségét. Az ünnepségek műsorának legkiemelkedőbb 
része a zene volt és ennek fénypontja Beethoven szereplése. Királyok, 
fejedelmek hódolnak neki és halmozzák el kitüntetésekkel, Bécs városa 
díszpolgárául választja. Európa legnagyobb nevű emberei gyűltek össze 
és igyekeztek neki figyelmességekkel és ajándékokkal kedveskedni.

Ismét sötét fellegek tornyosulnak feje felett, a legborzalmasabb 
csapás sújtja, ami csak zenészt érhet: hallását teljesen elveszti. De 
azért tovább dolgozik. Leggyönyörűbb alkotásait testi füleivel már nem 
hallja. — Vallásos énjének legfdségesebb bizonyságtétele a d-dur mise. 
Három évig dolgozott rajta, tehát tovább, mint bármelyik művén. Ezt 
a missa solemnist tartotta legkiválóbb alkotásának. Elszigeteltségében, 
betegségében, csalódottságában felemelte szavát a Mindenhatóhoz. És 
olyan hangokban könyörgött, beszélt, énekelt Istenéhez, amilyen han
gokban a legnagyobb művész tudja csak alkotóját dicsőiteni.

De még nincsen számára kegyelem. A sors ismét kétségbeejtő 
lelki kínokkal sújtja a szegény, testi bajokkal amúgyis agyongyötört 
Beethovent Csak azért, mert jóságos, szerető sz-íve még mindig tudott 
hinni az emberben és mert még mindig remélte, hogy a viszonzott 
szeretet öröme őt is fogja még boldogítani. — Volt egy unokaöccse, 
Károly, kinek atyja 1815-ben meghalt. Beethoven gyámja volt a gyer
meknek, kire túláradó szívének minden szeretetét átvitte. Mint gyámnak 
mindenekelőtt kötelessége volt a fiút romlott életű anyjának hatás
köréből kiszabadítani. A méltatlan anya pedig el akarta a gyermeket 
Beethoventől ragadni, ami néha, úgy látszik, félig-meddig sikerül is 
neki, mert Beethoven abból az időből származó feljegyzéseiben ezeket 
olvassuk: „Oh Istenem, bástyám, egyedüli menedékem! Te olvasol
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lelkem mélyében és tudod, mennyire fáj nekem, hogy szenvedést kell 
okoznom azoknak, akik el akarják vitatni tőlem az én Károlyomat, az 
én kincsemet. Hallgass meg Te, kit nem tudom milyen néven illessek, 
hallgasd meg legboldogtalanabb teremtményednek áhítatos fohászát. 
Oh Isten! Légy segítségemre! Látod, hogy elhagyott az egész emberi
ség, mert nem akarok megalkudni az igazságtalansággal! Hallgasd 
meg imámat, hogy legalább ezentúl együtt élhessek az én Károlyommal! 
Oh kegyetlen sors, könyörtelen végzet! Nem, nem, az én szerencsét
lenségemnek sohasem lesz vége!“ Hogy ez az unokaöcs ki volt, azt 
sejthetjük Beethovennak alábbi hozzá intézett soraiból: „Mégegyszer a 
leggyalázatosabb hálátlanság legyen a jutalmam ? Nos, ha a köztünk 
levő köteléknek szét kell szakadnia, ám legyen! Minden pártatlan 
ember, ki ezt hallja, gyűlölni fog téged . . .  Ha a kötelék, mely össze
fűz bennünket, terhedre van, Isten nevében legyen az ö akarata szerint. 
A gondviselésre bizlak, mindent megtettem, amit megtehettem, meg
jelenhetek a legfőbb biró előtt. Amilyen romlott vagy, nem ártana, 
ha végre arra törekednél, hogy egyszerű és igaz légy, a szívem sokat 
szenvedett képmutató viselkedésed miatt és nehezemre fog esni a 
felejtés.“ — Beethoven még megbocsát és szinte könyörög neki, hogy 
ne hazudjék és haladjon a jó és helyes egyedül igaz útján. Beethoven
nak mindenféle szép terve volt Károlyt illetőleg. A fiatal emberből 
nem hiányzott az intelligencia és Beethoven az egyetemre akarta járatni, 
de ez a léha, üres szívű teremtés inkább ivott, kártyázott és adóssá
gokba verte magát.

Ennek a megdöbbentőn ocsmány jellemnek az eljárását érdekesen 
világítja meg Romain Rolland, mikor ezeket írja: „Szomorú jelenség, 
gyakoribb, sem mint hinnők, hogy nagybátyjának erkölcsi nagysága 
ahelyett, hogy megjavította volna, a kárára vált, elkeserítette, fellázitotia, 
mint ö maga mondja ama rettenetes szavakkal, amelyekben teljes 
őszinteségében nyilatkozik meg ez a nyomorult lélek: Rosszabb lettem, 
mert a nagybátyám azt akarta, hogy legyek jobb“. 1820 nyarán annyira 
jutott, hogy főbelötte magát. Nem halt meg, de majdnem megölte 
Beethovent, aki sohasem heverte ki ezt a rettenetes izgalmat. Károly 
meggyógyult, életben maradt, hogy mindvégig fájdalmat okozzon 
nagybátyjának, akinek halálában föltétlenül része volt, holott nem is 
volt mellette halála órájában. „Az Isten sohasem hagyott el“ — irta 
Beethoven unokaöccsének néhány évvel előbb, — „akad majd valaki, 
aki befogja szemeimet“. De ez a valaki nem az volt, akit fiának szó
lított. Találóan mondja ugyanő, hogy nem azokat nevezi hősöknek, 
akik eszmékkel vagy erővel diadalmaskodtak, hanem egyedül azokat, 
akik szivükben voltak nagyok.



Ez a szerencsétlen, testileg-lelkileg agyon kinzott Beethoven 
azzal koronázza meg élete összes utolérhetetlenül nagy és mély alko
tásait, hogy megkomponálja az Öröm legfenségesebb himnuszát, a 
IX-ik szimfóniát.

E szűk keretek között nem kísérelhetem meg ennek a gyönyörű 
műnek szavakkal való ismertetését. Minden ember életének vágya és 
betetőzése az öröm. Azt hiszem, mindnyájunk leikéből beszél, mikor 
a heiligenstadti végrendeletet igy fejezi be: „Óh Gondviselés, — en
gedd meg, hogy az öröm egyetlen tiszta napja egyszer megjelenjék 
előttem. Oly rég óta idegen már nekem az igazi öröm bensőséges 
visszhangja. Óh, mikor, — óh mikor, óh Istenség, — érezhetem újra 
a természet és az emberek templomában! Sohasem? — nem, — óh, 
ez túlságosan kegyetlen volna!“ Ezt az örömöt dicsőíti abban a hal
hatatlan remekműben, melynek utolsó tételében leírhatatlan hatást keltve 
megszólalnak az emberi hangok: Freude süßer Götterfunken . . .

Életcélja beteljesedett, megragadta, megénekelhette az örömöt- 
Még sokszor visszaesik régi küzködéseibe, az utolsó vonós négyeseiben 
egészen különös hangokat szólaltat meg. Ijesztő fantomok árnyai 
jelennek meg bennük nagyon gyakran, de általában véve a IX-ik szim
fónia diadalmas hangulatai uralkodnak lelkén.

Nyugodt volt és türelmes, érezte, hogy közeledik a megváltás 
órája. Március 13-án ágyba dőlt, rettenetes dörgés és villámlás között 
1827. március 26-án este 6 órakor meghalt.

Elvonultak lelki szemeink előtt a Beethoven tragédia megrázó 
felvonásai. Mint láttuk, egész élete egy hosszú, keserves martirium volt. 
Szenvedései árán ajándékozott meg bennünket a legtisztább és leg- 
magasztosabb örömökkel, melyeket e földön csak a művészet nyújthat. 
Az ö műveinek nagy része igazán szive vérével Íródott, de amit Beet
hoven zenéje ad, az sokkal több, mint amit a művészet általában nyújt. 
Beethoven munkái nem csak gyönyörködtetnek, hanem egy egész életen 
át felemelnek, bátorítanak, vigasztalnak és magunkbaszállásra, meg
térésre indítanak, akár a bibliában az Isten igéje, mert Beethoven a 
művészetnek olyan prófétája, kinek zenéje Isten igéje.

MOHR JENŐ.
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HI.

Kormányzat, felügyelet.
Intézetünk a dunántú li ág. liitv. ez>. egyházkerület tulajdona, 

mely mint fenntartó testület az intézet feletti felügyeletet is gyakorolja, 
még pedig elnöksége, továbbá a főiskolai nagybizottság, két kiküldött 
felügyelő és helyi isko'ai 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.

Tanári és neuelő-testület. Tárgy- és

1. Arató István igazgató; tanította a Vili. osztályban a filozófiát 
heti 3 órában.

2. Arany Dóra helyettes tanár; tanította a mennyiségtant a VII. 
és Vili., a természettant a III. és VIII. osztályban heti 13 órában. 
Internátusi nevelőnő ; a VI. osztály főnöke.

3. Bakos Júlia rendes tanár; tanította a magyar nyelvet az I. 
osztályban heti 5 órában; az internátus vezetője.

4. Dr. Gosztonyi Margit rendes tanár; tanította a francia nyelvet 
a IV., VI., VII. és VIII., a német nyelvet a VI., VII. és Vili. osztályban 
heti 17 órában.

5. Harsányi Gyula rendes tanár; tanította a történelmet a IV., V., 
VI., VII. és VIII., a földrajzot az I. és IV. osztályban heti 18 órában. 
A tanári könyvtár őre. A tanári értekezletek jegyzője.

6. Kiss István rendes tanár; tanulmányi szabadságon van.
7. kissné kovács Margit dr. rendes tanár; tanította a földrajzot 

a II. és Vili, a természetrajzot az I., V. és VI, az ásványtant a VII 
osztályban heti 13 órában; a természetrajzi és vegytani szerek őre; 
a VII. osztály főnöke.

8. Kolofont Etelka rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a II., 
a történelmet a III., a testgyakorlást az I., III., V., VI , VII., Vili. osztály
ban heti 18 órában Az ifjúsági könyvtár őre; a II. osztály főnöke.

IV.

munkafelosztás.
A) ISKOLA.

a) A tanári testület rendes tagjai:

2
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9. Künsztler Anna oki. középiskolai helyettes tanár; tanította 
a latin nyelvet az V. osztályban egész éven át és a francia nyelvet a 
tanév elejétől február 21-ig. Heti óráinak száma 11, ill. 8. Internátusi 
nevelőnő, az V. osztály főnöke.

10. Krafka Borbála rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a
IV., a német nyelvet a II., III. és IV., a történelmet a II., a földrajzot 
a III. osztályban. Heti óráinak száma 17.

11. Kovács Béla helyettes tanár; tanította a hit- és erkölcstant 
az I.—Vili. osztályban heti 16 órában. A belmisszió-egyesület vezetője.

12. Marton Géza rendes tanár; tanította a mennyiségtant az I.,
III. , V. és VII., a természettant a VII. osztályban heti 17 órában. A 
természettani tanszerek és a műhely szereinek őre, a segély- és kölcsön- 
könyvtár őre, a III. osztály főnöke.

13. Miklós Berta rendes tanár; tanította a mennyiségtant all. és
IV. , a természetrajzot a II, a vegytant a IV., a tornát a II. és IV. osz
tályban heti 17 órában. A tornaszerek őre; a IV. osztály főnöke.

14. Puschnikné Leigl Amália rendes tanár; tanította a rajzot és 
kézimunkát az I. —IV. és VI.—VII osztályban heti 18 órában. A rajz
szerek őre, az I. osztály főnöke.

15. Ruttkayné Sinóros-Szabó Erna rendes tanár; tanította a magyar 
nyelvet a II., VI., VIII , a latin nyelvet a VIII. osztályban heti 16 órá
ban. Az önképzőkör vezetője, a VIII. osztály főnöke.

16. Suhajda Lajos rendes tanár, igazgató-helyettes; tanította a 
latin nyelvet a VI. és VII. osztályban heti 14 órában.

17. Teke Sándor rendes tanár; tanította a magyar nyelvet az V., 
VII., a görög nyelvet a VII., VIII., a gyorsírást a IV.—VII. osztályban 
heti 18 órában.

b) Óraadók:
1. B -né Schmidt Gizella dr. Német- francia nyelvekből szakvizsgálatot 

tett középiskolai tanárjelölt, internátusi nevelőnő; mint óraadó tanította 
a német nyelvet február 21 tői az év végéig, továbbá a francia nyelvet 
a III, osztályban, összesen heti 9 órában.

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

3. Kühn János ev. kántor-tanító; tanította a világi éneket az
I. - VII, az egyházi éneket az I.—VII. osztályban heti 8 órában.

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

5 Dr. Linksz Izsák rabbi; tanította az izr. vallástant heti 4 órában.
6. Sturzenegger Minna svájci középfokú iskolákra (Sekundarschule) 

képesített német-francia tanítónő; tanította a tanév elejétől február



20 ig a német nyelvet az I. osztályban heti 4, az V. osztályban heti 3, 
a francia nyelvet az V. oszt.-ban heti 3 órában, összesen heti 10 órában, 
a tanév további részében a német nyelvet az 1. osztályban heti 4 órában. 
Ezenkívül német-francia társalgást tartott az I. félévben egy-egy kezdő 
és egy-egy haladó csoportnak, összesen heti 8 órában, a II. félévben 
három-három csoportnak heti 12 órában.

c) Gyakorló tanárjelölt:
Az idén nein volt.

B) INTERNÁTUS.
1. Arató István igazgató ; intézi az internátus adminisztratív ügyeit 

s felügyel annak minden irányú tevékenysége fölött.
2. Bakos Júlia internátusvezetőnő; az összes internátusi ügyek 

közvetlen irányitója, vezetője és ellenőrzője.
3. Arany Dóra tanárnevelőnő ; közvetlen felügyeletet gyakorol 

két hálóteremben elhelyezett 12 növendék felett. Napi beosztás szerint 
résztvelt az általános felügyeleti munkában. Vezette a háztartási anyag
számadásokat. Korrepetált 5 gyönge előmeneteli'! tanulót 3 tárgyból.

4. B.-né Schmidt Gizella dr. tanárnevelönő; napi beosztás szerint 
résztvett az általános felügyeleti munkában. Koirepetált 20 gyönge elő
meneteli! tanulót 3 tárgyból (1927. márc. 1-től).

5 Kissné kovács Margit dr. tanárnevelőnő; 1927. február 1-ig 
közvetlen felügyeletet gyakorolt egy hálóteremben elhelyezett 8 növen
dék felett. Az egész évben napi beosztás szerint résztvett az általános 
felügyeleti munkában, intézte a növendékek beszerzéseit. Kezelte az 
írószer-raktárt. Korrepetált 8 gyönge előmenetelő tanulót 2 tárgyból.

(5. Kiinsztler Anna tanárnevelőnő; közvetlen felügyeletet gyakorolt 
egy hálóteremben elhelyezett 19 növendék felett. Napi beosztás szerint 
résztvett az általános felügyeleti munkában, kezelte a növendékek 
póstáját. Korrepetált 8 gyönge előmeneteli! tanulót 2 tárgyból.

7. Sturzenegger Minna tanárnevelőnő; közvetlen felügyeletet gya
korolt három hálóban elhelyezett 2b tanuló felett. Napi beosztás szerint 
résztvett az általános felügyeleti munkában. Német francia társalgási 
órákat tartott az első félévben heti 8 órában, a második félévben heii 
12 órában. Korrepetált 6 gyönge előmeneteli! tanulót 2 tárgyból.

8. Wágner Karola nevelőnő ; közvetlen felügyeletet gyakorolt két 
hálóban elhelyezett 19 tanuló felett. Napi beosztás szerint résztvett az 
általános felügyeleti munkában. Korrepetált 9 gyönge előmenetelő ta
nulót 1 tárgyból.

9. Freyler Emma zenetanítónő; tanította a zongorát 13 növen
déknek heti 22 órában.

2*



10. hanély Flóra zenetanítónő; tanította a zongorát 15 növen
déknek heti 28 órában.

11. Móhr fenő zenetanár; tanította a zongorát 14 növendéknek 
heti 15 órában, továbbá a zenetörténetet a zenét tanuló V. —VIII. o. 
növendékeknek heti 1 órában.

12. Szovják Gizella zenetanítónő; tanította a zongorát 14 növen
déknek heti 29 órában.

13. lakó Józsefné; tanította a cimbalmot 2 tanulónak heti 3 
órában.

14. Dr. Lauringer János intézeti orvos ; ellátta az internátus ösz- 
szes orvosi teendőit.

15. Suhajda Lajos leánygimnáziumi tanár; igazgató-helyettes. 
Vezette az intézet összes számadásait és a növendékeknek egyéni 
folyószámláit.

16. özv. Schaad Boldizsárné házvezetőnő; az intézet háztartási 
ügyeinek közvetlen intézője.

17. özv. Lukács Károlyné betegápolónö ; állandó felügyeletet gya
korolt a betegszobák felett, ápolta az összes nem ragályos betegeket, 
felügyelt a növendékek fürdésénél és kezelte azok ágy- és asztalneműjét.

18. Brunner Dóra torna- és tánctanárnő; tanította a táncot egy 
hat hetes tanfolyamban, két csoportban összesen 54 növendéknek.

19. Szederkényi Ilona kisegitö-nevelönö; felügyelt a róm. kath. 
tanulókra templombajárásuk és összes vallásos gyakorlataik alkalmával.

fl vastag betűvel szedett tanuló az összes elméleti tárgyból jeles osztályzatot kapott

I. osztály.

V.

F) tanulók néusora.

Bozzay Etelka 
Czirák Katalin 
Fazekas Elvira 
Horváth Györgyi

Rainer Angela 
Schäffer Irma 
Szovják Lenke

5 Kolossá Jolán 
Krötzl Erzsébet 
Krötzl Jolán 
Móritz Katalin 
Nagy Erzsébet

15 Sztojka Rózsi
Wittchen Anna Összesen: 16.

10 Polgár Margit 
Schaberl Gizella

Magántanulók: 
Görgey Judit 
Kiss Emma 
Németh Irén 
Satzger Erzsébet 
Schnemann Mária
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Arkauer Ágota 
Bácz Gizella 
Becker Mária 
Bödey Sára 

5 Csirkovics Irén 
Feldmár Judit 
Gaál Ilonka 
Grünberger Erzsébet 
Halász Lujza 

10 Heiszt Irma 
Holécius Vilma 
Kovács Gabriella 
Kovács Irén 
Kőszegi Lenke 

15 Lengyel Éva 
Mikolás Rózsa

Nagy Angela 
Németh Jolán 
Pock Irén 

20 Pock Gizella
Rodig Stefánia kimaradt 
Salzer Matild 
Strandi Mária 
Tamaska Sára 

25 Trattner Margit 
Treiber Anna

összesen: 26 
Magántanulók:

Böröndy Erzsébet 
Görgey Katalin 
Görög Lenke 
Kron Irma

II. osztály.

Ajkai Klára 
Bichler Ágota 
Bokor Ibolyka 
Cziffrák Ágnes 

5 Dörmer Irén 
Droppa Irén 
Ecker Paula 
Gősy Jolán 
Grünbaum Ella 

10 Hajzer Etelka 
Halmos Margit 
Helfensdörfer Lujza 
Jakab Margit 
Kotsis Julianna 

15 Kotsis Teréz 
Kotsch Mária 
Kováts Margit 
Leittier Erzsébet 
Lévay Márta 

20 Mayer Mária 
Mátray Piroska

III. osztály.

Mesterházy Jolán 
Miklós Margit
Mikola Ibolyka 

25 Móritz Piroska 
Nagy Irma 
Orbán Gyöngyi 
Pacher Róza 
Patthy Anna 

30 Reich Marianna 
Schrantz Margit 
Strokay Margit 
Szakonyi Ilona 
Szamossy Izabella 

35 Uhl Jolánta 
Völker Mária
Zádori Anna összesen : 37.

Magántanulók: 
Horeczky Melinda 
Molnár Éva 
Vass Éva 
Wölfel Erzsébet
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Berkes Magda 
Beyer Hanna
Binczy Lenke 
Boros Ida 

5 Eröss Erzsébet 
Görög Ilona 
Gratzl Krisztina 
Harsányi Sarolta 
Hilmayer Rózsa 

10 Kapi Katalin 
Kendik Margit 
Kovács Ilona 
Kutassy Irma 
Lauringer Melánia

15 Mráz Ilona kimaradt 
Pollák Margit 
Reif Hildegard 
Reif Karola 
Reményi Carmen 

20 Sebestyén Edith 
Szabó Olga kimaradt 
Szalay Lenke 
Szovják Etelka 
Trattner Irén 

25 Vince Vilma kimaradt 
Weigl Ágnes

Összesen: 26.

IV. osztály.

Epstein Erzsébet 
Gerő Ilona 
Hermann Irén 
Kocziszky Klára 

5 Kováts Henrika 
Lőwy Edit

V. osztály.
Medovarszky Klára 
Oppel Vilma 
Schaffer Elvira 

10 Seybold Ilona
Somogyi Márta

Összesen: 11.

Bősz Ilona 
Dörmer Olga
Draskovits Erzsébet 
Fehér Erzsébet 

5 Heller Magdolna 
Koppányi Katalin 
Lengyel Erzsébet

VI. osztály.
Linder Margit 
Nagy Ilona 

10 Thold Éva 
Véky Magdolna 
Weigl Krisztina 
Weörös Irma

Összesen : 13.

Balázs Gizella 
Halász Zsuzsa 
Halik Margit 
Horváth Éva 

5 Jánossy Anna 
Kesserü Erzsébet 
Lengyel Angela 
Manninger Hilda

VII. osztály.
Radványi Olga 

10 Ráner Margit 
Salgó Janka 
Seybold Anna 
Suhajda Margit 
Sziklay Margit 

15 Vida Julia
Összesen : 15.
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Fölnagy Mária 
Martini Lujza
Paazig Hermina

Szakonyi Sarolta 
5 Szegő Márta

összesen: 5.

VIII. osztály.

VI.

Eluégzett 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, 
két kezdő és egy haladó csoport számára, továbbá a görög nyelvet a
VII. és Vili. osztályban heti 4—4 órában.

VII.

Renökiuüli tárgyak.
Az intézet különösen nagy súlyt helyez a rendes iskolai tanítás 

mellett a művészi és gyakorlati irányú tanításra. E rendkívüli tárgyakat 
növendékeink igen nagy szorgalommal és szeretettel tanulták. Tanítottuk 
a német és francia nyelvet közvetlen társalgási és gyakorlati órákon, 
a zongorát, művészi kézimunkát és rajzot, a gyorsírást és görög 
nyelvet azok számára, akiknek e nyelv ismeretére későbbi tanulmányuk 
miatt szükségük van.

1. Német és francia társalgás.
Tanította: Sturzenegger Minna.

E társalgási órákban jelentkezett növendékek tudásuknak meg
felelően három csoportba voltak osztva. Mindenik csoport hetenkint 
két-két órát kapott. Ezen órákon, mivel az előadó svájci tanárnő egy
általában nem is tud magyarul, a tanítás nyelve kizárólag a német és 
francia. A földolgozott anyag az egyes csoportokban a következő:

Német I. és II. csoport:
Auf dem Markte. — Die Jahreszeiten. — Nach dem Studium. — 

Auf der Straße. — Ein Brief an die Freundin. — Vom Wetter. —
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Vor und nach Weihnachten. — Im Kinderzimmer. — Das Spiel im 
Freien. — Wie wir im Institut den Sonntag verbringen. — Vom Sport. 
— Von den Berufen. — Selbständiges Bilden von Sätzen an Hand 
von Fragen. Erzählen von Geschichten nach Bildern und Bilderreihen.

Német III. csoport:
Wenn ich den Koffer packen muß. — Begrüßungen und Rede

wendungen. — Ein Brief an die Eltern. — Auskünfte und Inserate. — 
Von den Festtagen. — Auf der Reise. — Im Restaurant. — Lektüre: 
Gottfr. Keller: Kleider machen Leute. — Selbständiges Erzählen.

Francia I. csoport:
La salle d’école. — Les bätiments. — Les localités. — Les 

parlies de la terre et du ciel. — Les parties du corps. — Les vcte- 
ments.— L’homme, son ágé et son travail.— Enrichir le vocabulaire. 
La phrase simple. — Partaní de l’objet et de l’image.

Francia II. csoport:
Le salle d’école. — Ce que nous faisons dans la salle. — Les 

parties du corps, — Les vétements. — Ce que nous faisons dans une 
journée. — Le temps. — Le travail dans la maison. — La phrase 
simple. Formation de phrases ä l’aide de questions et d’images.

Francia III. csoport:
Le lever. — Le répás. — Mettre la table (Entretient). — Au 

marché (Entretient).— Les mois de l’année.— Lecture: Maupassant: 
Contes choisies pour la jeunesse.— La parure. Pierrot. Mademoiselle 
Perle. Le menuet.

H résztvevő tanulók névsora :
(fl név után következő római számjegy azt az osztályt jelenti, amelyikbe a növendék az

iskolában jár.)

Bichler Lili III. 
Binczy Lenke IV 
Bokor Ibolyka 111 
Droppa Irén III.

5 Feldmár Judit II.

Német I.
Griinbaum Ella III 
Horváth Györgyi I. 
Mátray Piroska III. 
Szalay Lenke IV.

10 Zádori Anna III.
Német II.

Czifrák Ágnes III. Leitner Erzsébet III
Epstein Erzsébet V. Lévay Györgyi III.
Grünberger Erzsébet II. Móritz Piroska III.
Halász Zsuzsa VII. Orbán Gyöngyi III.

5 Kapi Katalin IV. 10 Somogyi Márta V.



A  kőszegi G yurátz  F e re n c  ág. hitv . ev. leánynevelő in tézet.

T ornaterem .

E b éd lő .
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Német III.
Berkes Magda IV. 
Heller Magda VI. 
Hilmayer Rózsi IV.

Horváth Éva VII.
5 Suhajda Margit VII 

Thold Éva VI.

Francia I.
Leitner Erzsébet 111. 
Lévay Györgyi III.

Reich Marianna III. 
Szalay Lenke IV.

Francia II.
Berkes Magda IV. 
Epstein Erzsébet V. 
Halász Zsuzsa VII. 
Harsányi Sarolta IV

Kocziszky Klára V. 
Kutassy Irma IV. 
Reif Hilda IV.

10 Reif Carola IV.
5 Hilmayer Rózsi IV. 

Kapi Katalin IV.
Sebestyén Edit IV. 
Somogyi Márta V.

Francia III.
Heller Magda VI. 
Horváth Éva VII.

Radványi Olga VII. 
5 Suhajda Margit VII.

Kesserü Erzsébet VII.

2. Zenetanítás
Tanárok: Freyler Emma, Hanéiy Flóra, MohrJenő és Szovják Gizella.

Intézetünkben a zongoratanítás az alábbi tanterv szerint halad : 
/. osztály. Chován vagy Beyer zongoraiskola I. kötete. A dur 

skálák és hármashangzatok játszása 2 oktávon át. Megfelelő előadási 
darabok.

II. osztály. Chován vagy Beyer zongoraiskola II. kötete. A dur 
és harmonikus moll skálák és hármashangzatok játszása 2 oktávon át. 
Előadási darabok.

III. osztály. A dur és moll skálák 4 oktávon át párhuzamos és 
ellentétes mozgásban, tercekben és sextekben és hármashangzatok. 
Tanulmányok: Czerny: Kézügyesség előiskolája és Bertini: Etude-ök. 
Szonatinák, előadási darabok.

IV. osztály. Skálák négy oktávon át, tercekben, szexiekben és 
decima menetekben. Hármashangzatok és a domináns szeptimakkordok. 
Tanulmányok: Czerny: Kézügyesség előiskolája. Bertini: Etude-ök. 
Bach: Kis praeludiumok. Szonatinák, előadási darabok.

V. osztály. Skálák mint az előző osztályban, hozzávéve a szűkített 
szeptimakkordokat. Tanulmányok: Czerny: Kézügyesség előiskolája.
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Berlini: Etude-ök. Bach: Kis praeludiumok. Előadási művek: Clementi, 
Haydn, Mozart könnyebb szonátáiból és kisebb előadási darabok.

VI. osztály. Az összes dur, moll és kromatikus skálák, oktávok, 
teljes fogásű akkordok. Pichner ujjgyakorlatai. Tanulmányok: Czerny: 
Kézügyesség iskolája. Bertini: Etude-ök. Bach: Kis praeludium és 2 
szólamú invenciók. Előadási művek: Clementi, Haydn, Mozart szoná
táiból. Előadási darabok.

VII. osztály Skálák továbbfejlesztése. Pischna ujjgyakorlatai. Ta
nulmányok: Czerny: Kézügyesség iskolája. Cramer: Etude-ök. Bach: 
2 szólamú invenciók. Előadási művek: Haydn, Mozart Beethoven 
szonátáiból. Kisebb előadási darabok.

VIII. osztály. Skálák. Pischna ujjgyakorlatai. Tanulmányok: Czerny: 
Kézügyesség iskolája. Cramer: Etude-ök. Bach: 3 szólamú invenciók. 
Előadási művek : Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven szonátáiból. 
Kisebb előadási darabok.

IX. osztály. Skálák. Pischna újjgyakorlatai. Tanulmányok: Czerny: 
Kézügyesség iskolája. Cramer: Etude-ök. Bach: 3 szólamú invenciók. 
Előadási művek: Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven szonátáiból. 
Kisebb előadási darabok.

E tanterv lényegében megfelel annak, amelyet a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr 88.923./Ili/a. sz rendeletével a zeneiskolák 
számára adott ki. A nagyobb növendékek heti egy órában Móhr Jenő 
zenetanár részéről elméleti oktatásban is részesültek. A lefolyt iskola
évben az általános zenetörténet első részével ismertette meg növen
dékeit. Az elvégzett anyag a következő volt: 1. Az ókor homofon 
zenéje. — Egyptom, Kina. India. Az asszírok, babiloniak és zsidók 
zenéje Az arabok és perzsák zenéje. Görög zene. — 2. A középkor 
homofon zenéje. — A keresztény zene kibontakozása. Ambrus püspök. 
Nagy Gergely pápa. A középkor többszólamú zenéje. — 3 A középkor 
világi zenéje. A középkori hangszerek. A 15. század mesterei. A 16. 
század mesterei. — 4. Az opera története Gluckig Az egyházi zene a 
17. században. Az oratórium, kantáta és konzert Bachig. A szonáta 
története Bachig.

R résztueuő tanulók néusora :
(fi név után kővetkező római számjegy azt az osztályt jelenti, amelyikbe a növenáék az

iskolában jár.)

I. zongora-osztály:
Név: Tanította:

Czirák Katalin I. Szovják Gizella
Gaál Ilonka II. Freyler Emma
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Gősy Jolán III. Freyler Emma
Grünbaum Ella III. Freyler Emma

5 Grünberger Erzsébet 11. Szovják Gizella
Horváth Györgyi I. Szovják Gizella
Kotscli Mária III. Freyler Emma
Mikolás Róza 11. Hanély Flóra
Móritz Katalin I. Freyler Emma

10 Salzer Matild II. Szovják Gizella
Tamaska Sára II. Hanély Flóra
Németh Jolán II Szovják Gizella

Összesen: 12.

//. zongora-osztály:

Név: Tanította :
Binczy Lenke IV. Hanély Flóra
Bokor Ibolyka III. Szovják Gizella
Dörmer Irén III Hanély Flóra
Droppa Irén III. Hanély Flóra

5 Halász Zsuzsa VII Hanély Flóra
Kutassy Irma IV. Freyler Emma
Leitner Erzsébet IV. Szovják Gizella
Pacher Róza III. Szovják Gizella
Pollák Margit IV. Hanély Flóra

10 Reich Marianna III. Freyler Emma
Schabtrl Gizella I. Hanély Flóra
Szamossy Izabella III. Mohr Jenő
Zádori Anna III. Mohr Jenő

összesen : 13.

///. zongora-osztály:

Név: Tanította:
Berkes Magda IV. Hanély Flóra
Bichler Ágota III. Mohr Jenő
Dörmer Olga VI. Hanély Flóra
Feldmár Judit II. Hanély Flóra

5 Gerő Ilona V. Freyler Emma
Lévay Márta III. Mohr Jenő
Linder Margit VI. Hanély Flóra
Molnár Éva III. Freyler Emma
Móritz Piroska 111. Freyler Emma
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10 Reif Karola IV. 
Reif Hildegárd IV. 
Vida Júlia VII.

Szovják Gizella 
Szovják Gizella 
Hanély Flóra

Összesen : 12.

IV. zongora-osztaly:
Név:

Hilmayer Rózsi IV. 
Mátray Piroska III. 
Sebestyén Edit IV

Tanította : 
Szovják Gizella 
Mohr Jenő 
Szovják Gizella

Összesen: 3.

V. zongora-osztály:
Név: Tanította:

Epstein Erzsébet V. Mohr Jenő
Kocziszky Klára V. Mohr Jenő
Löwy Edit V. Szovják Gizella
Somogyi Márta V. Mohr Jenő

Összesen : 4.

VI. zongora-osztály:
Név: Tanította:

Heller Magda VI. Mohr Jenő
Medovarszky Klára V. Mohr Jenő

Összesen : 2.

VII. zongora-osztaly:
Név:

Kesserü Erzsébet VII. 
Szegő Márta Vili.

Taníiotta :
Mohr Jenő 
Mohr Jenő

Összesen : 2.

VIII. zongora- osztály:

IX. zongora-osztály:
Név: Tanította:

Véky Magdolna VI. Mohr Jenő
Összesen: 1.

Osztályba való beosztás nélkül tanullak zongorázni: 
Boios Ida IV. Oppel Vilma V.
Horváth Évi VII. Szalay Lenke IV.
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Á zenei osztályok elvégzése természetesen nincsen évekhez kötve. 
Egyik tanuló esetleg másfél, két év alatt végzi el egy-egy zeneosztály 
anyagát, míg mások talán nagyobb tehetség mellett, egy év letelte 
előtt is beosztatnak a megfelelő magasabb osztályba.

Néhány növendékünk osztályba való beosztás néb ül tanult, mivel 
előképzettsége nem volt oly rendszeres, hogy beosztható lett volna 
egyik, vagy másik osztályba.

Növendékeink zenei nevelését szolgálta az a négy házi jellegű 
zeneest, melynek célja volt a növendékeket a nyilvánosság előtt való 
játszásra szoktatni, s velük a zenetanárok, vagy meghívott vendégek 
szíves közreműködése útján, az értékes zenét megismertetni és meg 
kedveltetni. E zeneesték alkalmával sorra került valamennyi zenét tanuló 
növendék egy-egy kidolgozott előadási darabbal. Ezen számok után 
szoktak következni a zenetanárok számai.

Részükről, illetve Gratzl Gyula meghívott vendég részéről az 
alábbi művek kerüllek előadásra:

I. 1926. december 4 én: Mozart: hegedű-zongora szonáta É-dur. 
Bruch: hegedű verseny 1. és 2. tétel. Brachus: keringő. Előadták: 
Gratzl Gyula és Freyler Emma.

II. 1927. február 19 én: Id. Strauss I : Der Carneval von Venedig. 
Rachmaninoff: Polichinell. Nevin: Narcissus. Liszt: Faust keiingö. 
Chopin : mazurka. Előadta: Mohr Jenő.

III. 1927. március 19-én: Rubinstein és Schumann: kettősök. 
Schubert: Erlkönig. Beethoven: 5. Szimfónia 2. tétele (4 kézre). Ko
dály: Székely keserv. Liszt: Magyar roham-induló. Előadták: Hanély 
Flóra, Freyler Enma, Szovják Gizella, Mohr Jenő.

VI. Schubert: Forellenquintett 1. és 2. tétel. Schubert dalok. 
Előadták: Hanély Flóra, Freyler Emma, Szovják Gizella.

Itt említjük meg, hogy néhány növendékünk cimbalom-oktatásban 
részesült Takó Józsefné részéről. A cimbalmot tanuló növendékek a 
következők: Kotsis Julianna 111. o., Halász Lujza II. o. tanuló.

3. műuészi rajz és kézimunka.
Tanította: Puschnikné F-eigl Amália.

Mivel az iskolai tanterv szerint a rajz és kézimunka csak a négy 
alsó osztályban kötelező rendes tárgy, az V.—- Vili osztály tanulóinak 
külön, hetenként egy kettős órában alkalmat adtunk arra, hogy a mű
vészi rajzban és kézimunkában tovább képezzék magukat.



30

H résztueuő tanulók néu sora:

Bősz Ilona VI. o. t.
Dörmer Olga VI. o. t. 
Draskovits Erzsébet VI. o. t. 
Epstein Erzsébet V. o. t.

10 Thold Éva VI. o. t. 
Véky Magda VI. o. t. 
Weigl Krisztina VI. o. t. 
Weörös Irma VI. o. t.

Suhajda Margit VII. o. t. 
Sziklay Margit VII. o. t.

5 Hermann Irén V. o. t. 
Kováts Henrietta V. o. t. 
Oppel Vilma V. o. t. összesen: 13.

4. Gyorsírás.
Tanította: 7eke Sándor.

A gyorsírás tanítása a IV. és VII. osztályban a Gabelsberger — 
Markovits rendszer alapján indult s folyt az I. félév végéig. Ekkor a 
VKM. 97.304/1926 V. számú rendeletével az egységes magyar gyors
írást léptette életbe. Mivel ez a rendelet kinánatosnak tartotta, hogy 
a tanulók legalább a kezdő osztályokban az egységes gyorsírásra át- 
képeztessenek, a IV. osztályban mindjárt a II. félév elején áttértünk az 
egységes gyorsírás tanítására. Március hótól kezdődően az V. osztály
ból jelentkező tanulók számára is tanfolyamot nyitottunk. Az uj rend
szerű gyorsírás egyszerű volta lehetővé tette, hogy növendékeink heti 
1 órai tanítás mellett pár hónap alatt elsajátítsák. A jövőre nézve 
intézetünknek az a terve, hogy szélesebb alapon, intenzivebben tanítja 
a gyorsírást; olyan készséget óhajt nyújtani, hogy növendékeink az 
érettségi után megszerezhessék az irodai gyorsírói képesítő bizonyít
ványt. A magánhasználatban is nagy előny ez, ezenkívül a főváros 
már minden női alkalmazottól megkívánja ezt a képesítést s csak
hamar az állami alkalmazásokban is meg fogják kívánni.

A résztvevő tanulók névsora: a IV. osztályban: Beyer Hanna, 
Binczy Lenke, Boros Ida, Erőss Erzsébet, Gratzl Krisztina, Kapi Kató, 
Kendik Margit, Reif Hilda, Sebestyén Edit, Trattner Irén, Weigl Ágnes; 
az V. osztályban: Epstein Erzsébet, Gerő Ilona, Hermann Irén, Kováts 
Henrika, Löwy Edit, Oppel Vilma, Schaffer Elvira, Seybold Ilona, 
Somogyi Márta; a VII. osztályban: Horváih Éva, Kesserü Erzsébet.

A rendkívüli tárgyak sorába a görög nyelvet is felvettük és taní
tottuk, még pedig abból a célból, hogy azok a növendékeink, akik a 
középiskola elvégzése után a tudományegyetemen modern vagy klasz-

5. Görög nyelu.
Tanította: 7eke Sándor.



szika-filológiai tanulmányokat akarnak folytatni, a fakultás hallgatói 
közé akadály nélkül felvehetők legyenek. VIII. osztályos növendékeink 
a görög nyelvből kiegészítő érettségi vizsgálatot tettek.

A tanulók névsora: a Vili. osztályban : Martini Lujza, Paazig 
Hermina, Szakonyi Sári; a VII. osztályban : Halik Margit, Jánossy Anna 
Kesserü Erzsébet, Lengyel Angela, Manninger Hilda, Suhajda Margit.

VIII.

Hz internátus.
Az internátusbán elhelyezett növendékek tanítását, nevelését és 

ápolását a tanári és nevelő testület a IV. B. számú fejezetben feltüntetett 
munkabeosztás szerint látja el.

A bentlakó tanárnők és nevelőnők állandó felügyelete alatt állanak 
a növendékek. Az internátusvezetőnő és a nevelőnök a növendél ekkel 
étkeznek, sétálnak és szórakoznak, lakószobáik a hálótermek mellett 
vannak, ahova tőlük közveilen ajtó vezet át. így a növendékek éjtszaka 
is gondos felügyelet alatt állanak. Az intézet nevelői munkáját a sze
retet, a leánylélek megértése, türelem és elnézés irányítja. Ha azonban 
a nevelés úgy kívánja, nem riad vissza szükség esetén szigoiúbb 
fegyelmi eszközök alkalmazásától sem. S erről, ha indokolinak látja, 
értesíti az érdekelt szülőket is, mert nem tarthatja feladatának, hogy 
a gondjaira bízott gyermekről ne a valóságnak megfilelő képet nyújtson 
a szülők számára. Hosszú évekre visszatekintő tapasztalatai szerint a 
nevelés terén fölmerülő nehézségek csaknem minden esetben meg
oldhatók voltak, amikor biztosítható volt az intézet és a szülői ház 
harmonikus együttműködése. Ép ezért az intézet a szülők részéről 
őszinte bizalmat kér, amint ö is mindenkor közvetlen bizalommal tárja 
fel tapasztalatait a növendék szülője előtt.

Az internátusbán a növendékek tanulmányait gondosan ellenőrzik, 
a gyöngébb tanulókat munkájukban rendszeresen támogatják. A tanár
nevelőnők valamennyien más és más szakból vannak képesítve s így 
a gyermekeknek minden tárgyból szakavatott támogatást nyújthatnak.

Különös gondot fordít az intézet a modern idegen nyelvek gya
korlására. Sturzenegger Minna svájci honos tanárnevelőnő, rendszeres 
társalgási órákat is tart, melyekről az értesítő más helyén részletesül 
beszámol. A többi nevelőnők is beszélnek németül vagy franciául s 
így a növendékeknek állandó alkalmuk van arra, hogy a nyelveket a 
mindennapi érintkezésben használhassák és gyakorolhassák.

Alkalmas időben a leányok minden szabad idejüket a jókarban



tartott árnyas kertben vagy a napos udvaron töltik. Üdülő szórako
zásul különféle játékok állanak rendelkezésükre. (Turul, ping-pong és 
az intézeti sportpályán tennisz).

Télen és hűvösebb időben napi egy-egy órát sétálnak a növen
dékek, egy vagy két nevelőnő kíséretében. Időnként kisebb vagy na
gyobb kirándulások alkalmával megismertetjük a növendékekkel Kőszeg 
vidékének természeti szépségeit.

A növendékek a modern berendezésű tágas fürdőteremben, mely 
kellően fel van szerelve hideg és meleg zuhanyokkal, láb , ülő és 
kádfürdőkkel, hetenként kétszer fürödnek. A betegek számára a fő
épülettől teljesen elkülönített épület emeletén napos, tágas, barátságos 
betegszobák s egy külön fürdőszoba van berendezve, melyek minden 
tekintetben megfelelnek a mai kor követelményeinek. Ugyanezen épület 
földszinti részén könnyebb fertőző betegek számára van egy még 
fokozottabb mértékben elkülönített betegszoba A ragályos betegeket 
itt elkülinítve nem a rendes betegápolónő, hanem egy alkalouszerüleg 
beh'vott kisegítő betegápolónö gondozza.

Hogy a magyar társadalom legszélesebb rétegeiben milyen meg
értő elismerésre talált az intézet tanító és nevelő munkája, legbeszé
desebben mutatja az a körülmény, hogy olyan városokból is van 
növendékünk, ahol leányközépiskola működik. Ilyen városok: Buda
pest, Újpest, Becs, Pécs, Szombathely, Győr, Békéscsaba.

R benllakó nöuenőékek néusora :

Berkes Magda Szigetvár, Somogy m.
Bichler Ágota Pacsa, Zala m.
Binczy Lenke Vése, Somogy m.
Bokor Ibolya Rum, Vas m.

B Boros Ida Kemenesmihályfa, Vas m.
Csirkovics Irén Boba, Vas m.
Cziffrák Ágnes Muraszombat, Vas m.
Czirák Katalin Potyond, Sopron m.
Dörmer Irén Varsád, Tolna m.

10 Dörmer Olga „ „ „
Droppa Irén Oroszlány, Komárom m.
Egressy Irén Jánosháza, Vas m.
Egressy Kornélia ,, „ „
Epstein Erzsébet Barcs, Somogy m.

15 Fazekas Elvira Szentantalfa, Zala m.
Fehér Erzsébet Zalaszentgrót, Zala m.
Feldmár Judit Szigetvár, Somogy m.
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Gaál Ilona Alsómesteri, Vas m.
Gerő Ilona Körmend, Vas m.

20 Görög Ilona Nagyveleg, Veszprém m.
Gősy Jolán Kemenesmihályfa, Vas m.
Grünbaum Ella Gelse, Zala m.
Grünberger Erzsébet Barcs, Somogy m.
Halász Lujza Bükk, Sopron m.

25 Halász Zsuzsa Répceszemere, Sopron m.
Halik Margit Kőszeg, Vas m.
Heller Magdolna Barcs, Somogy m.
Hilmayer Rózsa Körmend, Vas m.
Horváth Éva Nagyvázsony, Veszprém m.

30 Horváth Györgyi Győr.
Jakab Margit Maglód, Pest m.
Jánossy Anna Komárom.
Kapi Katalin Szombathely.
Kesserü Erzsébet Székesfehérvár.

35 Kocziszky Klára Békéscsaba.
Koppányi Katalin „
Kotsis Júlia Zsédeny, Vas m.
Kotsis Teréz „ „
Kovács Ilona Lenti, Zala m.

40 Kótsch Mária Pusztavám, Fehér m.
Kutassy Irma Nagykanizsa.
Leitner Erzsébet Letenye, Zala m.
Lengyel Angela Ózd, Borsod m.
Lengyel Erzsébet „

45 Lévay Márta Újpest, Pest m.
Linder Margit Békéscsaba.
Löwy Edit Keszthely, Zala m.
Mátray Piroska Ózd, Borsod m.
Medovarszky Klára Békéscsaba.

50 Mikolás Rózsa Szilsárkány, Sopron m.
Molnár Éva Csorvás, Békés m.
Móritz Katalin Boba, Vas m.
Móritz Piroska Szentkirályszabadja, Veszprém m. 
Mráz Ilona Dabronc, Zala m.

55 Nagy Erzsébet Nemeskolta, Vas m.
Nagy Ilona „ „ „
Nagy Irma Sorkitótfalu, Vas m.
Németh Jolán Nemeskér, Sopron m.

3
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Oppel Vilma Keszthely, Zala m.
60 Pacher Rózsa Locsmánd, Vas m.

Pollák Margit Bánokszenlgyörgy, Zala m.
Radványi Olga, Budapest.
Reif Hildegard Zsombolya, Torontál m.
Reif Karola „ „ „

65 Reich Marianna Szombathely.
Salgó Janka Wien.
Salzer Matild Hegyeshalom, Győr m.
Schaberl Gizella Szentgotthárd, Vas m.
Sebestyén Edit Felsőőr, Vas m.

70 Somogyi Márta Szombathely.
Suhajda Margit Kőszeg, Vas m.
Szabó Olga Kemenesmagasi, Vas m.
Szalay Irma Tárnokréti, Győr m.
Szalay Lenke „ „ „

75 Szamossy Izabella Lenti, Zala m.
Szegő Márta Kiskunfélegyháza, Pest m.
Tamaska Sarolta Söjtör, Zala m.
Thold Éva Kőszeg, Vas m.
Véky Magdolna Szombathely.

80 Vida Júlia Pécs, Baranya m.
Zádori Anna Barcs, Somogy m

Fiz interndtus házirendje.
Az internátus házirendje a következő :
Télen, nyáron 6 órakor felkelés.
%8-ig öltözködés, hálószobák rendbehozása.
Vs8-kor istentisztelet (írásmagyarázat, ének és ima), utána regge

lizés; 8—Tig tanítás órarend szerint. — 11-kor tízórai.
'/42- kor ebéd, télen ebéd után séta, nyáron tartózkodás a kertben. 
Délután %3-tól V25 ig tanítás, ezután uzsonna. Uzsonna után 

zongoraórák és előkészülés a másnapi tanórákra, zongoragyakorlás, 
nyáron séta.

y48-kor vacsora, 3/49 kor közös istentisztelet, felmenés a hálókba, 
mosdás, fésülködés, lefekvés.

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

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

A növendékek minden évben táncoktatásban részesülnek.
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A korcsolyázás kőtelező, felmentésnek csak orvosi bizonyítvány 
alapján van helye.

A növendékeket a szülők és rokonok csak szerdán és szombaton 
délután 3 — 5 ig és vasárnap 11 —12-ig lát ogathatják 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 szülök felhatal
mazását mutatják fel. A növendékek, hogy az intézeti életet minél 
rövidebb idő alatt megszokhassál a tanév első két hónapjában egy
általában 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. 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, 
semmi esetre 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 semmi esetre sem szabad, még szülői felügyelet 
alatt sem.

A növendékek a karácsonyi és húsvéti szüneteket a szülők kíván
ságára otshon 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 szünidő után az 
intézetbe visszatérő növendékeket kívánatra elkisértetjiik Szombathelyre, 
illetőleg onnan vissza, de a tanév végén nem vállalhatunk az utazásra 
vonatkozólag gondoskodást, hanem a szülők vagy megbízottjaik fel
tétlenül az intézetben tartoznak a gyermekeket átvenni. Amennyiben 
a szülők a gyermekeik pontosságában nem bíznának meg, szívesked
jenek 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 
havonként egyszer írhatnak ; az utóbbiakkal folytatott levelezés korlá
tozásának és ellenőrzésének jogát a vezetőség belátása szerint gya
korolhatja.

3*
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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 másnak 
nem szabad bemenni. A többi növendékekkel üzenet vagy levél útján 
való érintkezés is tilos.

R feluétel feltételei.
A felvételért az iskola igazgatóságához címzett folyamodványokat, 

az alábbi mellékletekkel felszerelve, legkésőbb június 30-ig kell beadni. 
Mellékelendő a születési, iskolai, oltási illetőleg újraoltási és hatósági 
orvos-kiállította egészségi bizonyítvány, mely szerint az illető gyermek 
egészséges, nem szenved oly testi és lelki fogyatkozásban, mely őt 
nevelőintézetben való tartózkodásra alkalmatlanná teszi

Június 30-a 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 
új folyamodókkal tölti be.

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

Az internátusba felvett növendékek díjai a következők :
Iskolai összesített díjak é v i ................................................ P 100
Tartásdíj egész é v r e ................................................................. 1000
Zenetanítás heti egy óráért évi .............................................  100
Fenntartási járulék (csak nem prot. vallásúak fizetik) évi „ 50

Méltányos esetekben a helyi iskolai bizottság a hozzá benyújtott 
külön folyamodás alapján tartásdíjkedvezményeket engedélyez. Ilyen 
kedvezményeket elsősorban az ev. és ref. lelkészek, tanárok és tanítók 
gyermekei, valamint a vagyontalan közalkalmazottak gyermekei kapnak.

Az iskolai bizottság 1 — 400 pengőig terjedő elengedéseket enge
délyezhet. Ilyenben részesülő növendékek tehát évi 900, 800, 700, 
illetőleg 600 pengő tartásdíjat fizetnek. A kapott kedvezmény évenként 
50 pengővel minden újabb folyamodás nélkül au'omatikusan emelkedik 
mindaddig, amig a tanuló legalább jó magaviseletét és legalább elég
séges előmenetelt tanúsít. így például az első osztályban 200 pengő 
kedvezményben részesülő növendék az első évben 800 pengőt, a 
másodikban 750 pengőt, a harmadikban 700 pengőt, a negyedikben 
650 pengőt, az ötödikben 600 pengőt, a hatodikban 550 pengőt, a 
hetedikben 500 pengőt, a nyolcadikban 450 pengőt tartozik fizetni. Ha
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pedig az első évben a kedvezmény 400 pengő, akkor ez évben 600 
pengő tartásdíj fizetendő s évenként fokozatosan 50 pengővel kevesebb 
úgy. hogy a nyolcadik évben e növendék tartásdíja csupán évi 250 
pengő. Ez a legnagyobb elérhető engedmény, ami természetesen csak 
igen indokolt esetben nyerhető el (pl. teljesen vagyontalan árvaság).

Kedvezmény iránti folyamodvány az iskolai bizottsághoz címezve 
felvételi kérvénnyel egyidejűleg az igazgatósághoz nyújtandó be. A 
díjak két egyenlő részletben esedékesek. Szeptember elsején és február 
elsején. Azonban júl. 15-én egy havi tartásdíj előlegül a hely lefogla
lására beküldendő. Későbbi fizetés esetén az intézet havi egy százalék 
késedelmi kamatot számit.

Minden növendék tartozik év elején 1 por- és 1 tányértörlőt az 
intézetnek beszolgáltatni, amelyeket mint elhasználandó tárgyakat év 
végén nem kap vissza. Ezekbe a növendék száma helyett egy J. betűt 
kell varrni.

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

Külön kiadások fedezésére minden félév elején minden tanuló 
után 50 pengő fizetendő be. Ebből nyernek fedezetet: tankönyvek, 
iró- és rajzszerek, hangjegyek, levelezési költségek, kézimunkához való 
anyagok, gyógyszerek, toiletteszerek, ruha- és cipőjavítások és a szülök 
kívánságára beszerzett tárgyak.

R nöuenöékeh á l ta l  hozandó  tá rg y ak  jegyzéke.

í j )  Ágynemű : Háromrétű matrác, melynek hossza 180 cm., szé
lessége 80 cm., egy fejpárna, egy levarrott piros paplan, háromszori 
fehér áthuzat, 3 lepedő. Minden bentlakó tartozik egy fehér gyapjú 
ágytakarót 32 P értékben átvenni az intézettől.

b) Fehérnemű: 6 nappali ing, 3 hálókabát, 4 hálóing, 2 színes 
kreton fésülködö'<abát, 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 mosdókeztyű, 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 szennyeszsák.

A fehérnemű a könnyebb mosás és vasalás céljából egyszerűen 
készítendő, ne legyen szegélyekkel, fodrokkal és csipkékkel díszítve.
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c) Felső ruházat: Egyszerű nyári és téli felsőruha : 2—3 hétköz
napi és egy-egy 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 egy téli sötétkék, 1 nyári fekete szalmakalap csak 

szalagdísszel, 1 tavaszi és 1 téli sötétkék felöltő. Téli és nyári keztyű, 
2—3 pár magas börcipő, 1 pár reggeli papucs, 1 pár fekete gamásli, 
1 pár sárcipő, 1 nagy gyapjukendő, 1 kisebb gyapjukendő, 1 esernyő, 
és egy négyszögü selyem nyakkendő.

A felső ruhákat illetőleg a ruhajegyzék azon esetben szolgál 
irányadóul, ha a szülők uj ruhadarabokat szereznek be ; meglevő felső
ruháikat tovább viselhetik a növendékek, de midőn elhasználódtak, 
azokat előírás szerint pótolják.

d) Egyéb szükséges tárgyakból: 1 pár evőeszköz és kávéskanál, 
kinaezüstből. Valódi ezüst kanalakat ne hozzanak a növendékek, 
ilyenekért nem vállal az intézet felelősséget. Számmal ellátott fogmosó 
és ivópohár, 1 bontó-, egy sűrű fésű, 1 haj-, 1 fog-, 1 ruha- és egy 
cipőtisztítókefe. Varróeszköz, cérna, olló, szappan, fogpor, azonkívül 
egy darab régi vászon, mely sérülés esetén kötőszer gyanánt szolgál
hat, 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 egy
mással teljesen megegyező s a szülők által is aláirt jegyzéket hozni, 
a jegyzékek közül az egyik a szülőknél, a másik az illető hálóra fel
ügyelő nevelőnőnél marad.

IX.

Érettségi uizsgálatok.
Ez évben hetedszer tartottunk érettségi vizsgálatot. Öt tanuló 

jelenkezett. Az írásbeli vizsgálatok május hó 16—19-én voltak, a szó
beli Hanzmann Károly soproni ág. h. ev. lelkész elnöklete és dr. Szelényi 
Ödön theológiai tanár, kormányképviselő jelenlétében június hó 8 án 
folyt le.

Jelesen érett 5.
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Az írásbeli érettségi tételek a következők voltak:
Magyar: A XVI. század költészete.
Német: „Édesapámról“. Rákosi Jenőnek a „Pesti Hírlap“ ban 

megjelent egyik legutóbbi cikkéből (ford, magyarból németre), illetőleg 
„Die erste und die zweite Blütezeit in der deutschen Literatur“ cimfi 
szabad tétel (két növendék választotta).

Latin: Livius: Ab űrbe condita 1. XXII. c. 4. Hannibal apud 
lacum Trasumennum.

Mennyiségtan: 1. Valamely másodfokú egyenlet együtthatói szám
tani haladványt alkotnak, melynek összege S„ =  24; az egyenlet egyik 
gyöke x, =  3. Írjuk fel az egyenletet és számítsuk ki a másik gyökét. 
2 Ketten egyszerre elindulnak egy A pontból, egymástól a = 40"27’ 
szöggel eltérő (b és c) irányban; különböző c, =  2 5 km/óra, illetőleg 
Co =  3 k,"/óra egyenletes sebességgel haladva 2 óra múlva mindketten 
megállnak. Kérdés: 1. Milyen távol vannak most egymástól? 2. Mekkora 
(|> ill. y) szöggel kell befordulniok, ha a legrövidebb úton egymáshoz 
akarnak jutni ? 3. Előbbi sebességükkel haladva mennyi idő múlva 
találkoznak ?

Kiegészítő görög érettségi vizsgálatot tett három tanuló: Martini 
Lujza jeles, Paazig Hermina jeles, Szakonyi Sarolta jeles eredménnyel.

X.

Ifjúsági egyesületek.
1. R B elm iss ió -E gyesü le t  19ZG—27. iskolai éui jelentése.

Az egyesületnek az intézet minden protestáns növendéke tagja 
volt; számuk : 93. Az egyesület munkáját Kovács Béla h. val'ástanár 
vezette. Tisztikara a következő volt: ifjúsági elnök: Paazig Hermina 
Vili o. t., jegyző: Lengyel Angela VII. o. t., pénztáros: Szakonyi Sa
rolta Vili. o. t., ellenőr: Martini Lujza Vili. o. t., s az osztályonként 
választott énekvezérek.

Munkánkban ez évben is az Evang. Diákszövetség munkatervét 
vettük irányítóul. Ennek megfelelően jelmondatunk e szövetség folyó 
évi jelszava volt: „Senki sem szolgálhat két úrnak.“ összesen 13 
összejövetelt tartottunk, ezeket mindig imádsággal kezdtük és végeztük. 
Az összejöveteleket felváltva tartottuk az alsó és felső osztályú növen
dékek számára. Az I—IV. osztályok összejövetelein folytatólagosan 
a Cselekedetek könyvéből Pál apostol misszió-útjainak történetét ol
vastuk és magyaráztuk. Az V—Vili. osztályosokén pedig a Hegyi be
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széd bevezetésének tárgyalása után tematikus bibliatanulmányozást 
tartottunk, melynek tárgya a „mammon és istenszolgálat“ volt. Az 
egyesület vezetője által végzett bibliamagyarázaton kivül a tagok 
maguk készítette dolgozatokat olvastak fel, valláserkölcsi tartalmú köl
teményeket szavaltak ezen összejöveteleinken s több Ízben zeneszá
mokkal is igyekeztek élénkebbé tenni őket.

Felolvasásra kerültek a következő dolgozatok: Paazig Hermina 
Vili. o. t. „A szeretet királyához“, „Jöjjetek én hozzám!“, „Menjetek 
el ti is a szőlőbe I". — Martini Lujza VIII. o. t. „A protestantizmus 
Széchenyi vallásos életében". — Szakonyi Sarolta Vili. o. t. „Baldácsi 
alapítvány". — Lengyel Angela VII. o. t. „Sóvárgás“, „Jézus követése“, 
„Mit köszönhet a magyar nemzet a protestánsoknak ?“ — Trattnerlrén 
IV. o. t. „Közel az Úr ahhoz, aki őt hűséggel hívja". Bokor Ibolyka
III. o. t. „Egy a szükséges dolog.“ — Mesterházy Jolán III. o. t. „Az 
ima jutalma“ „Mit csinál a gyermek ?“. — Schrantz M. III. o. t. „Meg
mentve“, (fordítás németből.)

Szavaltak : Nagy I., Thold Éva VI. o. tanulók., Erőss Erzsébet
IV. o. t., Bokor Ibolyka, Qösy Jolán, Mesterházy Jolán, Orbán Gyöngyi 
III. o. t., Halász Lujza és Nagy Erzsébet II. o. t., Polgár Margit I. o* 
tanulók.

Zeneszámokkal működtek közre: Dörmer Olga VI. o. t., Medo 
varszky Klára, Somogyi Márta V. o. t., Beyer Hanna IV. o. t., Móritz 
Piroska, Wölfel Erzsébet III o. t. és Schaberl Gizella I. osztályú 
tanulók.

Az összejöveteleken imát mondtak: Paazig Hermina, Szakonyi 
Sarolta, Vili. o t., Lengyel Angela, Radványi Olga VII. o. tanulók, 
Beyer Hanna, Binczy Lenke, Harsányí Sarolta IV. osztály tanulók 
és Czifrák Ágnes III. o. tanuló.

A rendes összejöveteleken kivül október 31-én külön ünnepélyt 
is rendeztünk.

Hogy az egyesület anyagi téren is kivehesse a maga részét a 
könyörülő szeretet munkájából, a karácsonyi és húsvéti szünidőben 
tagjai közül többen ismerőseik körében adományokat gyűjtöttek s a 
piliscsabai Ev. Diakonissza anyaház kiadványainak (bibliai mondásos 
képek, lapok, szalagok stb ) terjesztéséből is 300.000 K. anyagi ha
szonra tett szert.

A jótékonyság gyakorlása mellett a rendelkezésre álló összeg 
egy részéből az egyesület a folyó iskolai évben 25 kötet könyv és 
kisebb-nagyobb vallásos tárgyú kiadvány beszerzésével könyvtárt is 
alapított.
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Bevételeink voltak: a tagok gyűjtéséből . . . .  176 P 18 f 
a tagok adományaiból . . .  94 „ — „
iratterjesztésből.................... 24 „ — „

összesen . . 294 P 18 f
Kiadásaink:

könyvek b esze rzésére ............................32 P 50 f
a kőszegi ev. templomépítésre . . . . 40 „ — „
a keszthelyi ev. templomépítésre . . . 20 „ — „
a soproni theol. otthonra...................... 20 „ — „
a győri diakonisszaképző intézetre . . . 20 „ — „
a Gyurátz F. ösztöndíj alapra.............. 40 „ — „
„Az Erő“ c. ifjúsági l a p r a .................... 36 „ 98 „
a „Harangszónak-* .................................. 20 „ — „
a kér. gyámintézeü pénztárba.............. 32 „ — „

összesen . . 261 P 48 f
Maradvány . . 32 P 70 f

Vagyonkimutatás:
Vagyon az év e l e j é n .............................  294 P 99 f
az évi m a ra d v á n y .....................................32 „ 70 „
Vagyon az év v é g é n ............................ 327 P 69 f.

Kovács Béla vallástanár.

2. F) „Széchenyi Istuán“ önképzőkör 192G/Z7. éui m uköőése.

A körnek ebben az iskolai évben 33 rendes és ti pártoló tagja 
volt. Rendes tagok VI—Vili oszt., pártoló tagok az V. oszt. tanulói.

A kör 1926. szept. 25-én tartotta alakuló gyűlését, melyen a 
tisztikar a következőképen alakult meg :

Elnök : Martini Lujza VIII. o. t., alelnök : Szakonyi Sarolta Vili. o. t., 
főjegyző : Fölnagy Mária VIII. o. t., aljegyző : Radványi Olga VII. o. t., 
pénztáros : Kesserü Erzsébet VII. o. t , főkönyvtáros: Szegő Márta 
VIII. o. t., alkönyvtáros: Suhajda Margit VII. o. t., segédkönyvtárosok: 
Thold Éva VI. o. t. és Seybold Ilona V. o. t., bírálók: Fölnagy; 
Mária, Martini Lujza Paazig Hermina, Szakonyi Sarolta, Szegő Márta 
VIII. o. t., Horváth Éva, Jánossy Anna, Lengyel Angela és Seybold 
Anna VII. o. t.

Havonként tartottunk egy egy rendes gyűlést, június 11-én záró- 
gyűlést. Résztvettünk a december 19-én tartott mohácsi emlékünnep 
és a március 15-iki ünnepély rendezésében. Nyilvános ünnepi gyűlést, 
vagy műsoros délutánt az idén részint a járvány-szünet, részint a ta
goknak tömeges megbetegedése miatt nem tarthattunk.
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A rendes gyűlések tárgysorozatán dolgozatok, szavalatok, ének 
és zeneszámok stb. szerepeltek, továbbá ezeknek írásbeli, vagy rög
tönzött szóbeli bírálatai. Beérkezett 12 drb. különböző tárgyú, magyar 
nyelvű dolgozat, 11 írásbeli bírálat; elhangzott 15 magyar, 2 német 
és 1 francia nyelvű szavalat, 1 monolog, 1 melodráma, 5 ének és 
16 zeneszám.

Újítás volt az irodalmi rejtvényversenyek rendezése. Az elnök 
ismert nagy költők verseiből részleteket, idézeteket olvasott fel s a 
tagoknak egyszeri hallásra meg kellett állapítaniok, hogy melyik költő 
melyik művéből való az idézet. Legtöbb versenyben nyert: Weörös 
Irma VI. o. t.

A kör könyvtárát 20 kötet díszkötésű könyvvel (Herczeg Ferenc 
művei jubiláris díszkiadásának II. sorozata és Jókai müvei centenáriumi 
kiadásának II. sorozata) és egy iskolai előadásra alkalmas melodrá
mával bővitettük.

A kör ebben az évben az „Új idők“ és a „Napkelet" c. folyó
iratot járatta.

Pénztári elszámolásunk a következő:
1. Bevétel:

A kör múlt évi készpénz vagyona.................... 5' 19 P
Tagsági dijakból..........................................176‘04 „

összesen . . 18P23 P
Kiadások;

Előfizetés az Uj Időkre (június végéig) . . . .  19-44 P 
Előfizetés a Napkeletre (június végéig) . . . .  8’— „
Törlesztés Herczeg Ferenc m ü v e i r e ................ 80 84 „
Törlesztés Jókai Mór műveire................... 66'24 „
Szép Ilonka c. m e lo d rá m a ...................  4’85 „

összesen . . 179-37 P
A bevételből a kiadást levonva készpénz vagyonunk : P86 P

Ruttkayné Sinóros Szabó Erna
vezető tanár.

3. R ,,Spo r t  E g y esü le t“  1926—27 . éui m űkööése .

Az egyesület 1926. nov. 27-én tartott alakuló gyűléssel kezdte az 
évi működését. Az egyesület tagjai az intézet III—Vili. osztályának jó 
tornászó és sportkedvelő növendékei. Az egyesület vezetői: Miklós 
Berta és Kolofont Eta tanárnők. Tisztikar: ifjúsági elnök: Martini 
Lujza Vili. o. t., alelnök: Szakonyi Sarolta VIII. o. t., szertáros : Kesserü 
Erzsébet és Radványi Olga VII. o. t., jegyző: Suhajda Margit VII o. t.
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Az egyesület célja a sport és testképzés minden ágát megkedvel
teim a növendékekkel Lehetővé tette a fokozott sportolást és torná- 
szást az intézet szép fekvésű sporttelepe, mely két tennisz- és játék
terével teljesen a sportegyesület céljait szolgálta. Az egyesület munkás
sága ez évben játékdélutánok és helyi kisebb téli-nyári kirándulások 
tartására terjedt ki. A játékdélutánokon gyakorolták a növendékek a 
tennisz- és ping pong-játékot is.

Ugyancsak az egyesület rendezte június 6 — 11- ig a növendékekkel 
az ötnapos balatoni kirándu ást, mely alkalommal megismerték és 
élvezték a növendékek Keszthely, Hévíz, Siófok, Tihany, Balatonfüred, 
Badacsony és Tapolca szépségeit.

Az iskolai testnevelési alapból ez évben a
sportegyesület k a p o t t ................................................... 115 P 20 f.
múlt évi maradvány............................................ . . . 65 „ 96 „

összesen: 181 P 16 f.
Kiadások:

2 drb. ping-pong-a s z t a l ............................................... 75 P 52 f.
Játékszerek....................................................................... 65 „ 28 „
Ifjúsági Testnevelés című l a p ........................................ 6 „ 40 „

összesen : 147 P 20 f.
A bevételből a kiadást levonva, készpénzmaradvány 33 P 96 f.

Miklós Berta, Kolofont Eta
vezető tanárok.
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XI. Statisztikai adatok.
fl tanulók, száma, vallása, anyanyelve, magaviseleté és tanulmányi 

előmenetele az 1926—27, évben.

I. 11. 111. IV. v. VI. VII.| VIII. N
0 s z á y

cn
o

I. Beiratkozott:
Rendes tanulónak .................... 16 26 37 26 11 13 15 5 149
Magántanulónak........................ 5 4 4 13

Összesen . 21 30 41 26 11 13 15 5 162

Kimaradt az iskolaév folyamán _ 2 _ 3 _ __ __ 5
Maradt összesen........................ 21 28 41 23 11 13 15 5 157

1 . E z e k  v a l lá s a :
Ág. hitv. ev.................................. 15 14 22 12 5 6 7 3 84
Reform átus................................ 2 2 5 — 1 3 2 — 15
Róm. kath..................................... 4 9 11 7 2 3 6 1 43
Izraelita .................................... — 3 3 4 3 1 — 1 15

Összesen . 21 28 41 23 11 13 15 5 157

2 . A n y a n y e l v ű k :
M agyar........................................ 17 26 37 23 11 13 14 3 144
N é m e t ........................................ 4 1 4 — — — 1 2 12
H o r v á t ........................................ — 1 1

Összesen . 21 28 41 23 11 13 15 5 157

3 . A  s z ü lö k  l a k ó h e ly e :
Kőszegi .................................... 8 15 12 9 3 5 5 4 61
Vidéki ........................................ 13 13 29 14 8 8 10 1 96

Összesen . 21 28 41 23 11 13 15 5 157
II Vizsgálatot tett tanulók az év végén:

1. M agaviseletük:
Példás magaviseletű........................... 6 5 16 12 4 10 11 5 69
Jó „ .......................... lu 19 20 11 7 3 2 — 72
Tűrhető „ .......................... -
Magántanulók és vizsgálatlan maradtak 5 4 0 — — 2 - 16

Összesen . 21 28 41 23 11 13 15 5 157
2 . Előmenetelük:

Minden tárgyból legalább jeles 5 — 5 3 2 3 2 1 21
» » 5? jÓ 7 4 8 9 — 2 7 4 41
a a » elégs. 

Egy tárgyból elégtelen . . . .
8 17 26 7 9 8 4 — 79

— 4 — 4 — — — — 8
Két „ „ . . . . — 2 1 3
Több „ „ . . . . —
Vizsgálatlan m a r a d t .................. 1 1 1 — — — 2 — 5

Összesen . 21 28 41 23 11 13 15 5 | 157
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XU.

Röatoh az 1926—27. ish. éu történetéhez.
Az intézet fejlődése a lefolyt iskolai évben annyiban haladt 

előre, hogy a még 1925. őszén megkezdett építkezés teljes befejezést 
nyert s ezen épületrészben lévő új helyiségeket már mindenütt hasz
nálatba vettük. A második emeleti új helyiségekben kellemes új háló
termek és egy nevelőnői szoba nyertek elhelyezést. Az első emeletre 
fizikai szertár és külön fizikai előadó terem került, az utóbbi egészen 
új s a középiskola magasabb igényeit minden tekintetben kielégítő 
berendezéssel. A földszinten két szép tanterem van az új épületrész
ben. Az alagsorban elkészült teljesen modern felszereléssel egy na
gyobb fürdőterem, megfelelő öltözőhelyiséggel és előszobával. Ezzel 
kapcsolatban más helyiségek is az eddiginél jobb és megfelelőbb 
elhelyezést kaptak. Rendbe hoztuk az építkezés alkalmával sokat szen
vedett kertet is, amely most már fokozottabb mértékben teszi kelle
messé a tanulók óraközi szüneteit és a bentlakó növedékek délutáni 
szabad óráit.

Az iskolai év kezdete és lefolyása. A tanítás az állami inté
zetekben elrendelt intézkedésnek megfelelően szeptember 16-án kez
dődött és a VIII. osztályban április hó 30-ig, a többi osztályokban 
június hó 15-ig bezárólag tartott. Az összefoglaló ismétlések a VIII. 
osztályban május 3—5. napjain, a többi osztályokban június 17., 20. 
és 21-ik napjain folytak le. Június 21-én délután tartottuk meg az év
záró ünnepélyt és 22-én a hálaadó istentiszteletet. A karácsonyi szünet 
december 23-tól január 9-ig, a húsvéti szünet április 8-tól április 
21-ig tartott, ezen rendes szüneteken kívül a tanítást csupán a nátha
láz járvány fellépése zavarta meg. Tanárok és tanulók nagy számú 
megbetegedése miatt január 25-től január 29-ig kénytelenek voltunk a 
tanítást szüneteltetni.

Személyi változások. Az intézet kötelékéből az előző iskolai 
év végével eltávozott Karner Emilia, ki a múlt esztendőben gyakorló 
tanári évét töltötte nálunk. Egyszersmind internátusi nevelőnői állást 
töltött be. így megürült az intézetnél egy nevelőnői állás. A múlt év 
végén elhunyt Becker Nándor tanári állása is betöltésre várt az iskolai 
év elején. Freyler Emma mint óraadó tanította a múlt évben a világi 
éneket. Saját kérelmére püspök úr Öméltósága e téren kifejtett oda
adó munkásságának elismerése kapcsán őt a múlt iskolai év végével 
fölmentette. Kiss István vallástanár egy évi tanulmányi szabadságot 
kapott, amelyet Németországban töltött. Végül üresedésben volt Pröhle 
Márta internátusi nevelőnő helye is, mivel még 1926. március 1-én



46

történt távozása után helyette a múlt iskolai évben már nem alkal
mazott az egyházkerület új nevelőnőt. Az így megüresedett állásokra 
és megbízatásokra alkalmazást nyertek a következők: Künsztler Anna 
magyar-latin szakos oki. középiskolai tanár helyettes tanári minőség
ben, s egyidejűleg internátusi nevelőnői minőségben. Az egyik nevelőnői 
állás betöltésére Kissné Kovács Margit dr. intézeti rendes tanár kapott 
egy évre megbízást. A második nevelőnői állást Sturzenegger Minna 
külföldi képesítésű német-francia tanárnő töltötte be. Tekintettel ele
gendő számú tanárnak hiányára a második félévben Barczáné Schmidt 
Gizella dr. német-francia nyelvből szakvizsgálatot tett középiskolai 
tanárjelölt kapott internátusi nevelőnői és óradó tanári megbízatást. 
A világi ének tanítását Kühn János helybeli ev. kántortanitó vette át, 
aki az egyházi éneket már múlt évben is tanította. Kiss István vallás
tanár helyettesítésével Kovács Béla ev. lelkész bízatott meg. Ruttkayné 
Sinóros Szabó Erna helyettes tanár 1927. nov. 1-től kezdődőleg ren
des tanárrá lépett elő.

Tanítás és nevelés. A tanítás az áll. leányközépiskolákra ki
adott tanterv szerint történt.

Különös gondot fordítottunk a növendékek valláserkölcsi érzel- 
zelmeinek 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 ev. és ref. tanulók az egész tanári kar vezetésével kétszer, 
okt. 31-én és jún. ,8-án járultak az Úr asztalához.

A tanulmányi kirándulást az idén a Balatonra rendeztük. Az öl 
napos kiránduláson 16 tanuló vett részt.

A zenei nevelést ezidén teljesen újjászerveztük. Erről az értesítő 
külön fejezetben számol be.

Mint a tanítás és nevelés egyik eszköze, a növendékek haszná
latára állt az ifjúsági könyvtár is.

A szemléltető oktatás emelése érdekében az év folyamán egy 
természeírajzi laboratóriumot rendeztünk be, melyben Conrad Gyula 
preparátor kitöméseket s mindenfajta anatóm ai és fiziológiai készít
ményeket állít elő a természetrajzi tanítás számára.

Látogatások. Az egyházkerület részéről Kapi Béla püspök 1927. 
évi április hó 26 , 27. és 28 án látogatta meg az intézetet.

Az állam részéről Dsida Ottó tankerületi kir. főigazgató, mint 
miniszteri megbízott május 5., 12., 13., 16. és 17. napjain tartott hiva
talos látogatást.
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Walther Béla, nyugalmazott tankerületi kir. főigazgató, az országos 
közoktatási tanács tagja április 5 , 6. és 7. napjain tartott hivatalos 
látogatása során a természettan és mennyiségtan tanításának módszerét 
és eredményét figyelte meg.

Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanár, az országos közoktatási 
tanács tagja május 23., 24. és 25. napjain tartott hivatalos látogatást 
s a természettan, vegytan, földrajz és az egészségtan tanításának mód
szerét és eredményét figyelte meg.

Adományok. Az ev. tanítóegyleti alapra küldöttek: Rózsa L. 
11-60 P-t, Mód Pál 11-60 P-t, Szabó L. 13 60 P-1, Nánik P. 13 60 P-t. 
(Lezárva 1926. dec 31-én).

A Helvétia Rt. 59 22 P-t küldött az intézetnek.
Jutalom díjra dr. Sebestyén Gyula Felsőőr 30 P-t. Róth Jenő 

Kőszeg 4 drb. jutalomkönyvet adományozott, s Czipott Géza útján be
folyt a Harangszó adományaként jutalomdíjra 8 P.

Horváth Miklós Nagyvázsony egy szarvast és két szalonkát, dr. 
Tirtsch Gergely lelkész a tanári könyvtár számára 2 drb. könyvet, 
Unger Elek Kőszeg a természetrajzi szertárnak egy kismenyétet, Küttel 
Dezső Kőszeg hasonló célra egy ölyvet adományozott, itt emlékezünk 
meg köszönettel arról a meleg vendégszeretetről, melyben a Balatonia 
kiránduló növendékeinket Öppel Vilma édesatyja, Oppel Ödön keszt
helyi otthonában részesítette.

Mind c jóindulatú támogatásért az intézet hálás köszönetét mond.
Ösztöndíjakat az elértéktelenítés miatt az idén sem oszthattunk 

ki. Az adományokból rendelkezésre álló 38 P jutalomdíjat Szakonyi S. 
VIII. o. t. kapta. Jutalomkönyvben részesítettük minden növendékünket, 
aki példás magaviseletét és minden elméleti tárgyból jeles előmenetelt 
tanúsított. Ezek a tanulók az V. fejezetben olvashatók, mint akiknek 
neve vastag betűvel van szedve.

Tandíjmentesség és tartásdíjengedmény. Tandíjkedvezményt 
élveztek: 1. Az egyházkerület határozata értelmében 2 tanuló 160 P t. 
2. A kőszegi ág. hitv. ev. eeyháztanács határozata alapján 5 tanuló 
400 P-t. 3. A helyi iskolai bizottság határozata alapján 28 tanuló 
1240 P-t. Összesen 1800 P értékben. Tartásdíjengedménye 34 tanulónak 
volt; összesen 10000(tízezer) P, ez összegből 6560 P jutott ev. lelké
szek, tanárok és tanítók leányai neveltetésének támogatására.

A segély- és kölcsönkönyvtárral is támogattuk a tanulókat 
a még mindig nehéz megélhetési viszonyok között. A kölcsönkönyv 
tárból a tanulók, ha nem is mind ingyen, de legalább mérsékelt hasz
nálati díj mellett kapták a könyveket. 6 tanuló egészen ingyen kapott 
könyveket. E könyvtárat Marton Géza r. tanár kezelte.



Az ifjúsági egyesületek a lefolyt évben is szolgálták a vallásos 
és hazafias nevelés magasztos ügyét. A sportkör pedig a növendékek 
testi fejlődését. Az egyesületek működéséről külön fejezet számol be.

Iskolai ünnepélyek. Szeptember 16-án volt az évmegnyító 
ünnepség, amelybe belekapcsolódott Herczeg Ferenc 40 éves Írói 
működésének megünneplése is, az iró jelentőségét méltató felolvasás 
alakjában. Műsora a következő volt: 1. Himnusz. 2. Évmegnyíló be
széd. Mondta: Arató István igazgató. 3. Teke Sándor tanár ünnepi 
megemlékezését Herczeg Ferencről felolvasta Suhajda Lajos igazgató- 
helyettes. 4. Szózat.

Október 31-én ez évben is megünnepeltük a reformáció emlék
ünnepét: 1. Tehozzád közelebb (egyházi karének.) 2. VojtkóPál: Erős 
vár a mi Istenünk. Szavalta Thold Éva VI. o. t. 3. Grieg: a) Volks
weise b) Wächterlied: Zongorán játszotta Somogyi M. V. o. tanuló.
4. Kovács Béla vallástanár felolvasta Luthert mint hőst méltató dolgo
zatát. 5. Schumann: Gyermekjeleneteiből zongorán előadott Medo- 
varszky Klára V. o. t. 6. Vojtkó Pál: Luther. Szavalta Orbán Gyöngyi 
111. o. t. 7. Erős vár a mi Istenünk (egyházi közének).

December 19-én a mohácsi vész emlékére rendeztünk gyász
ünnepélyt a következő műsorral: 1. Révffy; Bús magyarok imádkoz
nak (karének). 2. Tárkányi B .: A mohácsi temetés. Szavalta Miklós 
Margit III. o. t. 3. Bihari: Requiem. Zongorán játszotta Kesserü E. VII.
o. t. 4. Ünnepi beszédet mondott Kolofont Eta tanár. 5. Chopin : 
Impromptu. Zongorán játszotta Véky Magda VI. o. t. G. Somogyi 
János: Mohácsnál. Szavalta Weöres I. VI. o. t. 7. Szabados: Magyar 
Hiszekegy (karének).

A március 15 iki ünnepélynek a műsora: 1. Beethoven: Imádság 
(karének). 2 Erdélyi Zoltán : Dicső honleányok. Szavalta Szamossy I. 
III. o. t. 3. Molnár: Messze Csikországban (karénekj. 4. Ünnepi be
szédet mondott — külön megemlékezvén Vasvári Pálról — Kovács 
Béla vallástanár. 5. Liszt: Petőfi szellemének. Zongorán játszotta 
Kesserü E. VII. o. t. 6. Derzsi-Kovács Jenő: Éji látogatás. Szavalta 
Nagy Ilona VI o. t. 7. Himnusz.

Április 5 én Beethoven halála százéves évfordulója alkalmával 
rendeztünk ünnepélyt, melynek műsora a következő: 1. Dóczi Lajos: 
Kilencedik szimfónia. Szavalták Halik M. VII. és Somogyi M. V. o. t. 
2. István király-nyitány. Zongorán előadták Véky M. VI. és Kesserü 
E. VII. o. t. 3. Oh hallgasd meg imámat, karének. 4. Rondó (C dur 
51. Op. 1. sz.) Zongorán előadta Beyer Hanna IV. o. t. 5. Ünnepi 
előadás. Tartotta Mohr Jenő zenetanár. 6. Csendes éj (karének). 
7. Bagatelle (Es-dur 33. Op. 1. sz). Zongorán előadta Medovarszky
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K. V. o. t. 8. a) Mailied, b) Blümchen Wunderhold, c) Mignon. 
Énekelte Radványi 0. VII. o. t., zongorán kísérte Szegő Márta VIII o. t. 
9. Szonáta (G-dur 79. op.). Zongorán előadta Véky M. VI. o. t.

A június 21-én tartott évzáró ünnepélyünk műsora: I. Magyar
Hiszekegy (karének). 2. Pósa L.: A haza. Szavalta : Kovács S. II. o. t. 
3. Schumann: a) Ijesztegetés, b) Elalvó gyermek, c) Vesszőparipa 
lovas. Zongorán játszotta Medovarszky K. V. o. t. 4. a) Győri: Piros 
hajnal, fehér álom, zöld remény. . .  b) Erkel: Szép örömkönny (kar
ének). 5. Segesdy László: Turáni nap. Szavalta Nagy Ilona VI. o. t.
6. Wecer: Felhívás a táncra. Zongorán játszotta Kesserű E. VII. o. t.
7. Búcsúbeszéd. 8. Igazgatói zárószó és jutalom-kiosztás. 9. Himnusz

XIII.

Pályázati hirdetések.
1. A tanári kar az intézet növendékei részére a Helvetia r. t. 

adományából pályázatot hirdet a következő irodalmi tétel kidolgozá
sára: Arany János nőalakjai. Beadási határidő: 1927. december hó 15. 
I. d í j : 40 P, II. díj: 20 P.

2. Ugyancsak pályakérdésül tűzi ki a tavalyi iskolai év végén 
rendezett becs budapesti, vagy az idei balatoni kirándulásnak leírását. 
Beadási határidő: 1927. szept. 10. I. díj: 20 P, II. díj: 10 P. Pályáz
hatnak az 1927—28. isk. év rendes tanulói

XIV.

H jöuő iskolai éu.
Az uj leányközépiskolai törvény háromféle leányközépiskolát 

szervez: leánygimnáziumot, leányliceumot és leánykollégiumot. A mi 
intézetünk a jövő iskolai évtől kezdődőleg fokozatosan leányliceummá 
fog átszerveztetni. Ezt az iskolai típust azért választotta a fönntartó, 
mivel egyrészt a klasszikus nyelvek e típusnál nem kötelező tárgyak, 
másrészt mivel a leányliceum érettségivizsgálata képesít egyetemi ta
nulmányokra is, szemben a leánykollégiumi érettségivel, amely az egye
temekre való fellépésre nem jogosít.

Szeptember 1 én d. e. 9 —1-ig a bejáró tanulók beírása.
Szept. 1-én d. u. 3 órakor javító és különbözeti vizsgálatok.
Szept. 2-án a bentlakó növendékek beírása d.-e. 9—12 és d.-u. 

3—6-ig.



50

Szept. 3-án d.-e. 9 órakor isteni tisztelet és utána az év ünne
pélyes megnyitása.

Nyomatékosan felkérjük a szülőket, hogy a kijelölt időket pontosan 
tartsák be, miután év elején úgyis összetorlódó más irányú teendők miatt 
a kitűzött időkön túl beírni, vagy vizsgálatokat tartani nem áll módunkban.

Fizetendő díjak: Felvételi díj évi 20 P ; tandíj évi 80 P ; tartás
díj évi 1000 P; fenntaitási járulék (csak a nem protestáns tanulók 
fizetik) évi 50 P ; zenetanítás díja heti 2 óra után évi 200 P. Német 
és francia társalgás heti 2 óra után évi 25 P. Úgy a zene, mint a 
társalgás a jelentkezőknek egész évre kötelező és évközben azokból 
kimaradni nem lehet. Az egész felvételi díj év elején esedékes, minden 
egyéb díjnak fele a beiratáskor, fele február 1-én fizetendő, azonban 
a tartásdijnak egy havi részletét előlegül a bentlakó növendékek július 
15-én tartoznak befizetni a hely lefoglalására.

Tandíjmentességre vonatkozó folyamodványok a beiratásnál 
nyújtandók be. Internátusi tartásdíjengedményekről az internátusról 
szóló fejezet ad felvilágosítást.

Egy tárgyból elégtelent kapott tanulók javítóvizsgálatra vonatkozó 
folyamodványukat az igazgatósághoz címezve, két tárgyból elégtelent 
kapott tanulók főtisztelendő és méltóságos Kapi Béla ág. h. ev. püspök 
úrhoz címezve az intézet igazgatóságánál július 15-ig nyújtsák be.

Késedelmes fizetés esetében az intézet havi 1%-os késedelmi 
kamatot számit.

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

Internátusi növendékek félévenkint 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 írás
ban kell jelentkezni, — évi 10 pengő használati díj fizetendő az év 
elején egy összegben.

Budapesten, vagy azon túl lakó internátusi növendékeket a kará
csonyi és húsvéti szünidő elején Budapestig elkisértetjük és itt adjuk 
át a szülőknek, hasonlóképen a visszautazáskor egy kisérő Pesten 
veszi át az ilyen növendékeket. Év elején és végén azonban ily elkí
sérésre nem vállalkozhatunk. E kiséret többekre szétoszló csekély 
költsége a külön kiadások számláját terheli.



XV.

Pótlások.
18. laphoz: Künsztler Anna a francia nyelvet nem az V., hanem 

a III. osztályban tanította. — B.-né Schmidt Gizella dr. a német nyelvet 
az V. osztályban, a francia nyelvet a III. és V. osztályban tanította.

17. és 18. laphoz: Miklós Berta és Kolofont Etelka a Sportkör 
vezetői.

20. laphoz: Vastag betűvel szedett rendes tanulók egyszersmind 
példás magaviseletűek is. —

21. laphoz : Horeczky Melinda vastag betűvel szedettnek tekintendő.
32. laphoz: A felsorolt városok közül kimaradt Székesfehérvár és

Kőszeg.
46. laphoz: Március 14-én meglátogatta az intézetet Sartorius Ernő 

a keresztyény ifjúsági egyesületek világszövetségének genfi főtitkára Abaffy 
Gyula missziói lelkész és dr. Scholtz Oszkár, fenti szövetség magyar- 
országi elnökének társaságában. Sartorius E. előadást, Abaffy Gy. biblia
magyarázatot tartott a protestáns növendékeknek. Sartorius E. német 
előadását dr. Gosztonyi M. tanár tolmácsolta.

47. laphoz: Adományozott még a tanári könyvtárnak Freyler Lajos, 
Kőszeg : Magyarország története 10 kötetben, milleniumi diszkiadás.

27. laphoz: II. zongora-osztály növendékeinek névsorából kima
radt Kovács Ilona IV. o. t. Tanította Móhr Jenő. így a második zongora
osztály növendékeinek száma összesen 14.

30. laphoz: Gyorsírást tanult még Harsányi Sarolta IV. o. t.
17. laphoz : Kissné Kováts Margit dr. internátusi nevelőnő is volt.
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