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Fiz 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 s z ív -  és 
kedélynemesítő ev. szellemű vallásos, gondos nevelésben részesülnek.

A  tanintézet jellege jelenleg: nyilvánossági joggal felruházott leány- 
liceum.

A  leányliceum nyolcosztályos középiskola, melynek elvégzése után 
letehető leányliceumi érettségi vizsgálat képesít mindazokra az egyetemi 
és főiskolai tanulmányokra, melyek a nők előtt nyitva állanak.

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 kívánnak 
járni s egyidejűleg áldozatkész hazafias, benső vallásos s a női egyéni
ségnek megfelelő nevelésben részesülni.

A  növendékek lehetnek bentlakók, vagy bejárók. Az intézetbe első
sorban ev. és ref. vallású növendékek vétetnek fe l; amennyiben a hely 
megengedi, más vallásúak is. Ezeknek vallásos nevelését és tanítását 
saját egyházaik által kiküldött külön hitoktatók látják el.

E leányliceumnak a nemzeti tárgyakon kívül legfőbb tárgyai a 
német és francia nyelv és irodalom. A  latin nyelv nem kötelező; mint 
rendkívüli tárgyat csak azok tanulják, akik már előre tudják, hogy e 
nyelvre későbbi tanulmányuk során szükségük lesz. Így a leányliceum, 
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 
gyermekét; 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 val,ó neveltetésnek helyes ideje ma
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már a leányoknál is nem a 14— 15 éves kor, hanem a 18—20. életév 
s a megfelelő előképzettség hozzá, lehetőleg a középiskola teljes elyég^se^

Annak a művelt középosztálynak, mely leányát kenyérkereső pályára 
kivánja előkészíteni, a leányliceum minden nevelésbeli igényét kielégít
heti, mivel a VIII. osztály után itt  letehető érettségi vizsgálat képesíti 
e 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 haszonnal 
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 
gyorsírásnak tanítására.

Mindezek mellett nemcsak el nem hanyagolja, de különös gondot 
fordít az intézet a testi nevelésre. E tekintetben Kőszeg városának ked
vező 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 bent
lakó tanulók szép időben minden szabad idejüket itt tölthetik s a tanu
lást is it t  végezhetik. Egy külön sporttér két tenniszpályával alkalmat 
nyújt a szabadban való tornára és játékokra. Az 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 cik
kekből piaci árut az intézet nem használ. Az épület helyiségei tágasak, 
magasak, világosak és jól szellőztethetők.

Ily berendezés mellett az intézet a maga magasabb színvonalán 
sem tekinthető csupán 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.



4

IK

Tanári értekezés.
H z if jú s á g  szépérzékének fe jlesztése és irány ítása .

A  sok probléma közül, mely hol öntudatosan, hol csak ösztönösen, 
de állandóan foglalkoztatja az embert, talán a legközelebbálló az, amely 
egy megelégedett, lelki egyensúlyon alapuló élet felépítésére irányul. 
Erre törekedni mindenkinek egyforma joga és kötelessége. Ezt a 
törekvést már a fegfiatalabb korban fel lehet ébreszteni és irányítani. 
Az iskolának is az a tulajdonképeni hivatása, hogy az életet emelje s 
mert életünk legnagyobb része a családban folyik le, voltaképen a csa
ládot szolgálja. A  kettőnek tehát egyért kell küzdenie.

Reális világot élünk, amelyben a tülekedés a mindennapi kenyérért 
mindig több és több józanságot kiván. Nyitott szemmel kell járnunk, 
hogy el ne szalasszunk olyan alkalmakat, melyek a létért való küzdelem
ben könnyítést jelentenek. Az ifjúságot is éberségre szoktatjuk mindenben. 
De azért ne engedjük teljesen elragadtatni a realizmus hullámaitól. Ta
nítsuk megszabadulni a rögtől, tanítsuk felemelkedni a művészi és er
kölcsi szépnek a birodalmába, ahol a lélek enyhülést és megnyugvást 
talál. Mert egész életünk vonatkozásban áll a széppel. Ez van hivatva 
arra, hogy a létet minél elfogadhatóbbá, a munkát — mely annak alapja 
— minél derűsebbé, kellemesebbé tegye.

A  szép a léleknek magasabbrendű vágya s célja szinte biztos út
mutató a tökéletesülés felé. Ethikai értéke kifejezhetetlenül nagy, nem
csak az egyes ember — de a család és a nemzet életében is. Csak 
akiben megvan a szép után való rendületlen törekvés, csak az emelkedik 
emberi mivoltának igazi magaslatára, csak az lehet a család géniusza s 
a társadalomnak is megbízható, értékes tagja. S mert a családnak és a 
nemzetnek minden reménysége az ifjúságban gyökeredzik, azért ennek a 
kiművelésére a legodaadóbb gondot kell fordítani.

Mivel a léleknek úgyszólván legfőbb »tápláléka a szép, azon kell 
lenni, hogy egy ifjú emberi életnek minél nagyobb része legyen benne. 
Lássa ezt szüntelen maga körül, az otthonban, az iskolában, társas érint
kezésében. Hiszen a szép oly kimondhatatlanul sok alakban és módon 
nyilatkozik meg, hogy csak meg kell nyitnunk előtte látását, hallását, 
gondolat- és érzésvilágát. Magától értetődő, hogy ez nemcsak az érzékel
hető, de egyúttal a megérezhető, a lelki szépre is vonatkozik.

A  legegyszerűbb otthon a maga hagyományos fehér függönyeivel 
és muskátlis ablakpárkányaival éppolyan szép a maga nemében, mint



a jobb és jómódúak művészi Ízléssel berendezett lakása. De igazán szép 
csak akkor bármelyik is, ha lakójának szíve-lelke a legteljesebb össz
hangban van környezetével s ha az mintegy külső folytatása legbensőbb 
énjének. Mert nem minden virágos ablak mögött laknak virágos kedélyek 
s ahol szűkkeblűség, irigység vagy egyenetlenség uralkodik, a különben 
derűsnek látszó otthon is szürkévé válik. Ahol pedig köd és ború üli 
meg a kedélyeket, ott sem felnőtt, sem gyermek nem fogja magát jól 
érezni, mert nemcsak a szem, de a szív is megkívánja a szépet. S csak 
ha mind a kettő összhangba kerül, lehet szó arról a szinte megdicsőült 
békéről és nyugalomról, melynek földi életünkben boldogság a neve. 
Ez maga tehát nem más, mint az a harmónia, mely a kedélyben az őt 
kivülről ért és vele összecsengő hatások alapján kél.

Harmónia nélkül nincs igazi családi élet. Ezt megteremteni a nőnek 
egyik legszentebb hivatása. Az ő gondolat- és érzésvilága tegye széppé 
környezetét, mert az ő leikétől függ az otthon boldogsága. Hogy minél 
tökéletesebben felelhessen meg e feladatának, kell, hogy az ő lényét is 
a lehető legfiatalabb korától kezdve áthassa és betöltse az igazi szépnek 
az érzete. Mivel pedig minden, ami igazán szép, egyúttal jó is, viszont 
ami igazán jó, egyúttal szép is, e kettős eszmének befogadása tulajdon
képen tisztultabb erkölcsi felfogásra és világnézetre vezet. Ebben rejlik 
az esztétikai érzék kiművelésének és helyes irányításának nagy fontossága.

A  szép iránti fogékonyság úgyszólván mindenkinek veleszületett 
sajátja. Természetesen ez is, mint egyéb tulajdonsága az embernek, nem 
mindenkinél mutatkozik egyforma mértékben és nem irányul egyforma 
dolgokra. Lehet fejleszteni és irányítani, de el is tompítani. Aki a gyer
meket külső csínra, rendre és tisztaságra szoktatja, a leghelyesebben 
kezdi meg a szépérzék fejlesztését. Mert a legrendetlenebb hajlamú 
gyermek is kellő reánevelés mellett rendessé válhatik, míg a természe
ténél fogva rendes gyermek is elhagyja magát, ha környezete azt nem 
értékeli kellőképen. Ezért kell a családnak és az iskolának a helyes 
irányítás tekintetében minden lehetőt elkövetnie.

Hogy a gyermeknél a szép iránti érzék eleinte kizárólagosan tárgyi 
dolgokra irányul és külsőségekben mutatkozik, csak természetes. Már 
legzsengébb korában is utánakap a virágnak, felfülel a zenére, mert 
ösztönszerűen megérzi, hogy szép. Legelső ismeretei között is ott van 
a szépnek és nemszépnek a fogalma, amelyre való utalás a legkoraibb 
nevelő eszközök egyike. Serdültebb korában is mindgyakrabban tanu- 
jelét adja szépérzékének. Persze ez a legkülönfélébb módon nyilvánulhat. 
Legtöbbször nem is tudja, hogy a vonalak, színek, vagy hangok har
móniája az, ami leköti érdeklődését. Mihelyt azonban fonákságot észlel 
bármely dologban, az többé-kevésbbé azonnal feltűnik neki. Valamely
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rosszul sikerült fénykép, egy hamis hang, félszegség a mozdulatokban, 
éppen elég neki ahhoz, hogy kacagásra fakadjon. — Pedig voltaképen 
ez sem más, mint szépérzékének bizonyos megnyilvánulása, melyet az 
elég korán ébredő kritikai hajlam csak hathatósan támogat. S mivel ez 
a kritikai hajlam könnyen válhatik oktalan kritizálássá, azért szükséges 
it t  szülő és nevelő együttes irányítása s így lehet alapja az ifjúság e 
képessége az esztétikai érzék helyes kiművelődésének. — Mert helyesen 
fejlesztett kritikai érzékkel nem fogad el mindent fontolgatás nélkül jónak 
és szépnek, csak azért, mert új és modern. Mást nem is említve, mint 
a nyelv tisztaságát és eredetiségét megrontó, többnyire értelemnélküli 
kifejezéseit az u. n. jassz-stilusnak.

A  fiatalság a lelkesülni tudás kora, mikor a legfogékonyabb a 
szépnek a befogadására. Igyekezzünk tehát a fiatal, tudni- és megismerni 
vágyó léleknek minél bővebb és minél méltóbb táplálékot nyújtani. Utal
junk rá előtte mindenre, ami szép, ami a lelket felvidítja és tartalmassá 
teszi az életet.

A  társas érintkezésnek szintén nagy befolyása van az ifjúság lel- 
kületére. Ezért oly fontos, hogy milyen a baráti köre, a szórakozása 
valamely serdülő teremtésnek, különösen a fiatal lánynak. Gyarapodnak- 
e általa tehetségei, melyek révén a szépet minél tökéletesebben meg
ismerni, óhajtani és egyúttal élvezni is képes legyen. — Mert minél mű
veltebb valaki, minél gazdagabb az ismeret- és érzésvilága, annál több 
esztétikai élvezetben lehet része.

K iki abban látja és értékeli a szépet, amiben azt felfogni tudja.
A  fiatalságnak hivatása, kötelessége volna, a meglettkorúakkal, de 

önmagával szemben is, minél több szépséget abszorbeálni és sokszorosan 
kisugározni. Talán nincs is olyan fiatal lény, aki erre valami módon 
képes ne volna. Ezért keresni, kutatni kell mindenkinél azután, hogy 
mely irányban adatott meg neki valami különösebb tehetség a szépnek 
a kifejezésére.

A  szépnek ősi kútforrása a természet. Ezt részleteiben vagy a maga 
egészében utánozni igyekszik a művészet és a költészet. Ezek közül a 
fiatal lélek azonban csodálatosan inkább az utóbbi kettőnek az élvezé
sébe képes elmélyedni, mind az előzőébe. Szereti a zenét, az éneket, 
szereti a képeket, bizonyos műveltségi fokon már a plasztikát, szívesen 
olvassa a költők és irók műveit. Itt van azonban szüksége leginkább 
vezetésre és irányításra. Mert nem mindegy az, hogy milyen produktumok 
képezik lelki táplálékát az ifjúságnak. És bár a szépnek a formája, a 
külseje nagyon fontos, sőt lényeges, tartalmi értékének semmiesetre sem 
szabad mögötte maradnia.

Még nem is olyan régen a legalaptalanabb elfogultsággal féltve
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őrizték a fiatalságot a meznélküli klasszikus szobrok látásától, noha azok 
formai szépsége mellett a bennök kifejezésre jutó gondolat sem maradt 
mögötte. E tekintetben ma ugyan már helyesebb a felfogás, de ma 
viszont nem történik kellő ellenőrzés arra nézve, hogy olyan képek ne 
kerülhessenek az ifjúság szeme elé, amelyeken az egyes személyek — 
ugyan teljes köntösben, de nagyon is nem illő gondolatokat fejeznek ki. 
Itt nem is annyira festményekről van szó, hanem főleg a tömegvonzásra 
szánt mozifelvételekről. Kétségtelen, hogy a filmek ismeretterjesztő, sőt 
válogatva nevelő és szórakoztató szempontból egyaránt értékesek. De 
mérhetetlen káros hatásuk lehet, ha azokat nem a legnagyobb körül
tekintéssel és a legkényesebb ízléssel válogatjuk meg. Nem lehet e tekin
tetben elég irányadó az ellenőrző közegek engedélye sem, hogy vala
mely mozidarabot 16 éven aluliak is megnézhetnek. A  16. évet nem lehet 
az érettség korhatárának megjelölni, mert az úgyszólván egyénenként 
különböző. Nem helyeselhető az a felfogás sem, hogy egy 17— 18 éves 
leánynak már minden való. Különben néha a fiatalabbaknak engedélye
zett mozidarabokban is olyan dolgok kerülnek a vászonra, amelyek a 
szépérzéket nemcsak kellemetlenül érintik, de egyúttal mélyen sértik is. 
És éppen az ilyen mozzanatok vannak többnyire úgy kiszínezve és rész
letezve, hogy még a legjámborabb gyermeknek is önként ráterelődik a 
figyelme. Eleinte ösztönszerüen meg is botránkozik a látottak fölött, ké
sőbb eltompul iránta, vagy ami még ennél is rosszab, érdeklődése éppen 
a neki legkevésbbé való részletekre fog kiterjedni. És bár e tekintetben 
a mozi mindkétnembeli ifjúságnál érezteti káros hatását, mégis a fiatal 
lányra nézve a hátrányosabb. Mert mig a fiú gondolatait a mozilátványos- 
sággal kapcsolatban esetleg annak technikai felépítése is leköti, addig 
a lánynak élénk képzelete, mely mindig új táplálékot keres, esztétikai 
érzékének rovására valósággal eltévelyeghet. Ezért volna oly kívánatos, 
hogy az ifjúság számára külön megválogatott, sőt direkt számára készült 
filmek kerülnének vászonra. Bár a mai viszonyok között s főleg a kis
városban az ifjúság alig találhat Ízlésfejlesztő élvezetet, még sem szabad 
engednünk, hogy az éppen helyzetadta szórakozási alkalmakkal érje be. 
De késztessük arra, hogy céltudatosan keressen valamely, egyéni Ízlésé
nek és kedvtelésének megfelelő tartalmas foglalkozást. Ilyen lehet többek 
között a zene, melyet még ha felületesen művelnek is, bizonyára nem 
fog szórakoztató volta mellett olyan káros hatással lenni, mint egy silány 
mozidarab. A  zene különben is olyan művészet, amelyben az ifjúság már 
nemcsak passzíve, de aktive is részt vehet. Igaz ugyan, hogy éppen a 
zene terén vannak sokan a hivatalosak, de kevesen a választottak, amiért 
gyakran szenved meg sok ártatlan szomszéd jóhallású füle, — mégis 
nagyon ajánlható foglalkozás, mely kellő vezetés és szorgalom mellett
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még a közepes tehetségüeknek is idővel kedves, Ízlésfejlesztő szórako
zássá lehet. Persze itt is arra kell törekedni, hogy a könnyebb és kevésbbé 
értékes zenéről, a magát abban képző, a tartalmasabb zenei müvek ját
szására térjen át. A  tehetősek pedig legalább annyira nevelődjenek, hogy 
kedves kötelességüknek tekintsék az oly gyakran csak alig látogatott 
hangversenyeket felkeresni.

Örömmel üdvözölhető az a mozgalom, mely az idegenből hozzánk 
származott és sajnos rövid időn belül oly nagy tért hódított, — művészit 
alig produkáló — jazz-bandek helyett, a zenei érték tekintetében messze 
fölötte álló, magyar cigányzenét igyekszik rehabilitálni.

Egy másik, mindenkor kedvelt szórakozása az ifjúságnak, melynek 
szinte már a művészetek között volna a helye: a tánc. De ugyan mivé 
lett ez az utolsó 10— 15 évben! Idegen hatások alatt, melyek eleinte 
csak a fővárosi fiatalságot, lassanként a vidékit is árként magukkal so
dorták, szinte megrontó hatással vannak esztétikai érzékére. Igazán grá
ciával és reászületett tapintattal kell bírnia valakinek, hogy a mai hiper
modern táncok bármelyikét úgy tudja lejteni, hogy az a jóizlést a leg
kisebb mértékben se sértse. Hiszen azért, mert valami modern, nem kell, 
hogy okvetlenül indecens legyen.

Mindig jó l esik az embernek, ha látja, hogy az ifjúság örül és szóra
kozik, ha ez a szórakozás neki való. M i sem kedvesebb, mint a mozdu
latok harmóniájában való gyönyörködés. — Mint bármely művészetnél, 
úgy a táncnál is, az összhangzatos szép a cél. Ez pedig nemcsak a moz
dulatok ügyességén, de a fiatalság magatartásán is múlik. A  derült, 
szerény jó modor pedig a legszebb ékessége és egyúttal ajánló levele 
is a fiatal lánynak E tulajdonságokat harmonikus képpé az alakítja, ha 
ruházata, öltözködése is kifejezésre juttatja esztétikai érzékét. Ruhája meg- 
megválasztásánál nemcsak arra kell gondolnia, hogy mi áll neki jól, de 
hogy mi illik neki. Szín, szabás és összeállítás bő terepet nyújthat egyéni 
ízlésének, de igazán szép csak akkor lesz, ha minden tekintetben decens. 
Es bár a mai divat a régihez képest igazán összehasonlithatlanul tetsze
tősebb, praktikusabb és főleg higiénikusabb, mégis olyan túlzásokra haj
landó, amelyeket egy fiatal lánynak feltétlenül kerülnie kell.

Hogy a divat e túlkapásai mennyire elterjedtek az iskolában is, 
mutatja körültekintő, tevékeny kultuszminiszterünk rendelete a leányiskolái 
egyenruháról is. Ezzel az intézkedésével nemcsak a tanárság intenci
óinak tett eleget, hanem bizonyára sok megértő szülő kívánságának is. 
Az egyenruha különben is világért sem akarja mellőzni a csinosságot, 
sőt éppen fejleszteni a jóizlést. E mellett az önérzetet emeli, mert mintegy 
kifejezője egy erkölcsi kötelékbe való tartozásnak. Nevelő hatása abban 
is fog nyilvánulni, hogy elvonva a fiatal leány figyelmét a fölösleges
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cicomázkodástól, a megtakarított énergiákat is belső értékének gyara
pítására tudja fodítani s a feltűnni vágyása ilyenformán kitűnni vá
gyássá lehet.

Mert a fiatalság a formai, a külső szép iránt mindig fogékonyabb, 
mint a tartalmival szemben. Van rá gondja, hogy a ruhája csinos legyen, 
de hogy a saját énjének, a lelkületének megnyilatkozásai szépek-e, már 
nem oly fontos előtte.

Pedig mennyivel nagyobb az értéke az erkölcsi szépnek!
Hiszen minden képességünknek a lélek a forrása. S ha azt akarjuk, 

hogy a szépet élvezhessük vagy kifejezésre juttathassuk, úgy elsősorban 
a léleknek kiművelésére kell gondolnunk. Bár itt is a család és az iskola 
az alapvetők, ahol először plántálódnak az ifjú szivbe a szépre irányuló 
érzések, egy másik nagyon hatalmas faktorral kell számolnunk : irók és 
költők szellemi termékeivel. Csupán erről az egy dologról is sokat lehetne 
beszélni. De csak röviden akarok itt érinteni néhány közérdekű kérdést- 
Nem mindenkinek van alkalma színházat, képtárakat vagy hangversenyeket 
látogatni, esetleg egyéb társas szórakozásokban résztvenni. A  gyermek 
pedig megkívánja a szellem foglalkoztatását s ezt abban fogja keresni» 
amiben a legkönnyebben elérheti: könyvek olvasásában. Régi igazság, 
h°gy a jó könyv a legjobb barát. Van is ilyen jó barát annyi, hogy 
egy emberi élet nem elegendő valamennyinek megismeréséhez. Különösen 
a lányok élénk fantáziája kiván minél változatosabb táplálékot. S ha az 
olvasás még szenvedéllyé fajul, mohón kapnak minden könyv után, amely 
a kezük ügyébe kerül. Pedig mi sem lehet nagyobb ártalmára a fiatal
ságnak, mint a válogatás nélküli olvasás. Itt elsősorban a szülők feladata 
gyermekeik olvasmánya fölött őrködni. Mert hiába irányítja e tek'ntetben 
az iskola a növendékeket, ha hozzátartozóik nem elég éberek. Akárhány
szor tapasztaljuk, hogy alig felserdült gyermekek, néha harmadik vagy 
negyedik kézből, értelmi fejlettségükhöz éppen nem mért könyvekhez 
jutnak. Ilyenkor ne sajnáljon a szülő időt s fáradságot annak a megvizs
gálására, hogy mi az, amit gyermeke olvas. A  megtiltás vagy jó tanács 
nem elegendő, de szükséges a növendék baráti- és ismeretkörének ellen
őrzése is. Goethének azt a mondását, hogy a tisztának minden tiszta, itt 
nem szabad annyira szószerint venni, hogy közönnyel térhetnénk a kér
dés fölött napirendre. Mert ha a fiatal lélek a nem neki valókat olvassa, 
önmagát fosztja ki, megzavarodik elfogulatlan világnézete, s az ember
társairól való helyes Ítélete. És habár a tényeket valamely műben meg 
is érti, a tendenciát, amellyel az megiródott, a legtöbb esetben helyte
lenül fogja magyarázni.

Ne lássa az ifjúság idő előtt a világot szépségeitől megrabolva. 
Ne engedjük leszállni az élet mélységeibe, de vigyük fel annak magas-
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lataira, ahol tisztább a légkör s tágabb a szemhatár. Értessük meg vele, 
hogy minden az ő javáért történik és hogy Isten vigasztalásul sok szo
morú dologért legnagyobb áldásként a szép iránti érzéket oltotta szívébe.

Éppen ezért törekedjünk a szépet minden tekintetben kifejezésre 
juttatni s ragadjuk ebben magunkkal a nekünk adatott vagy reánk bízott 
ifjúságot is.

Az ember sokszor vét éppen a legszentebb eszmék ellen, melyekért 
harcol, mert tökéletlen. De feleszmél elég gyakran s ha vannak ihletett 
percei — és legyenek ilyenek minél többször, — ne engedje múló han
gulatként elröppenni őket, hogy ne ritka vendég — de állandó barát
ként maradjanak vele. Az ifjúság pedig maga legyen serkentője eszté
tika i érzéseinek. Hasson a jelenléte mint valami bűvös vonal, melyben 
megtorpan minden nem megfelelő szó és gondolat.

Szerezzünk érvényt a nagy belga iró szavainak, hogy „nem hal 
meg egy szép dolog sem a nélkül, hogy valamit meg ne tisztitana.“  — 
Mendelssohn pedig, szinte folytatva a gondolatot, annak ezzel emel oltárt: 
„M inden lelki szépség megőrzése, mintegy belepillantás az istenség 
lényegébe.“

KRAFKA BORBÁLA.
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HI.
Kormányzat, felügyelet.

Intézetünk a d u n á n tú li ág. lii tv . cv. egyházkerület tulajdona, 
mely mint fenntartó testület az intézet feletti felügyeletet is gyakorolja, 
még pedig elnöksége, továbbá a főiskolai nagybizottság, két k ikü ldött 
felügyelő és helyi iskolai bizottság közvetitésével.

Az állami felügyeletet a miniszteri megbízott teljesíti. A  vallás- és 
közoktatásügyi miniszter Dsida Ottó, győri tankerületi kir. főigazgatót 
bizta meg az elmúlt iskolai évben is e felügyelet gyakorlásával.

IV.
Tanári és neuelő-testület. Tárgy és 

munkafelosztás.
A) ISKOLA.

a) A tanári testület rendes tag ja i:
1. Arató István igazgató; tanította a mennyiségtant az V. és a filo

zófiát a V ili. osztályban heti 6 órában.
2. Bakos Júlia rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a II. osz

tályban heti 5 órában. Az internátus vezetője.
3. Dr. Gosztonyi M argit rendes tanár; tanította a francia és a 

német nyelvet az V., VII. és a VIII. osztályban heti 18 órában. A  VII. 
osztály főnöke.

4. Harsánvi Gyula rendes tanár; tanította a történelmet a II., V.,
VI., VII., VIII. és a földrajzot a II. és IV. osztályban heti 18 órában. A  
tanárikönyvtár őre.

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

6. Kissné Kovács Margit dr. rendes tanár; tanította a földrajzot 
az I., III. és a VIII., a vegytant az V-, VII., a természetrajzot a V I. és az 
egészségtant a VII. osztályban heti 16 órában. A  VIII. osztály főnöke, 
a természetrajzi és vegytani szerek őre.

7. Kolofont Etelka rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a III., 
a történelmet a IV. s a tornát a II., IV., VI., VII. és VIII. osztályban 
heti 18 órában. Az ifjúsági könyvtár őre, a III. osztály főnöke, a Sport
kör egyik vezetője.
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8. Krafka Borbála rendes tanár, tanította a magyar nyelvet az I., 
a német nyelvet az I., III. osztályban s a IV . osztály B) csoportjában és 
a történelmet a III. osztályban heti 17 órában. A z I. osztály fó'nöke, a föld
rajzi és történelmi szerek őre.

9. Kiinsztler Anna oki. középiskolai helyettes tanár, tanította a 
francia nyelvet a III. osztályban és a IV. osztály B) csoportjában heti 
6 órában. Internátusi nevelőnő.

10. Marton Géza rendes tanár; tanította a mennyiségtant a II., IV.,
VI. és VIII. osztályban, a természettant a VIII. osztályban, heti 17 órában. 
A  természettani szerek és a segély- és kölcsönkönyvtárnak őre, a IV. 
osztály főnöke.

11. Miklós Berta rendes tanár; tanította a természetrajzot az I., II., 
a vegytant a IV. és a tornát az I., III. és az V. osztályban heti 17 órában. 
A  tornaszerek őre, a Sportkör egyik vezetője.

12. Puschnikné Feigl Amália rendes tanár, tanította a kézimunkát 
az I.—IV., a rajzot az I.—VIII. osztályban heti 18 órában. A  rajz
szerek őre, a II. osztály főnöke.

13. Rattkayné Sinóros- Szabó Erna rendes tanár; tanította a magyar 
nyelvet a IV., V., VI. és VII. osztályban és a latint az V. osztályban heti 
18 órában. Az önképzőkör vezetője, az V . osztály főnöke.

14. B -né dr Schmidt Gizella oki. középiskolai helyettes taná r; 
tanította a német és a francia nyelvet a IV . A ) csoportban és a VI. 
osztályban heti 11 órában. A  VI. osztály főnöke, internátusi nevelőnő.

15. Suhajda Lajos rendes tanár; igazgatóhelyettes; tanította a 
latin nyelvet a VII. és VIII. és a művészettörténetet az V. osztályban 
heti 12 órában.

16. Teke Sándor rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a VIII. 
és a latin nyelvet a VI. osztályban, a görög nyelvet a VIII., a gyors
írást a IV., V., VI. és VIII. osztályban heti 18 órában. A  tanári értekez
letek jegyzője.

17. Dr. Visnya Aladár rendes tanár; tanította a mennyiségtant az
1., III. és a VII., a természettant a III. és V II. osztályban heti 17 órában. 
Állását 1927. évi okt. 14-én foglalta el s a tanítást okt. 15-én kezdte meg.

b) Óraadók:
1. Horváth István vallástanár; tanította a róm. kath. vallást az I. 

■—V ili. osztályban heti 12 órában.
2. Kühn János evang. kántortanító, oki. középiskolai énektanító; 

tanította a világi éneket s az egyházi éneket az I.—VIII. osztályban 
heti 9 órában.



3. Dr. Linksz Izsák ra b b i; tanította az izraelita vallástant heti 4 
órában.

4. Sturzenegger Minna svájci középfokú iskolákra (Sekundarschule) 
képesített tanítónő'; tanította a német nyelvet a II. osztályban heti 3 
órában; a német és a francia társalgást mint rendkívüli tárgyat heti 16, 
összesen heti 19 órában. Internátusi neveló'nő.

c) Gyakorló tanárjelölt:
1. B.-né Schmidt Gizella dr., szaktárgyai a német és francia, ve

zető tanára Gosztonyi Margit dr.

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 köz

vetlen irányítója, vezetője és ellenőrzője. Március 1-ig korrepetált 19 
gyönge előmenetelő tanulót 1 tárgyból.

3. B.-né Schmidt Gizella dr. tanárnevelőnő; napi beosztás szerint 
résztvett az általános felügyeleti munkában. Közvetlen felügyeletet gya
korolt egy hálóteremben elhelyezett 7 gyermek felett. Intézte a növen
dékek beszerzéseit s kezelte az írószer-raktárt. Korrepetált 9 gyönge 
előmenetelű tanulót 5 tárgyból.

4. herbály Zsófia tanárnevelőnő; március 1-től közvetlen fel
ügyeletet gyakorolt két hálóteremben elhelyezett 9 növendék felett. Május 
végéig résztvett az általános felügyeleti munkában s korrepetált 9 gyönge 
előmenetelű tanulót 5 tárgyból. Márc. 1-től június végéig segített az 
igazgatói irodában.

5. Kiinsztler Anna tanárnevelőnő; közvetlen felügyeletet gyakorolt 
egy hálóban elhelyezett 19 növendék felett. Napi beosztás szerint részt
vett az általános felügyeleti munkában. Kezelte a növendékek postáját 
és korrepetált 18 gyönge előmenetelű tanulót 5 tárgyból.

6. Sturzenegger Minna tanárnevelőnő, közvetlen felügyeletet gya
korolt három hálóban elhelyezett 19 növendék felett. Napi beosztás 
szerint résztvett az általános felügyeleti munkában. Heti 16 német-francia 
társalgási órát tartott és korrepetált 16 gyönge előmenetelű tanulót 
2 tárgyból.

7. W'ágner Karola nevelőnő; közvetlen felügyeletet gyakorolt két 
hálóban elhelyezett 19 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett 
az általános felügyeleti munkában. Korrepetált 19 gyönge előmenetelű 
tanulót 1 tárgyból.

8. Freyler Emma zenetanítónő; tanította a zongorát 9 növendéknek 
heti 17 órában.
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9. Hanély Flóra  zenetanítónő; tanította a zongorát 15 növendéknek 
heti 30 órában.

10. Mohr Jenő zenetanár; tanította a zongorát 12 növendéknek 
heti 12 órában, továbbá a zenetörténetet a zenét tanuló V .—Vili. oszt. 
növendékeknek heti 1 órában.

11. Szovják Gizella zenetanítónő; tanította a zongorát 12 növen
déknek heti 24 órában.

12. Takó József né; tanította a cimbalmot 1 tanulónak heti 2 órában.
13. Dr. Lauringer János intézeti orvos; ellátta az internátus összes 

orvosi teendőit.
14. Suhajda Lajos leányliceumi tanár, igazgató-helyettes. Vezette 

az intézet összes számadásait és a növendékek egyéni folyószámláit.
15. Özv. Schád Boldizsárné házvezetőnő; az intézet háztartási 

ügyeinek közvetlen intézője.
16. Özv. Lukács Károlyné betegápolónő; állandó felügyeletet gya

korolt a betegszobák felett, ápolta az összes nem ragályos betegeket, 
felügyelt a növendékek fürdésénél és kezelte azok ágy- és asztalneműjét.

17. Brunner Dóra  torna- és tánctanítónő ; tanította a táncot egy 
hat hetes tanfolyamban 35 növendéknek.

V.

R tanulók néusora.
f l vast g betűvel szedett tanuló az összes elméleti tárgyból jeles osztályzatot kapott.

1. osztály.
Fiedler Margit 
Guary Ida 
Halász Lenke 
Ihász Ilona 

5 Kapi Klára 
Koppányi Ilona 
Kovács Erzsébet 
Kovács Erzsébet 
Kovács Mária 

10 Motován Anna

Schätzei Karolin 
Soós Erzsébet
Szabó Margit 
Szűcs Margit 

15 Takáts Ida 
Thold Mária

Összesen: 16.
Magántanulók:

Kerpen Márta 
Móritz Rózsi

11. osztály.
Bozzay Etelka 
Czirák Katalin
Fazekas Elvira

Fiedler Márta
5 Görög Lenke 

Holécius Vilma
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Kolossá Jolán 
KorQsmár Katalin
Krötzl Erzsébet 

10 Móritz Katalin 
Nagy Erzsébet
Németh Irén 
Polgár Margit 
Rainer Angela 

15 Schaberl Gizella

Arkauer Ágota 
Bácz Gizella 
Bödey Sára 
Bó'röndy Erzsébet 

5 Csirkovics Irén
Fischer Ella kimaradt 
Gaál Ilona 
Grünberger Erzsébet 
Halász Lujza 

10 Heiszt Irma
Kovács Gabriella 
Kovács Irén 
Kőszegi Lenke 
Krón Irma

Ajkay Klára 
Bichler Ágota 
Bokor Ibolyka 
Cziffrák Ágnes 

5 Dörmer Irén 
Droppa Irén 
Ecker Paula 
Gősy Jolán 
Grünbaum Ella 

10 Halmos Margit 
Helfensdörfer Lujza 
Jakab Margit 
Kotsis Julianna 
Kotsis Teréz

Schaffer lrmá 
Scheer Julianna 
Stefanovszky Irén 
Szovják, Lenke 

20 Wittchen Anna
Összesen: 20.

Magántanuló:

Satzger Erzsébet

III. osztály.

15 Lengyel Éva 
Mikola Ibolya 
Mikolás Rózsa 
Nagy Angela 
Németh Jolán 

20 Pock Gizella 
Pock Irén 
Tamaska Sára 
Trattner Margit 
Vlaj Ilona

Összesen: 24.

Magántanuló:

Görgey Katalin

IV. osztály.
15 Kovács Margit 

Laschober Margit 
Leitner Erzsébet meghalt 
Mayer Mária 
Mátray Piroska 

20 Mesterházy Jolán 
Móritz Piroska 
Nagy Irma 
Orbán Gyöngyi 
Pacher Rózsi 

25 Patthy Anna 
Porkoláb Éva 
Schrantz Margit 
Strok ay Margit
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Szakonyi Ilona 
30 Szamossy Izabella 

Uhl Jolánta 
Vincze Vilma 
Völker Mária

Összesen: 33.

Magántanulók:

Horeczky Melinda
Mráz Ilona 
Vass Éva

V.

Beyer Hanna
Binczy Lenke 
Gratzl Krisztina 
Greifenstein Gizella 

5 Harsányi Sarolta 
Hilmayer Rózsa 
Kapi Katalin 
Lauringer Melánia 
Literáti Nagy Valéria 

10 Reif Hildegard 
Reif Karola 
Reményi Carmen 
Sebestyén Edit 
Szovják Etelka 

15 Wagner Viktória

osztály.

W eigl Ágnes
Összesen: 16.

Magántanulók-.
Baron Rozália 
Bölcsföldi Sarolta 
Deutsch Mária 
Domány Hermin*)

5 Hódosi Zsuzsánna 
Kálmán Magdolna 
Koós Margit 
Leitner Rózsa*)
Rusorán Elma 

10 Székely Livia 
Tóth Irén*)

*) Vizsgálation maradt.

Hermann Irén 
Gerő Ilona 
Ló'wy Edit 
Oppel Vilma 

5 Schaffer Elvira

VI. osztály.

Seybold Ilona
Összesen: 6.

Magántanuló:

Tóth Margit vizsgálatlan maradt.

VII.

Bó’sz Ilona 
Dörmer Olga 
Draskovits Erzsébet 
Fehér Erzsébet 

5 Lengyel Erzsébet

osztály.

Léderer Kornélia 
Nagy Ilona 
Thold Éva 
W eigl Krisztina 

10 Weöres Irma
Összesen x 10.
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Balázs Gizella 
Halász Zsuzsa 
Halik Margit 
Horváth Éva 

5 Jánossy Anna 
Kesserti Erzsébet 
Köpe Ida 
Lengyel Angela 
Manninger Ilona

V ili osztály.

10 Milch Verona 
Radványi Olga 
Ráner Margit 
Salgó Janka 
Seybold Anna 

15 Suhajda Margit 
Sziklay Margit 
Vida Julia

Összesen: 17.

VI.

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

141330/1928., 377/1924. ein. sz. és az 1889/1927. ein. sz. rendeletéivel 
kiadott tanterv szerint haladt. E tanterv az egyetemi nyomdában kap
ható (Budapest, I. Vár, Iskolatér 3. sz.)

A  gyorsírást mint rendkívüli tárgyat tanítottuk heti 1—1 órában, 
egy kezdő és két haladó csoport számára, továbbá a görög nyelvet a 
VIII. osztályban heti 4 órában és a latin nyelvet az V. osztályban heti 
3 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, a görög nyelvet 
és a latin nyelvet az V. osztályban azok számára, akiknek e nyelv isme
retére későbbi tanulmányuk miatt szükségük van.
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1. Német és francia  társa lgás.

Tanította: Sturzenegger Minna.

E társalgási órákban a jelentkezett növendékek tudásuknak meg
felelően négy-négy csoportba voltak osztva. Mindenik csoport hetenkint 
két-két órát kapott. Ezen órákon, mivel az eló'adó 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 /.
1. Die Tischgeräte. 2. Die Möbel. 3. Die Kleidungsstücke. 4. Die 

Haustiere. 5. Die Gebäude. 6. Die Verkehrsmittel. 7. Die Vögel. 8. Die 
Früchte und Gemüse. Erzählen einiger Märchen.

Német II.
1. Am Morgen. 2. Unser Schulhaus. 3. Unser Haus. 4. Die Lebens

mittel und die Getränke. 5. Der Frühling. 6. Gedichte : Der blaue Stern. 
Frühlingsglaube (Uhland). Selbständige Sprechübungen der Schülerinnen 
an Hand von Bildern. Konjugationsübungen.

Német III.
1. Die Mahlzeiten. 3. Der menschliche Körper und die Sinne.

3. Von den Weihnachtsferien. 4. A u f dem Markte. 5. Der Frühling.
6. Wenn man den Koffer packen muß. Selbständige Sprechübungen der 
Schülerinnen an Hand von Bildern. Konjugationsübungen.

Német IV.
1. Besuche. 2. Einkäufe. 3. Im Wäschegeschäft. 4. Der Herbst. 

5. Von den Haustieren. 6. Begrüßungen und Redewendungen. 7. Nach 
dem Theaterbesuch. 8. Die Monate. Selbständiges Erzählen der Schüle
rinnen an Hand von Bilderreihen und aus dem täglichen Leben. Gramma
tikalische Übungen.

Francia I.

1. Les meubles. 2. Les couverts de table. 3. Les vétements. 4. Les 
bätiments. 5. Les animaux domestiques. 6. Les moyens de transport,
7. Les oiseaux. 8. Poesie: Le petit cheval.

Francia II.

1. Notre maison d’école. 2. Notre maison. 3. La nourriture et la 
boisson. 4. Le temps. 5. Le printemps. Exercices de conversation par 
les éléves mémes á l ’aide de petites images. Exercices de conjugaison.
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Francia III.
1. Avant le départ. 2. A  la papeterie. 3. La vilié. 4. Au marché. 

5. Entretien an marché. 6. Les répás. 7. Ce que l ’on dit á table. Entre- 
tien. 8. Le printemps. 9. L ’été. Petits récits par les éléves mémes á 
l’aide de petites images en serie.

Francia IV.
1. Le lever. 2. Au marché. 5. Entretien au marché. 4. L ’automné. 

5. Des animaux domestiques. 6. Lectures choisies des: Lettres á Fran- 
goise par Marcel Prévost. Résumé du texte lu par les éléves. Exercices 
de conversation á l ’aide de petites images.

R résztueuő ta n u ló k  néusora.
(fl név után következő római számjegy azt az osztályt jelenti, amelyikbe a növendék az

iskolában jár.)

Német I.
Ihász Ilona I. Kovács Mária I.
Kapi Klára I. 5 Szűcs Margit I.
Kovács Erzsébet I. Thold Mária I.

Német II.
Fazekas Elvira 11. Móritz Katalin II.
Görög Lenke II. 5 Németh Irén II.
Korcsmár Katalin II. Stefanovszky Irén II.

Német III.
Böröndy Erzsébet III. 5 Vlaj Ilona III.
Halász Lujza III. Laschober Margit IV.
Krön Irma III. Greifenstein Gizella V.
Nagy Angela III.

Német IV.
Fischer Ella III. 5 Droppa Irén IV.
Bichler L ili IV. Leitner Erzsébet IV.
Bokor Ibolya IV. Orbán Gyöngyi IV.
Cziffrák Agnes IV. Kapi Katalin V.

Francia I.
Fischer Ella III. Vlaj Ilona III.
Nagy Angela III. •

Francia II.
Droppa Irén IV. Móritz Piroska IV.
Leitner Erzsébet IV. 5 Greifenstein Gizella V.
Mátray Piroska IV. Nagy Valéria V.

2*
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Hilmayer Rózsi V. 
Kapi Katalin V. 
Reif Hildegard V.

Reif Karola V.
5 Sebestyén Edit V.

Francia III.

Francia IV.
Bősz Ilona VII. Thold Éva VII.
Dörmer Olga VII. 5 Weigl Krisztina VII
Léderer Kornélia VII.

Z. Zenetanítás.
Tanárok: Freyler Emma, Hanély Flóra, Mohr Jenő és Szovják Gizella.

Intézetünkben a zongororatanítás 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. Tanul
mányok : Czerny: Kézügyesség előiskolája és Bertini: Etude-ök. Szona
tinák, előadási darabok.

]V. osztály. Skálák négy oktávon át, tercekben, szextekben és 
decima menetekben. Hármashangzatok és 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. Ber
tin i: 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 fogásé akkordok. Pischna ujjgyakorlatai. Tanulmányok : Czerny: 
Kézügyesség iskolája. Bertin i: Etude-ök. Bach: Kis praeludium és 2 
szólamé invenciók. Előadási művek: Clementi, Haydn, Mozart szonátái
ból. Kisebb előadási darabok.

V II osztály. Skálák továbbfejlesztése. Pischna éjjgyakorlatai. Ta
nulmányok : Czerny: Kézügyesség iskolája. Cramer: Etude-ök. Bach: 
2 szólamé invenciók. Előadási művek: Haydn, Mozart, Beethoven szoná
táiból. Kisebb előadási darabok.
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VIII. osztály. Skálák. Pischna ujjgyakorlatai. Tanulmányok: Czerny: 
Kézügyesség iskolája. Cramer: Etude-ök. Bach: 3 szólamú invenciók. 
Eló'adási müvek: Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven szonátáiból. Kisebb 
előadási darabok.

IX. 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.

E tanterv lényegében megfelel annak, amelyet a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úr 88.923. III./a. sz. rendeletével a zeneiskolák 
számára adott ki. A  nagyobb növendékek heti egy órában Mohr Jenő 
zenetanár részéről elméleti oktatásban is részesültek. A  lefolyt iskola
évben az általános zenetörténet második részével ismertette meg növen
dékeit. Az elvégzett anyag a következő vo lt: 1. Az első klasszicizmus. 
Bach és Händel. Bach fiai és kortársai, Veracini, Tartini stb. — Két 
dallam. — 2. A  második klasszicizmus. Átmenet a második klasszi
cizmusra. A  számozott basszus megszűnése. Haydn, Mozart, Beethoven.

R résztueuő ta n u ló k  n é u s a ra :
(ő  név után következő római számjegy azt az osztályt jelenti, amelyikbe a növendék az

iskolában jár.)

I. zongora-osztály:

N év: Tanította

Czirák Katalin 11. Szovják Gizella
Fiedler Margit I. Mohr Jenő
Fiedler Márta II. Mohr Jenő
Gősy Jolán IV. Freyler Emma
Grünbaum Ella IV. Freyler Emma
Halász Lenke I. Szovják Gizella
Ihász Ilona I. Hanély Flóra
Jakab Margit IV. Szovják Gizella
Kapi Klára I. Mohr Jenő
Mikolás Rózsi III. Hanély Flóra
Mőritz Katalin II. A Freyler Emma
Nagy Erzsébet II. Hanély Flóra
Szűcs Margit I. Freyler Emma
Tamaska Sarolta III. Hanély Flóra

Vlaj Ilona III. Hanély Flóra
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II. zongora-osztály:

N év: Tanította:
Gaál Ilona III. Freyler Emma
Grünberger Erzsébet III. Szovják Gizella
Kovács Mária I. Szovják Gizella
Leitner Erzsébet IV. Szovják Gizella

5 Németh Jolán III. Szovják Gizella

Stefanovszky Irén II, Mohr Jenő
Összesen

III. zongora-osztály:

N év: Tanította:
Binczy Lenke V. Hanély Flóra
Bokor Ibolyka IV. Szovják Gizella
Cziffrák Ágnes IV. Hanély Flóra
Dörmer Irén IV. Hanély Flóra

5 Dörmer Olga VII. Hanély Flóra
Droppa Irén IV. Hanély Flóra
Fischer Ella III. Mohr Jenő
Gerő Ilona VI. Freyler Emma
Halász Zsuzsa VIII. Hanély Flóra

10 Kovács Erzsébet I. Hanély Flóra
Krón Irma III. Freyler Emma
Oppel Vilma VI. Freyler Emma
Pacher Rózsi IV. Szovják Gizella
Reif Hildegard V. Mohr Jenő

15 Reif Karola V. Mohr Jenő
Salgó Janka VIII. Freyler Emma
Scháberl Gizella II. Hanély Flóra
Vida Júlia VIII. Hanély Flóra

Összesen :

IV. zongora-osztály:

N év: Tanította:
Bichler Ágota IV. Mohr Jenő
Hilmayer Rózsi V. Szovják Gizella
Móritz Piroska IV. Freyler Emma

Összesen: 3.
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V. zongora-osztály:
Név: Tanította:

Mátray Piroska IV. Mohr Jenő
Sebestyén Edit V. Szovják Gizella

Összesen: 2.

VI. zongora-osztály:
Név: Tanította:

Löwy Edit VI. Szovják Gizella
Wagner Viktória V. Mohr Jenő

Összesen: 2.

VII. zongora-osztály:
Név: Tanította:

Kesserü Erzsébet VIII. Mohr Jenő
Léderer Kornélia VI. Mohr Jenő

Összesen: 2.
Osztályba való beosztás nélkül tanult zongorázni: Horváth Eva VIII.
A  zenei osztályok elvégzése természetesen nincsen évekhez kötve. 

Egyik tanuló esetleg másfél, két év alatt végzi el egy-egy zeneosztály 
anyagát, mig mások talán nagyobb tehetség mellett, egy év letelte előtt 
is beosztatnak a megfelelő magasabb osztályba.

Növendékeink zenei nevelését szolgálta az öt házi jellegű zene
est, melynek célja volt a növendékeket a nyilvánosság előtt való ját
szásra szoktatni, s velük a zenetanárok, vagy meghívott vendégek szives 
közreműködése útján az értékes zenét megismertetni és megkedveltetni. 
E zeneesték alkalmával sorra került valamennyi zenét tanuló növendék 
egy-egy kidolgozott előadási darabbal. Ezen számok után szoktak követ
kezni a zenetanárok számai.

Részükről, illetve Gleim Hugó nyug. ezredes, meghivott vendég 
részéről az alábbi művek kerültek előadásra :

I. 1927. november 12-én: Schubert-táncok 4 kézre. Előadták: 
Freyler Emma és Szovják Gizella.

II. 1927. december 16-án: Dalok és operaáriák. Előadta Gleim 
Hugó nyug. ezredes.

III. 1928. február 1-én : L isz t: Magyar rapszódia. Előadta : Mohr Jenő.
IV. 1928. február 25-én: Schubert, Riedel H. dalok. Előadta: Ha- 

nély Flóra.
V. 1928. március 24-én: Dalok. Előadta: Gleim Hugó nyug. ezredes.
1928. június 7-én folyt le a haladottabb tanulók nyilvános zene

vizsgálata, melyen a következő művek kerültek előadásra :
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1. Mozart: Figaro házassága. Nyitány. Dörmer Irén és Dörmer Olga.
2. Burgmüller: Etűd. Kovács Mária.
3. Kullak: Tänzchen. Kovács Erzsébet.
4. Kreutzlin: Soldatenspiel. SchaberI Gizella.
5. Förster: Az első bál. Stefanovszky Irén.
6. Heydn: Polonaise. Gaál Ilona.
7. Bátor Sz.: Baba-szerenád. Krón Irma.
8. Bach E .: Tavasz ébredése. Móritz Piroska.
9. Leoncavallo : Velencei sajkadal. Bichler Ágota.

10. Eggeling: Capricietto. Mátray Piroska.
11. Bohm : A  fonóban. Reif Karola.
12. Schumann: Träumerei, Glückes genug. Sebestyén Edit.
13. Jensen: Die Mühle. Hilmayer Rózsi.
14. Mendelssohn: Lied ohne Worte. Löwy Edit.
15. Graben— Hoffman: Des Vögleins Morgenlied.

Brandt: Das Lied der Nachtigall. Radványi Olga.
16. Chaminade: Zingara. Kesserü Erzsébet.
A  többi növendék zenevizsgálatát házi jellegei 1928. június 17-én 

tartottuk meg.
Itt említjük meg, hogy Halász Lujza II. o. tanuló Takó Józsefné 

részéró'l cimbalomoktatásban részesült.

3 .  fT lű u é s z i  r a jz  é s  k é z im u n k a
Tanította: Puschnikné Feigl Amália.

Intézetünk felsó'bb osztályú tanulói közül néhányan mint rendkívüli 
tárgyat tanulták heti 2 órában hajlamaiknak megfeleló'en a művészi rajzot, 
illetve a kézimunkát.

FI résztueuő ta
Oppel Vilma VI.
Schäffer Elvira VI.
Bősz Ilona VII.
Draskovits Erzsébet VII.

5 Thold Éva VII.

u ló k  néusora :
Weigl Krisztina VII.
Weöres Irma VII.
Suhajda Margit VIII.
Sziklay Margit V ili.

Összesen : 9.

4. G yorsírás.
Tanította: Teke Sándor.

Intézetünk önként jelentkező' növendékei a IV. osztálytól kezdve 
rendszeres elméleti és gyakorlati kiképzést kaptak a gyorsírásból is az 
egységes magyar gyorsirási rendszer alapján. A  kezdők a legalsó fokú
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fogalmazási, a haladók az irodai gyorsírást tanulták. A  VIII. osztály 2 
növendéke, akik még a Gabelsberger—Markovits-féle rendszer szerint 
kezdték a gyorsírás tanulását, ugyanezen rendszer magasfokú vita-irásában 
gyakorolták magukat.

A  résztvevő tanulók névsora: Kezdők a IV. osztályból: Ajkay 
Klári, Bokor Ibolyka, Droppa Irén, Ecker Paula, Gősy Jolán, Halmos 
Margit, Helfensdörfer Lujza, Laschober Margit, Mátray Piroska, Mayer 
Mária, Móritz Piroska, Orbán Gyöngyi, Patthy Anna, Schrantz Margit, 
Strokay Margit, Szakonyi Ilona, Szamossy Izabella, Uhl Jolánta, Vincze 
Vilma, Völker Mária. Az V. osztályból: Reif Karola, Wagner Viktória.

Haladók: V. osztály: Beyer Hanna, Gratzl Krisztina, Harsányi 
Sári, Reif Hilda, Sebestyén Edit, Szovják Etelka, Weigl Agnes. VI. osztály: 
Hermann Irén. VIII. osztály: Horváth Éva, Kesserű Erzsébet.

5. G örög nyelu.
Tanította: Teke Sándor.

Intézetünk felső tagozatában, a V I—VIII. osztályokban még a leány
gimnáziumi tanterv alapján fo ly t a tanítás s a klasszikus oktatás k i
egészítésére a görög nyelvet is tanítottuk oly növendékek számára, akik 
az érettségi után az egyetemen nyelvi tanulmányokat óhajtanak végezni. 
Az idén a VIII. osztály 6 tanulója s 1 tavaly érettségit tett növendék 
vett részt a tanfolyamon. — Valamennyien sikeres kiegészítő érettségi 
vizsgálatot tettek.

A  résztvevő tanulók névsora: Fölnagy Mária, Halik Margit, Jánossy 
Anna, Kesserű Erzsébet, Lengyel Angela, Manninger Ilona, Suhajda Margit.

6. Latin nyelu.
Tanította: Ruttkayné Sinóros Sz. Erna.

Minthogy intézetünkben a leányliceumok számára 1927. évben k i
adott tanterv a vallás- és közoktatásügyi miniszter külön engedélye alap
ján az V. osztályban is életbe lépett, a latin nyelvet ebben az osztályban 
az erre önként jelentkező tanulók már mint rendkívüli tárgyat tanulták 
heti 3 órában. Az elvégzett tananyag : Székely István : Liber puellarum 
1— 16. olvasmánya s a megfelelő magyar olvasmányok fordítása alapján 
az alaktan főbb vonásai (névragozás, melléknevek, fokozás, számnevek, 
névmások, igeragozás).

A  résztvevő tanulók névsora: Beyer Hanna, Greifenstein Gizella, 
Harsányi Sarolta, Hilmayer Rózsi, Lauringer Melanie, Nagy Valéria, 
Reményi Carmen, Szovják Etelka.

Ezek a tanulók intézetünkben a leányliceumi érettségi vizsgálat 
alkalmával a latin nyelvből kiegészítő érettségi vizsgálatot is tehetnek.
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V i l i .

F)z internátus.
Egyik legkedvesebb növendékünk, a negyedosztályos kis Leitner 

Böske halála ezidén gyászba borította intézetünket. Január 10-ének es
téjén hirtelen rosszul lett, másnap a szombathelyi kórházba vitték, ahol 
megoperálták, de kétségbeesett édesanyja odaadó ápolása és a leggon
dosabb orvosi kezelés ellenére is, négy heti kínos szenvedés után, csendes 
imádsággal fejezte be rövid életét.

Az iskolában mindenkit mélységesen megrendített a gyászhir ! Az 
intézet egyik derék, buzgó növendéke volt, aki az internátusbán példát 
adott a lelkiismeretes munkának mindenkor jókedvű elvégzésében. Kedves, 
okos, ó'szinte gyermek volt, tanárainak és társainak szivéhez nőtt s így 
mindenkit mélységesen megrendített az a gyászos hir, hogy többé nem 
látjuk s kacagásával derűt többé nem terjeszt maga kö rü l!

Nagykanizsán helyezték örök nyugalomra. Temetésén a tanári és 
nevelőtestület nevében Bakos Júlia, internátusvezetőnő és Marton Géza, 
a IV. osztály főnöke vettek részt öt IV. o. tanulóval. Ravatalára két 
koszorút helyeztek, egyet a tanári és nevelőtestület, egvet az ifjúság 
nevében. Nyugodjék békében. Emlékét szeretettel őrizzük!

* ** ■
Az internátusbán elhelyezett növendékek tanítását, nevelését és 

ápolását a tanári és nevelőtestület 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 nevelőnők a növendékekkel 
étkeznek, sétálnak és szórakoznak, lakószobáik a hálótermek mellett 
vannak, ahová tőlük közvetlen 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 szigorúbb fegyelmi 
eszközök alkalmazásától sem. S erről, ha indokoltnak látja, értesíti az 
érdekelt szülőket is, mert nem tarthatja feladatának, hogy a gondjaira 
bizott gyermekről ne a valóságnak megfelelő képet nyújtson a szülők 
számára. Hosszú évekre visszatekintő tapasztalatai szerint a nevelés terén 
fölmerülő nehézségek csaknem minden esetben megoldhatók voltak, 
amikor biztosítható volt az intézet és a szülői ház harmonikus együtt
működése. Ep ezért az intézet a szülők részéről őszinte bizalmat kér, 
amint ő is mindenkor közvetlen bizalommal tárja fel tapasztalatait a 
növendék szülője előtt.
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Az internátusbán a növendékek tanulmányait gondosan ellenőrzik, 
a gyöngébb tanulókat munkájukban rendszeresen támogatják. A  tanár
nevelőnők valamennyien más és más szakból vannak képesítve s igy 
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 részletesen 
beszámol. A  többi nevelőnők is beszélnek németül vagy franciául s így 
a növendékeknek állandó alkalmuk van arra, hogy a nyelveket a min
dennapi érintkezésben használhassák és gyakorolhassák.

Alkalmas időben a leányok minden szabad ideiüket a iókarban 
tartott árnyas kertben vagy a napos udvaron töltik. Üdülő szórakozásul 
különféle játékok állanak rendelkezésükre. (Turul, ping-pong és az inté
zeti sportpályán tennisz).

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

A  növendékek a modern berendezésű tágas fürdőteremben, melv 
kellően fel van szerelve hideg és meleg zuhanyokkal, láb-, ülő- és kád
fürdőkkel, hetenként kétszer fürödnek. A  betegek számára a főépülettől 
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 elkülönítve 
nem a rendes betegápolónő, hanem egy alkalomszerüleg behívott kisegítő 
betegápolónő gondozza.

Hogy a magvar társadalom legszélesebb rétegeiben milyen meg
értő elismerésre talált az intézet tanitó és nevelő munkája, legbeszé
desebben mutatja az a körülmény, hogy olyan városokból is van növen
dékünk, ahol leányközépiskola működik. Ilyen városok: Budapest, Bécs> 
Pécs, Székesfehérvár, Szombathely, Békéscsaba.

H ben tlakó  növendékek névsora :

Bichler Ágota Pacsa, Zala m.
Binczy Lenke Vése, Somogy m.
Bokor Ibolya Rum, Vas m.
Bőröndy Erzsébet Kemenesmagasi, Vas m.

5 Csirkovits Irén Boba, Vas m.
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Cziffrák Ágnes Muraszombat.
Czirák Katalin Potyond, Sopron m. 
Dörmer Irén Varsád, Tolna m.
Dörmer Olga „

10 Droppa Irén Oroszlány, Komárom m. 
Egressy Irén Jánosháza, Vas m.
Fazekas Elvira Szentantalfa, Zala m. 
Fehér Erzsébet Zalaszentgrót, Zala m. 
Fiedler Margit Locsmánd.

15 Fiedler Márta „
Fischer Ella Károlyváros.
Gaál Ilona Alsómesteri, Vas m.
Gerő Ilona Körmend, Vas m.
Görög Lenke Nagyveleg, Fehér m.

20 Gősy Jolán Kemenesmihályfa, Vas m. 
Greifenstein Gizella Sárszentló'rinc,Tolna m. 
Grünbaum Ella Gelse, Zala m. 
Grünberger Erzsébet Barcs, Somogy m. 
Halász Lenke Bük, Sopron m.

25 Halász Lujza „ „  „
Halász Zsuzsa Répceszemere, Sopron m. 
Hilmayer Rózsa Körmend, Vas m. 
Horváth Éva Nagyvázsony, Veszprém m. 
Ihász Ilona Kisbabot, Győr m.

30 Jakab Margit Maglód, Pest m.
Jánossy Anna Komárom.
Kapi Katalin Szombathely.
Kapi Klári „
Kesseríí Erzsébet Székesfehérvár.

35 Koppányi Ilona Kissomlyó, Vas m.
Korcsmár Katalin Gyékényes, Somogy m. 
Kotsis Júlia Zsédeny, Vas m.
Kotsis Teréz „ „  „
Kovács Erzsébet Csepreg, Sopron m.

40 Kovács Mária, Békéscsaba, Békés m. 
Köpe Ida Csepreg, Sopron m.
Krón Irma Gyón, Pest m.
Léderer Kornélia Budapest.
Leitner Erzsébet Letenye, Zala m.

40 Lengyel Angéla Ózd, Borsod m.
Lengyel Erzsébet „ „  „
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Löwy Edit Keszthely, Zala m.
Mátray Piroska Ózd, Borsod m.
Mikolás Rózsa Szilsárkány, Sopron m.

50 Milch Vera Komárom.
Móritz Katalin Boba, Vas m.
Móritz Piroska Szentkirályszabadja, Veszprém m. 
Móritz Rózsi Boba, Vas m.
Mráz Ilona Dabronc, Zala m.

55 Nagy Erzsébet Nemeskolta, Vas m.
Nagy Ilona „  „  „
Nagy Irma Sorkitótfalu, Vas m.
Nagy Valéria Budapest.
Németh Irén Szergény, Veszprém m.

60 Németh Jolán Nemeskér, Sopron m.
Oppel Vilma Keszthely, Zala m.
Pacher Rózsa Locsmánd.
Porkoláb Éva Celldömölk, Vas m.
Radványi Olga Budapest.

65 Reif Hilda Zsombolya.
Reif Karola „
Salgó Janka Wien.
Schaberl Gizella Szentgotthárd, Vas m.
Sebestyén Edit Felsó'ó'r.

70 Stefanovszky Irén Veszprém.
Szűcs Margit Böhönye, Somogy m.
Tamaska Sári Söjtör, Zala m.
Vida Júlia Pécs, Baranya m.
Vlaj Ilona Zalalövó', Zala m.

75 Wagner V iktória Budapest.
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R z  in te rná tus i nöuenöékeknek 1 9 2 7 /2 8 . éui testi fejlődése.

Fiedler M.
kor
11

I. osztály.
súly

szept. 35.5 
jún. 42

magasság
139.5
144

mellböség *)
6 7 -6 3
7 6 -7 0

4
6

különbség' 6.5 4.5 2
Halász L. 11 28.5 133 6 6 -6 0 6

30.75 138.5 69—62 7
2.25 5.5 1

Ihász I. 11 31.5 138 .65—59 6
33.5 141.5 68—62 6

2 35 0
Kapi Klári 10 31.5 140 7 1 -6 5 6

33 144 7 4 -6 6 8
1.5 4 2

Koppányi I. 12 38.5 147.5 7 6 -6 8 8
51 153 85—77 8
12.5 5.5 0

Kovács Erzsébet 11 29 129.5 6 7 -6 2 5
34 132.5 7 2 -6 6 6
5 3 0

Kovács Mária 10 29.5 135 61—56 5
35 139 70—62 8

55 4 3
Szűcs M. 10 31.75 136.5 6 6 -6 2 4

33.5 142 70—63 7
1.75 5.5 3

11. osztály.

Czirák K. 12 44.5 152 7 6 -6 9 7
42.5 157 7 7 -7 0 7
— 2 5 0

Fazekas E. 12 42.5 152.5 7 8 - 7 0 8
47.5 156.5 8 3 -7 5 8

5 4 0

*  Az első szám belégzésre, a második kilégzésre vonatkozik, a harmadik 
szám e kettő közötti különbséget mutatja.
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Fiedler Márta 

Görög L. 

Korcsmár K. 

Móritz K. 

Németh Irén 

Nagy Erzsi 

Stefanovszky I. 

Schaberl G.

Bőröndy E. 

Csirkovits 1. 

Gaál I.

Grünberger E.

kor. súly magasság mellbőség
13 szept. 35.5 143 7 1 -6 5 6

jún. 40 147.5 7 6 -6 8 8
különbség 4.5 4.5 9u

12 46-5 159.5 ‘ 7 8 -7 2 6
52 165 8 2 -7 4 8

5.5 5.5 2
12 41.5 155.5 7 6 -6 9 7

54 160 8 5 -7 7 8
12.5 4.5 1

12 47.5 147.5 7 9 -7 2 7
47.5 152.5 80—71 9
0 5 2

13 36.5 145 7 4 -6 7 7
42 149 7 9 -7 2 7

5.5 4 0
12 39 141 7 3 -6 8 5

38.25 149 7 8 -71 7

— 0.75 8 2
12 38.5 147.5 7 4 -6 7 7

46 151.5 8 1 -7 4 7
7.5 4 0

12 37 144 7 2 -6 8 4
39.5 150 7 5 -6 7 8
2.5 6 4

III. osztály.

14 56 148.5 84—79 5
53.5 150.5 8 3 -7 6 7

13

13

13

— 2.5 2 2
47.5 155 81—78 6
48 157 8 5 -7 8 7
0.5 2 1

46.5 154 7 8 -7 1 7
50.5 158 8 5 -7 4 11

4 4 4
39 147.5 7 4 -6 7 7
38 151.5 7 3 -6 6 7

— 1 4



32

kor súly magasság mellbőség
Halász Lujza 13 szept. 36.5 133 7 1 -6 5 6

jún. 38 139 7 3 -6 6 7
különbség 1.5 6 1

Krón I. ’ 12 34 143.5 75— 69 7
39.5 146.5 7 8 -7 2 7

5.5 3 0
Mikolás R. 13 40.25 148 7 4 -6 8 6

44.5 153.5 7 9 -7 2 7
4.25 5.5 1

Németh Jolán 13 35.5 141.5 7 3 -6 7 6
39.25 147.5 8 7 -8 1 6

3.75 6 0
Tamaska S. 13 53 149 8 8 -8 2 6

52 152 8 7 -8 1 6
— 1 3 0

Vlaj 1. 13 51.5 158 7 8 -7 1 7
52.5 161 82— 75 7
1 3 0

IV. osztály.

Bokor I. 13 66 161 8 8 -8 3 5
65 161 9 0 -8 4 6

- -  1 3 1
Bichler Á. 14 51.5 145.5 86—79 7

50 149 8 6 -7 9 7
— 1.5 3.5 0

Cziffrák Á. 13 59.5 160 8 5 -7 9 6
61 164 8 4 -7 8 6

1.5 4 0
Dörmer Irén 15 42.25 150 7 9 -7 2 7

43.5 153.5 7 9 -7 2 7
1.25 3.5 0

Egressy I. 15 64 157 8 7 -8 2 5
60 159.5 8 7 -8 2 5

_  4 2.5 0
Droppa Irén 16 61 164 94— 88 6

61 167 94—88 6
0 3 0



Gó'sy Jolán
kor
14

súly
szept. 44.25 

jún. 44.5

magasság
160
164.5

mellbőség
7 7 -7 0
7 7 -7 0

7
7

különbség 0.25 4.5 0
Grünbaum Ella 14 52.25 146 8 5 -7 9 6

51 150 8 5 -7 9 6
— 1.25 4 0

Jakab M. 15 44 153 77—69 8
46.5 157.5 8 0 -7 2 8

2.5 4.5 0
Kotsis T. 16 54.5 153.5 8 7 -8 2 5

55 156 8 6 -8 0 6
0.5 2.5 1

Kotsis J. 14 545 152 8 3 -7 8 5
54 155 8 5 -7 8 7

— 0-5 3 2
Mátray Piroska 14 52.5 152 8 3 -7 6 7

52.5 156.5 8 5 -7 8 7
0 4.5 0

Móritz Piroska 14 45 158 7 6 -6 8 8
48.5 161 79-71 8

-  35 3 0
Nagy Irma 14 37 144 8 3 -7 5 8

41 151.5 8 5 -7 7 8
— 4 7.5 0

Pacher Rózsa 14 50.5 155 8 2 -7 5 7
55 157.5 8 9 -8 2 7

4.5 2.5 0
Porkoláb É. 15 52 159 8 1 -7 4 7

54 163.5 88-81 7
Qírni 4.5 0

V. osztály.

Binczy L. 15 55 154 8 2 -7 5 7
54 159 8 2 -7 5 7

— 1 5 0
Greifenstein G. 15 47 154 82—75 7

48 158 8 3 -7 6 7,
1 4 0

3
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kor. súly magasság mellbőség
Hilmayer R. 14 szept. 63.5 161 87—80 7

jún. 63 163.5 8 9 -8 0 9
különbség — 0.5 2.5 2

Kapi Kató 15 53 162 83—78 5
56.5 166.5 8 7 -8 0 7

3.5 4.5 2
Nagy Valéria 15 49 155.5 80—74 6

55 159 83—77 6
6 3.5 0

Reif Karola 15 44 155.5 8 0 -7 4 6
44.5 158 81— 75 6

0.5 2.5 0
Reif Hilda 14 47 155 8 3 -7 8 5

51 161 8 7 -8 0 7
4 6 2

Sebestyén E. 16 55 158.5 8 8 -8 2 6
56.5 161 8 8 -8 1 7

1.5 2.5 1
Wagner V. 14 50.5 157 79—73 6

49.5 161.5 8 4 -7 8 6
— 1 4.5 0

VI. osztály.

Gerő Ilona 16 52.5 153 85—80 5
48.5 155.5 85—79 6

-  4 2.5 1
Lőwy Edit 15 53.5 158.5 90—83 7

51 161 9 1 -8 2 9
-  2.5 2.5 2

Oppel Vilma 16 51 156-5 84—78 6
52.5 160 8 6 -7 9 7

1.5 8.5 1

VII. osztály.

52.5 160.5 83—78 5
49.5 163 8 3 -7 8  5

Dörmer O. 17

— 3 2.5 0
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kor súly magasság mellbőség r
Lengyel E. 16 szept. 66 154 9 1 -8 5 6

jún. 62.25 157 9 1 -8 5 6
különbség — 3.75 3 0

Nagy Ilona 18 59 162 8 8 -8 2 6
54.5 164 8 8 -8 2 6

-  4.5 2 0
Fehér E. 18 60 161 9 1 -8 3 8

56.5 163.5 9 1 -8 3 8
-  3.5 2.5 0

Léderer K. 17 52 150 8 4 -7 8 6
55.5 153 8 6 -7 8 8

3.5 3 2

VIII. osztály.

Halász Zs. 17 56 154.5 8 7 -8 0 7
52 156 8 7 -8 0 7

— 4 1*5 0
Horváth É. 17 61.25 156 9 3 -8 6 7

55.5 158 8 5 -7 8 7
— 5.75 2 0

Jánossy A. 18 54.25 162.5 8 1 -7 6 5
52.5 164 8 3 -7 7 6

-  1.75 1.5 1
Kesserű E. 18 64.5 156.5 9 0 -8 2 8

61.5 159.5 9 4 -8 8 6
— 3 3 2

Köpe Ida 18 57.5 158 8 2 -7 7 5
56 160 8 9 -8 2 . 7

— 1.5 2 2
Lengyel A . 17 68 157.5 9 7 -9 2 5

63.5 159.5 9 6 -9 0 6
— 4.5 2 1

Radványi O. 18 58.5 158 8 9 -8 4 5
60 160 8 7 -8 2 5

1.5 2 0
Salgó J. 18 44 157 7 6 -7 0 6

44.5 160.5 77-71 6
0.5 3.5 0

3*
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Vida Júlia
kor
19 szept. 

jún.

súly
53
49.5

magasság
163
165

mellbőség
8 3 -7 8
8 3 -7 8

5
5

különbség -  3.5 2 0
Milch Vera 17 58 166 9 0 -8 2 8

58.5 167 9 3 -8 5 8
0.5 1 0

Legnagyobb fejlődést mutattak:

a) Súlygyarapodás terén: Koppányi I. I. o. 12.5 kg.
Korcsmár K. II. o. 12.5 kg. 
Stefanovszky I. II. o. 7.5 kg.

b) Magasságnövekedés terén: Nagy E. II. o. 8 cm.
Nagy I. IV. o. 7.5 cm. 
Schaberl G. II. o. 6 cm.

c) A  mellkas növekedése terén: Gaál I. III. o. 4 cm.
Schaberl G. II. o. 4 cm. 
Kovács M. I. o. 3 cm.



R z in te rn ä tu s  házirendje.

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

lizés; 8—1-ig tanítás órarend szerint. — 11-kor tízórai.
'/42-kor ebéd, télen ebéd után séta, nyáron tartózkodás a kertben.
Délután V , 3-tól V , 5-ig tanítás, ezután uzsonna. Uzsonna után 

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

»/4 8-kor vacsora, */, 9-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.
A korcsolyázás kötelező, 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 látogathatják meg, mely alka
lommal először az internátus vezetőjénél, vagy a napos nevelőnőnél tar
toznak jelentkezni. A  növendékek csak oly látogatókat fogadhatnak, 
akiket vagy az internátus vezetője ismer, vagy akik a szülők felhatal
mazását mutatják fel. A növendékek, hogy az intézeti életet minél rö- 
videbb idő alatt megszokhassák, a tanév első két hónapjában egyáltalá
ban 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 megbizható személyeket fogad el, semmi 
esetre sem kiskorúakat vagy szobaleányokat. Az a növendék, aki a ki
menő napon nem tér vissza pontosan az intézetbe, elveszti a következő 
kimenetel jogát, de a vezetőség azoktól is megvonja a kimenés 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 otthon tölthetik, azonban más ünnepeken csak külön engedély 
alapján utazhatnak haza. A  növendékek mindannyiszor, amikor a szün
idő után az intézetbe visszatérnek, orvosi bizonyítvánnyal tartoznak iga
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zolni, hogy sem családjukban, sem azon helységben, ahol tartózkodtak, 
ottlétük idején ragályos betegség nem volt.

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

A  növendékeknek az internátusi vezetőség tudta nélkül leveleket 
elküldeni nem szabad. Szüleiknek hetenként, más hozzátartozóiknak 
havonként egyszer Írhatnak; az utóbbiakkal folytatott levelezés korlá
tozásának és ellenőrzésének jogát a vezetőség belátása szerint gya
korolhatja.

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

t 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 gyer
mekeiket az intézetbe. Ily nyilatkozat hiányában a helyeket az új folya
modókkal 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
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Méltányos esetekben a helyi iskolai bizottság a hozzá benyújtott 
külön folyamodás alapján tartásdíjkedvezményeket engedélyez. Ilyen ked
vezményeket 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 automatikusan 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 máso
dikban 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 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 leg
nagyobb 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 tartás
díj havonként fizethető és minden hó 1-én esedékes. Ha a befizetés a 
hó 8-ik napjáig nem folyik be, havi 1% késedelmi kamatot számítunk. 
Azonban júl. 15-ig, illetőleg a felvételkor 100 P előlegül a hely lefog
lalására beküldendő.

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 szülők kíván
ságára beszerzett tárgyak.

R nöuenöékek á lta l hozandó tá rg y a k  jegyzéke.

a) Ágynemű : Háromrétű matrác, melynek hossza 180 cm., széles
sége 80 cm., egy fejpárna, egy levarrott piros paplan, háromszori fehér
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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 
fésülködőkabát, 6 nyári és 6 téli nadrág, 2 fehér és 2 színes nyári és 
ugyanannyi téli alsóázoknya, 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 kávésasztal

kendő, 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,

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 szalag- 

disszel, 1 tavaszi és 1 téli sötétkék felöltő. Téli és nyári keztyű, 2—3 pár 
magas bőrcipő, 1 pár reggeli papucs, 1 pár fekete gamásli, 1 pár sár
cipő, 1 nagy gyapjúkendő, 1 esernyő, és egy négyszögű selyem nyakkendő.

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

A  növendékek iskolai ünnepélyeken és közös kivonulások alkal
mával tartoznak sötétkék berakott aljban és az alkalomnak megfelelően 
sötétkék vagy fehér egyszerűen varrott ujjas blúzban megjelenni. Felső 
ruháik tehát ennek megfelelően készítendők. Többi ruházatuk is az 
iskolai élet és az ott folyó munka komolyságának megfelelő színű és ki 
vitelű legyen. Feltétlenül tilos az ujjatlan ruhák viselése, a szoknyáknak 
pedig térden aluliaknak kell lenniök.

d) Egyéb szükséges tárgyakból: 1 pár evőeszköz és kávéskanál, 
kinaezüstből. Valódi ezüst kanalakat ne hozzanak a növendékek, ilye
nekért nem vállal az intézet felelősséget. Számmal ellátott fogmosó és 
ivópohár, 1 bontó-, egy sűrű fésű, 1 haj-, 1 fog-, 1 ruha- és egy cipő- 
tisztítókefe. Varróeszköz, cérna, olló, szappan, fogpor, azonkívül egy 
darab régi vászon, mely sérülés esetén kötőszer gyanánt szolgálhat, 1 pár 
korcsolya.

e) 1 por- és tányértörlő az intézetnek való végleges beszolgáltatás 
céljából, nem számmal, hanem J betűvel.
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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 felügyelő 
nevelőnőnél marad.

IX.
Érettségi u izsgá la tok.

Ez évben nyolcadszor tartottunk érettségi vizsgálatot. 17 tanuló 
jelentkezett. Az írásbeli vizsgálatok május hó 14, 15, 16 és 18. napjain 
voltak, a szóbeli Hérints Lajos esperes elnöklete és dr. Szigethy Lajos 
ny. ev. középiskolai igazgató, kormányképviselő jelenlétében június hó 25. 
és 26.-án folyt le.

Jelesen érett 5, jól 5, érett 7.
A z írásbeli érettségi tételek a következők voltak :
Magyar: A  nő szerepe Az ember tragédiájában.
Latin : C. Sallustius Crispus: De coniuratione Catilinae c. 6 —7. i 4. 

Quo mode se res publica Romana antiquis temporibus habuerit.
Német: Adott magyar szöveg fordítása németre 35 nyomtatott 

sornyi terjedelemmel, illetőleg „Wallenstein als Mensch und als Feldherr“ . 
In Bezug auf Schiller’s Drama. Charakterschilderung. (Valamennyien a 
fordítást választották.)

Mennyiségtan: 1. Egy viszintes talajon két torony áll. A  két to 
ronynak egymástól való távolsága a köztük levő házak miatt közvetlenül 
nem mérhető le. Vegyünk fel a vízszintes talajon egy olyan pontot» 
ahonnét mindkét torony teljes egészében látható. A  felvett pontból az 
52 m. magas torony 15"12’ alatt, a 69 m. magas torony 11'24’ alatt, 
a két torony talppontja pedig 81"3r alatt látszik. Milyen messze van a 
két torony egymástól? 2. Melyik az a számtani haladvány, melynél a 
második és ötödik tag összege a 4x2-f-9y2 =  72 ellipszis és a 2x-|-3y — 12 
egyenes érintési pont y koordinátájának tízszeresével egyenlő, a második 
és harmadik tag összegének kétszerese hattal nagyobb a negyedik és 
hatodik tag össegénél, a tagok száma pedig az érintési pont koordinátáinak 
szorzatával egyenlő ?

Kiegészítő görög érettségi vizsgálatot te tt hét tanuló: Fölnagy 
Mária (érettségi vizsgálatot 1927. jún.-ban tett) elégséges, Halik Margit 
jeles, Jánossy Anna jeles, Kesserü Erzsébet jeles, Lengyel Angela jó, 
Manninger Ilona jó, Suhajda Margit jeles eredménnyel.
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X.

Ifjúsági egyesületek.
1. H B e lm iss ió  Egyesü le t 1QZ7— 28 . isko la i éui jelentése.

Az egyesületnek az intézet minden protestáns növendéke tagja 
v o lt ; számuk: 107. Az egyesület munkáját Kiss István vallástanár vezette. 
Tisztikara a következő v o lt : ifjúsági e lnök: Kesserű Erzsébet V ili. o. t., 
jegyző: Nagy Ilonka VII. o. t., pénztáros: Suhajda Margit VIII. o. t., 
ellenőr: Ráner Margit VIII. o. t „  könyvtáros: Lengyel Angela VIII. o. t. 
s az osztályonként választott énekvezérek.

Munkánkban ez évben is az Evang. Diákszövetség munkatervét 
vettük irányitóul. Összesen 12 összejövetelt tartottunk, ezek mindig ének 
s imádsággal kezdődtek és zárultak s a középpontjuk mindig biblia- 
olvasás és magyarázat volt. Az összejöveteleket felváltva tartottuk az 
alsó és felső osztályú növendékek számára. Az I—IV. osztályosok össze
jövetelein folytatólagosan a Cselekedetek könyvéből Pál apostol fogsá
gának a történetét olvastuk és magyaráztuk. Az V —VIII. osztályosokén 
tematikus bibliatanulmányozást tartottunk, melynek tárgya „a  Krisztusban 
megjelentett hősies élet“ volt; itt különösen arra igyekeztünk, hogy az ily 
élet ama vonásait emeljük ki, mely inkább a női egyéniségben valósul. 
A  bibliamagyarázatokon kivül, melyeket a vallástanár végzett, a tagok 
maguk készítette dolgozatokat olvastak fel, hazafias, valláserkölcsi tar
talmú költeményeket szavaltak ezen összejöveteleinken. Alkalmakként 
karének, egyházi zene is szerepeltek a műsoron, amelyeket Kühn János 
énektanár úr volt szíves betanítani. Az intézet nagy vetítőkészülékét is 
felhasználtuk Zichy M. művészetének bemutatásánál.

Dolgozatokat hoztak a következő tanulók : Kesserű Erzsébet VIII. o. t. 
„Ó ra  et labora“ , Radványi Olga VIII. o. t. „Légy hű egyházadhoz“  (ford.), 
Bokor Ibolya IV. o. t. „A z  áldott orvos közeleg“ , Lengyel Angela VIII. o. t. 
„Erős vár a mi Istenünk“ , Bősz Ilona VII. o. t. „Zichy Mihály élete és 
művészete“ , Nagy Ilonka VII. o. t. „A  hősies vonás Luther jellemében“ , 
Thold Évi VII. o. t. „A  protestáns szabadságharcok“ , Dörmer Olga
VII. o. t. „Bunyan J. élete“ s „A  zarándok útja“ , Kesserű Erzsébet 
V ili. o. t. „A  szeretet“ . Csaknem mindegyik az Evang. Diákszövetség 
vezetősége által ajánlott téma kidolgozása. A  kisebbek jó könyvekből 
olvastak fel szemelvényeket.

Szavaltak: Kotsis Júlia IV. o. t. Tompa Mihály: „Én“ , Mikolás 
Rózsi III. o. t. Lampérth Géza: „Az öreg zsoltáros“ , Kapi Katalin V. o. t. 
Reviczky Gyula: „Imakönyvem“ , Bokor Ibolya IV. o. t. „A  256. ének“ , 
Tamaska Sári III. o. t. Arany János „Fiamnak“ , Halász Lujza III. o. t.
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Gyulai Pál „Tanács“ , Halász Lenke I. o. t. Sebesi Jób „Évike,“  Korcs- 
már Katalin II. o. t. Berzsenyi Dániel „Fohászkodás“ , Gál Ilona III. o. t. 
Vörösmarty Mihály „A  szegény asszony könyve“ , Bácz Gizella III. o. t. 
Szántó Róbert „Felfelé“ , Kovács Mária I. o. t. Talabér János ..Minden 
Istené“ , Scheer Júlia II. o. t. Sántha Károly „Anyai hűség“ , Thold Mária
I. o. t. Szabolcska Mihály „Jutka néni“ , Nagy Erzsébet II. o. t. Szabolcska 
Mihály „Ének a szeretetről“ , Polgár Margit II. o. t. Porkoláb Gyula 
„Naini ifjú“ , Rainer Angela II. o. t. „177. ének“ , Mesterházy Jolán IV. o. t- 
Szabolcska Mihály „Jézus“ , Greifenstein Gizella V. o. t. Varga Gyuláné 
„Gyó'zelem“ , Nagy Ilona VII. o. t. Gyula diák „Magyar Miatyánk“ , 
Gó'sy Jolán IV. o. t. Szász Károly „Heten vagyunk“ .

Az összejöveteleken imádságot mondtak: Lengyel Angela VIII. o. t.> 
Kotsis Teréz IV. o. t., Cziffrák Ágnes IV. o. t., Fehér Erzsébet VII. o. t., 
Nagy Valéria V. o. t., Dörmer Irén IV. o. t., Gó'sy Jolán IV. o. t., 
Pacher Rózsa IV. o. t., Bokor Ibolya IV. o. t., Halász Zsuzsanna VIII. o. t., 
Kotsis Júlia IV. o. t., Horváth Éva VIII. o. t., Halász Lujza III. o. t., 
Móritz Piroska IV. o. t.

„A z eró's vár . . .“  szerzésének 400 éves évfordulójára rendezett 
ünnepélyünkön Wagner V iktória IV. o. t. harmóniumon játszotta Meyer
beer „Eró's vár“ -át a Hugenották nyitányából.

Hogy a növendékek a könyörülő szeretet munkájából is kivehessék 
részüket, maguk és ismerőseik körében gyűjtést rendeztek s a befolyt 
összegből alábbi kimutatás szerint különféle jótékony célra adakoztak.

Iratterjesztésből is — kis könyvtárunk gyarapításán kívül is — 
jelentékeny anyagi haszonra tett szert az egyesület.

Bevételeink vo ltak:
I. a tagok a d o m á n y a i.....................152 P 90 f.

II. az ira tterjesztésből.........................72 „  09 „
összesen : 224 „  99 „

Kiadásaink :
I. Gyurátz Ferenc ösztöndíjalapra . 120 P — f.

II. Könyvek beszerzésére........  20 „  — „
III. G yám in té ze tre ....................  20 „  — „
IV. A  gödöllői ev. templomra . . .  5 „  — r
V. Bethlen Kollégium ra............  5 „  — „
VI. Portó, levél, papir s egyebekre . 2 „ — „

összesen : 172 P — f.

Pénztári maradvány az év végén . . . .  52 P 99 f.
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V  a g y ő n k  i.m u t a t á s :
Vagyon az év elején . . 327 P 69 f.
Ezévi pénztári maradvány 52 „ 99 „ 

összesen: 380 P 68 f.
Kiss István, vallástanár.

Z . F) „S zéche ny i Is lu á n “  ö n ké p ző kö r 1927/28. éui m űködése.

A  körnek ez évben 33 rendes és 16 pártoló tagja volt. Rendes 
tagok a V I—VIII. o., pártoló tagok az V. o tanulói.

A  tisztikar a következőképen a laku lt: ifjúsági e lnök: Halik Margit 
V ili. o. t., alelnök: Kesserű Erzsébet V ili. o. t., fó'jegyzó': Radványi Olga 
V ili. o. t., aljegyző': Weöres Irma V ll. o. t., fó'könyvtáros Jánossy Anna 
V ili. o. t., alkönyvtáros: Nagy Ilona V ll. o. t., segédkönyvtárosok: 
Schaffer Elvira VI. o. t. és Beyer Hanna V. o. t., pénztáros: Suhajda 
Margit V ili. o. t. B irá lók: Jánossy Anna, Lengyel Angéla, Radványi 
Olga, Ráner Margit, Salgó Janka, Suhajda Margit, Szeybold Anna Vili. 
Dörmer Olga és Thold Éva Vll. o. tanulók.

Tartottunk szeptember hóban alakuló, azontúl havonként egy-egy 
rendes és június hóban zárógyűlést. A  gyűlések tárgysorozatán dolgo
zatok, szavalatok, tréfás jelenetek, ének- és zeneszámok szerepeltek és 
minden gyűlés végén tartottunk irodalmi versenyt. Április 21-én a kör 
könyvtára javára műsoros délutánt rendeztünk. A  rendes gyűléseken a 
következő' számok szerepeltek: 11 magyar nyelvű dolgozat és ezeknek 
Írásbeli bírálatai, 27 magyar nyelvű és két német nyelvű szavalat, 3 víg 
jelenet, 11 zongora- és 4 énekszám.

Könyvtárunk az idén 20 kötet könyvvel szaporodott és pedig 
Herczeg művei jubiláris díszkiadásának III. sorozatával (10 kötet) és Jókai 
művei centenáriumi díszkiadásának IV. sorozatával (10 kötet).

A  kör ebben az évben az „U j idők“ és a „Napkelet“  c. folyó
iratokat járatta.

Pénztári zárlatunk a következő :
Múlt évi maradvány a folyó tanévi bevé te lle l..................... 448 P 26 fill-
Kiadás a folyó tanév alatt .................................................... 255 „  62 „
A  bevételből levonva a kiadást, maradt készpénzvagyon 192 P 64 fill.

Ruttkay Elemérné
vezető tanár.

3. R S p o rt E gyesü le t 1927— 28. éui m űködése.

Az egyesület 1927. nov. 25-én ta rto tt alakuló gyűléssel kezdte az 
évi működését. Az egyesület tagjai az intézet III—VIII. osztályának jó



tornászó és sportkedvelő' növendékei. Az egyesület vezetői: Miklós 
Berta és Kolofont Eta tanárnők. Tisztikar: ifjúsági elnök: Radványi Olga
VIII. o. t., t itk á r: Suhajda Margit VIII. o. t., jegyző: Bősz Ilona VII. 
o. t., szertárosok: Weöres Irma és Dörmer O lga VII. o. tanulók.

Az egyesület célja a sport és testképzés minden ágát megkedvel- 
tetni a növendékekkel. Lehetővé tette a fokozott sportolást és tornászást 
az intézet szép fekvésű sporttelepe, mely két tennisz- és játékterével 
teljesen a sportegyesület céljait szolgálta. Az egyesület működése ez 
évben részben összeesett a liceumi osztályokban kötelezővé tett játék
délutánok munkájával, mely helyi téli-nyári kirándulások és házi ping-pong, 
turul és kapuslabdaversenyek rendezésével is foglalkozott.

Kirándulások, téli sportok űzésére Kőszeg fekvésénél fogva az 
intézetnek különösen sok alkalma van, melyet azonban kellőleg nem 
tudunk hihasználni a növendékek nagyfokú délutáni elfoglaltsága miatt.

Az iskolai testnevelési alapból ez évben
a sportegyesület ka po tt.................................................. 113 P 04 fill.
mult évi m a ra d vá n y ......................................................  23 „  96 „

összesen: 147 P
Kiadások:

•Turullabda................................................................................8 P 12 fill.
Sporttelepre rózsák és ü lte tése....................................... 28 „ 72 „
Sportpálya fenntartása........................  41 „ 40 „

összesen: 78 P 24 fill.
A  bevételből a kiadást levonva, készpénzmaradvány 68 P 76 fill.

Miklós Berta, Kolofont Eta
vezető tanárok.

XI.
Buöafcer-siremlék alap.

Intézetünk tanári testületé már régebben azt a kegyeletes célt tűzte 
ki maga elé, hogy a még 1916-ban elhunyt kiváló igazgatónak, Budaker G. 
Károlynak síremléket állít. E cél megvalósítása érdekében f. é. június 
hó 9-én magas színvonalú irodalmi és zeneestét rendezett, hogy mind
azoknak, akik Budaker G. Károlyt közel egy évtizedig tartó működése 
alatt mint embert és mint pedagógust tisztelték és nagyrabecsülték, al
kalmat nyújtson arra, hogy a szeretet és hála külső formában is minél 
méltóbb emléket állíthasson annak, aki lelkiekben is oly maradandó érté
keket hagyott.

A  szépen sikerült est kimagasló száma Kapi Béla ev. püspök rend-
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kivül érdekes és élvezetes szabad előadása volt az Amerikában szerzett 
benyomásairól és tapasztalatairól.

Hálás köszönettel emlékezünk meg itt mindazokról, akik tudásukkal 
és művészetükkel oly önzetlen készséggel és lelkesüléssel emelték az est 
sikerét.

A  műsor a következő v o lt :
1. Donizetti: „Istennel kezdd el . . .“ háromszúlamú karének a 

„Torquato Tasso“ című dalműből, énekli az intézet énekkara.
2. Bach J. S .: Hegedűszonáta ű) Double, b) Bourrée, hegedűszóló, 

előadja Gratzl Gyula.
3. Bohm: a) Still, wie die Nacht . . .“  b) ..Dein . . .“ Tarnay: 

„M i dobog . . .“ énekli Fröhlichné-Hanély Dóra.
4. Előadás: tartja Kapi Béla ev. püspök.
5. Schubert: „G ott meine Zuversicht . . .“  23. zsoltár, női négyes, 

éneklik: Unger Elekné, Hanély Flóra, Freyler Emma és Fröhlichné- 
Hanély Dóra.

6 . Schubert: A-moll szonáta (42. op.) 2. és 3. tétel, zongorán 
előadja Reményi Ferenc.

7. Hubay J .: Változatok egy magyar téma felett. Hegedűn előadja 
Gratzl Gyula, zongorán kiséri Reményi Ferenc.

Őszinte köszönetét mondunk az erre a célra befolyt következő 
adományokért: Kőszeg szab. kir. r. t. város 50, Arató István, Freíszlinger 
nővérek, Gesell Mihály, Hrabovszky nővérek 10—10, dr. Palló Pálné 
és Köhler J. 8 , Krafka Borbála 7, dr. Lauringer János 6 , Bertókné Tóth 
Gizella, Karner Emmi, Miklós Berta, Wagner Karola 5—5, id. Czeke 
Gusztáv, Zucker Vilmos 4—4, dr. Gosztonyi Margit, dr. Havas Gyula, 
Maller László, Pállfy Józsefné, Weöres Aladár 3—3, Bandis Iván, Hanély 
Flóra, Puschnikné Feigl Amália, id. Róth Sándor, dr. Szóvják Hugó, 
Terplán Kornélné 2—2, Kolofont Eta, N. N. 1— 1 P. Az est tiszta jö 
vedelme a felsorolt felülfizetéseken kivül 144 P 14 f.

Az alap vagyona 1928. június 30-án : 312 P 14 fillér.
Nemes célunk mielőbbi megvalósíthatása érdekében kérjük néhai 

Budaker G. Károly tisztelőinek, barátainak és tanítványainak további 
szives támogatását.
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XII.

F löa tok az 1927—28. ish. éu történetéhez.
T\z intézet gyásza. A  lefolyt iskolai évben két Ízben lengett inté

zetünk falain a gyászlobogó fájdalmasan hirdetve, hogy a szomorú el
múlás ismét megritkította sorainkat.

1928. márc. hó 3-án 77 éves korában elhunyt intézetünk egyik 
szervezője, a helyi iskolai bizottságnak az alapítás óta buzgó tagja, egykor 
éveken át fáradhatatlan elnöke, Terplán Kornél. Egyházszeretetével, mely 
odaállította őt ez intézet lelkes szervezői és fáradhatatlan vezérei közé 
és ez intézet javára kifejtett buzgó munkásságával azok sorában áll, 
kiknek nevét és emlékét ez intézet történetének lapjai mindenkor hálás 
kegyelettel fogják őrizni. Legyen áldott emlékezete !

A  másik szomorú gyásznapunk egyik szeretett kedves növendé
künknek, Leitner Erzsébet IV. o. bentlakó növendéknek váratlan és igy 
kétszeresen fájó elvesztése volt. Egy kóros képződmény alakjában lopta 
be fiatal szervezetébe magát a kérlelhetetlen halál. Midőn a sokáig ész
revétlenül pusztító betegsége nyilvánvalóvá vált, már hiábavalónak bizo
nyult az operációval segíteni akaró orvosi tudomány és az önfeláldozással 
ápoló szülői szeretet. 29 esztendő alatt volt az első eset, hogy egy bent
lakó növendékünk sírját állotta körül ez intézet tanári testületé és ifjúsága.

Szeretettel és kegyelettel őrizzük emlékét.
flz intézet fejlődése. A  lefolyt iskolai évben a leányközépiskolai 

törvény életbeléptetése révén a belső fejlődés váltotta fel az előző esz
tendőknek az építkezésben és területnövekedésben megnyilatkozott külső 
haladását. A  fenntartó egyházkerület döntése révén intézetünk fokozatosan 
leányliceummá alakul át. A  leányliceum tanterve életbelépett nemcsak az 
első osztályban, amint ez általában az ország többi leánygimnáziumában 
történt, hanem a vallás- és közoktatásügyi miniszter külön engedélye 
alapján az V. osztályban is. A  jövő 1928/29-ik évben fokozatosan a II. 
és VI. osztályokban fog életbelépni az új leányliceumi tanterv és igy 
a leányliceum megszervezése négy év alatt befejezést nyer.

fl tanítás kezdete és lefolyása. Az évet az állami intézetekben 
elrendelt intézkedéseknek megfelelően szept. 14-én nyitottuk meg év- 
megnyító istentiszteletekkel. Ezeknek befejezése után kihirdettük a fe
gyelmi szabályokat és mindjárt megkezdtük a tanítást, mely zavartalanul 
tartott a VIII. osztályban máj. 9-ig, a többiben jún. 15-ig. Az összefog
laló ismétlések a VIII. o.-ban máj. 10—12-én, a többiben június 16., 18.# 
19. napján voltak. Június 19-én tartottunk évzáró ünnepélyt és torna
ünnepélyt. Az évet június 20-án hálaadó istentisztelettel fejeztük be. A
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karácsonyi és húsvéti szünetek pontosan a rendtartásnak megfelelően 
állapíttattak meg.

Személyi változások- Intézetünk kötelékéből az előző iskolai év 
végén megvált Arany Dóra, aki 4 éven át működött mint helyettes tanár, 
ügyszeretettel és lelkiismeretes buzgósággal látva el munkakörét. Egy
idejűleg az internátusbán mint nevelőnő működött, ahol nevelői munkáját 
tanítványainak őszinte szeretete kisérte. A  mennyiségtan-természettani 
tanszékre kihirdetett pályázatra jelentkező folyamodók közül a főiskolai 
nagybizottság 1927. okt. 18-án tartott ülésén dr. Visnya Aladárt válasz
totta meg rendes tanári minőségben. Arany Dóra távozása folytán az 
internátusi nevelőnői állás is megüresedett és betöltetlenül maradt febr- 
hó végéig. Március hó 1-től június hó 30-ig ez állás betöltésére Herbály 
Zsófia alapvizsgálatot tett középiskolai tanárjelölt kapott megbízást. A  
Becker Nándor halálakor megüresedett német-francia tanári állásra, melyet 
az előző évben megfelelő pályázó hiányában Künsztler Anna magyar-latin 
szakos oki. középisk. tanár töltött be, a fenntartó Barczáné dr. Schmidt 
Gizella szakvizsgálatot tett német-francia szakos tanárjelöltet választotta 
meg helyettes tanári minőségben. Egyidejűleg Künsztler Anna helyettes 
tanári minőségben kapott az intézetben tanárnevelőnői megbízatást. Egyévi 
tanulmányi szabadsága letelvén, Kiss István vallástanár szeptember else
jével újra elfoglalta rendes munkakörét és megvált az intézettől az őt 
helyettesítő Kovács Béla helyettes vallástanár. Az internátusi nevelőnői 
testületből kivált Kiss Istvánné dr. Kovács Margit rendes tanár, aki saját 
kérelmére az előző évben mint bentlakó internátusi nevelőnő működött.

f l  tanári testület tanulmányai. Kiss István vallástanár közvetlen 
a tanév megnyitása előtt, aug. hó végén tért vissza 14 hónapig tartó 
külföldi tanulmányútjáról, melyet legnagyobbrészt a német egyetemeken 
folytatott. Barczáné dr. Schmidt Gizella mint állami ösztöndíjas hallgató 
vett részt a középiskolai tanárok 1927. évi nyári továbbképző tanfolyamán. 
Künsztler Anna a július és augusztus hónapokat Grenoble-ban töltötte 
és résztvett az ottani nyári tanfolyamon, dr. Kiss Istvánné pedig Havre- 
ban hallgatott négyhetes nyári tanfolyamot. Kühn János résztvett az 
iskolai év folyamán a Zeneművészeti Főiskolán szervezett énektanítói 
tanfolyamon és megszerezte a Középiskolai Énektanítói Oklevelet. — 
Barczáné dr. Schmidt Gizella az év folyamán letéve a pedagógiai vizs
gálatot, Középiskolai Tanári Oklevelet szerzett.

f lz  ifjúság pályamunkái. A  múlt évi Értesítőben meghirdetett 
pályázat első (irodalmi) tételére nem érkezett be pályamunka, bár a 
testület a beadás határidejét 1928. június 10-ig meghosszabbította. A  
második tételre (útleirás) négy pályamunka érkezett. Az első díjat, 20 P-t, 
a testület Suhajda M. VIII. o. tanulónak Ítélte oda Bécsi tanulmányút
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című dolgozatáért, két második díjat, 10—10 P-t, Beyer H. V. és Se
bestyén E. V. o. tanuló kapta a balatoni út leírásáért. Kutassy Irma 
beadott dolgozata, mivel ez évben már nem volt intézeti növendék, nem 
volt figyelembe vehető'. Munkáját a tanári testület a pályázaton kivül 
dicsérő elismerésben részesíti.

Tanítás nevelés. A  tanítás az állami leányközépiskolákra k i
adott tanterv szerint történt. Az 1927. évi új leányliceumi tantervet az
I. és V. osztályban léptettük életbe. Mig általáben a leányközépiskolák 
az új tantervet csak az I. osztályban vezették be az elmúlt iskolai évben, 
addig intézetünkben külön vallás- és közoktatásügyi miniszteri engedély 
alapján a leányliceumi tanterv az V. osztályban is életbe lépett. Ezzel 
megszűnt az V. osztályban a latin nyelv kötelező tanítása. Mint fakul
tativ tárgyat tanulták azok, akik úgy gondolták, hogy e nyelvre későbbi 
tanulmányaik során szükségük lesz.

Különös gondot fordítottunk a növendékek valláserkölcsi érzel
meinek és honleányi erényeinek ápolására és fejlesztésére. A  világháború, 
a forradalmak és a szerencsétlen békekötés nyújtotta gazdag tanulságo
kat a tanításban és nevelésben állandóan felhasználtuk és értékesítettük 
oly célból, hogy a tanulók fogékony lelkében erősítsük a vallásosságot, 
a hazaszeretetei és a felebaráti áldozatkészséget.

A  tanításban és nevelésben az egész vonalon érvényesítettük azokat 
az irányelveket, melyeket az egyetemes egyházkerület által kiadott Uta
sítások kijelölnek oly célból, hogy a középfokú iskoláknak tanítói és 
nevelői munkájában a vallásos nevelés minél bensőbb, az egyházi ön
tudat pedig minél erőteljesebb legyen.

Az ev. és ref. tanulók kétszer járultak az Úr asztalához az egész 
tanári kar vezetésével és pedig okt. 31-én és jún. 15-én.

A  tanári testület az iskolai év második felében részletes tervet 
dolgozott ki a tervbevett tanulmányi kirándulásokról. Legnagyobb saj
nálatunkra a tervet egy-két kisebb kiránduláson kivül nem tudtuk meg
valósítani részint a tavaszi rendkívül hideg időjárás, részint a május hónap
ban lefolyt több hivatalos látogatás miatt.

A  zenei nevelést az 1926/27. iskolai évben újjászerveztük és a le
folyt iskolai évben a megállapított tanterv az idén már a második évben 
szolgált a zongoratanítás alapjául. A  lefolyt iskolai évben fokozottan ta
pasztaltuk, hogy ez a munkánk emelte a zenetanítás színvonalát és igy 
nem volt hiábavaló. Az év végén a haladottabb növendékekkel nyilvános 
zenevizsgát is tartottunk, melyen növendékeink igen szép készültségről 
és haladásról számoltak be.

Mint a tanítás és nevelés egyik eszköze, a növendékek használatára
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állt az ifjúsági könyvtár is. Ennek állománya 863 mű 924 kötetben. 150 
tanuló az elmúlt iskolai évben 1830 művet olvasott.

Az eló'ző évben szervezett természetrajzi laboratóriumot, melyben 
Conrád Gyula preparátor kitöméseket, anatómiai és fiziológiai készít
ményeket állított elő a természetrajzi oktatás számára, az elmúlt iskolai 
évben beszüntettük, mivel a preparátor Budapesten megfelelőbb állást 
kapva innen eltávozott.

Látogatások- A  vallás- és közoktatásügyi miniszter, gr. Klebels- 
berg Kunó f. évi márc. 3-án megszemlélvén Kőszeg városának tanintéze
teit, intézetünket is megtekintette gr. Mikes János r. k. megyéspüspök 
társaságában, Dsida Ottó tanker. kir. főigazgató és Jambrits Lajos polgár- 
mester kíséretében. A  vendégeket a tanári testület és az ifjúság élén az 
igazgató a bejáratnál üdvözölte és a miniszter úr az iskola iránti meleg 
érdeklődésből fakadó néhány szót váltva a tanári testület és az ifjúság 
több tagjával, megelégedésének kifejezése kapcsán távozott az intézetből.

A  fenntartó egyházkerület részéről Kapi Béla püspök és dr. Mester- 
házy Ernő egyházkerületi felügyelő máj. 22.—23. napjain látogatta meg 
az intézetet.

Az állami főfelügyelettel megbízott Dsida Ottó tanker. kir. főigaz
gató, mint miniszteri megbizott okt. 14-én és máj. 10, 11, 15. napjain 
tartotta hivatalos látogatását.

Dr. Tolnay Vilmos egyetemi tanár, mint az Országos Közoktási 
Tanács tagja a vallás- és közoktatásügyi minisztertől kapott megbízása 
alapján máj. 4. és 5. napjain látogatta meg intézetünket a magyar nyelv 
és irodalom tanítási módszerének és eredményének megfigyelése céljából.

Adományok. Az ev. tanitóegyleti alapra beküldtek: Tóth Ernő
13.60 P-t, Németh István 13.60 P-t, Mód István 11.60 P-t, Szabó Antal
11.60 P-t, Fanzler János 13.60 P-t, Szarka Ferenc 11.60 P-t, Fáik Henrik
13.60 P-t, Nándor János 12.50 P-t, Baráth Dénes 11.60 K-t, Csikostöttös 
adom. 1.92 P-t, Molitórisz és Kósza János 23.20 P-t, Kiss Lajos 13.60 P-t,

Jutalomdíjra egy névtelen 30 P-t, a Kőszegi Takarékpénztár 50 P-t 
adományozott. Róth Jenő 5 drb., dr. Schneller Aurél 2 drb., dr. Lauringer. 
János I drb. kétkötetes, Kraffka Borbála 1 drb. jutalomkönyvet ado
mányozott. Özv. Pethes Jánosné férje elhunytakor több kötet ped. 
folyóiratot és kézikönyvet adományozott az intézet könyvtárának.

Minden jóindulatú támogatásért az intézet nevében hálás köszönetét 
mondunk.

Ö sztöndíjakat az elértéktelenedés miatt az idén sem oszthattunk 
ki. Egy névtelen 30 P adományát három egyenlő részletben Motován 
Anna I. o., Czirák Katalin II. o. és Gaál Ilona III. o. tanulók kapták. 
A  Kőszegi Takarékpénztár 50 P-s adományát jutalomkönyvek beszer-
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zésére fordítottuk, miáltal lehetővé vált, hogy valamennyi példás maga
viseletű és egyszersmind minden elméleti tárgyból jeles előmenetelű 
növendék részben igen értékes jutalomkönyvben részesülhetett. A  tanulók 
nevei az V. fejezetben mint vastag betűvel szedett nevek olvashatók.

A  vallás- és közoktatásügyi miniszter adománya folytán évi 400 P 
állami ösztöndíjat élvezett Suhajda Margit V ili. o. t.

Tandíjmentesség és tartásdíjengedmény. Tandíjkedvezményt 
élveztek : 1. Az egyházkerület határozata értelmében 2 tanuló 160 P-t.
2. A  kőszegi ág. h. ev. egyháztanács határozata alapján 5 tanuló 400 P-t.
3. A  helyi iskolai bizottság határozata alapján 36 tanuló 1640 P-t. Összesen 
2200 P értékben. 42 tanuló élvezett kisebb-nagyobb tartásdíjkedvezményt 
összesen 15.350 P értékben, amiből 9.050 P ju tott ev. és ref. lelkészek, 
tanárok és tanítók leányai neveltetésének könnyítésére.

segély- és kölcsönkönyvtár is támogatta intézetünkben a nö
vendékeket a még mindig nehéz megélhetési viszonyok között. A  kölcsön- 
könyvtárból a tanulók, ha nem is ingyen, de legalább mérsékelt haszná
lati díj fejében kapták a könyveket. 150 tanuló 2180 könyvet kapott, 5 
tajiuló egyáltalában nem fizetett a könyvek használatáért. E könyvtár 
kezelője ez évben is Marton Géza rendes tanár volt.

flz ifjúsági egyesületek munkája is szolgálta a vallásos és hazafias 
nevelés magasztos ügyét, ill. a sportkör a növendékek egészséges testi 
fejlődését. Az egyesületek működéséről külön beszámol a X. fejezet.

Iskolai ünnepélyek voltak a következők:
Okt. 31. A  reformáció emlékünnepe. Műsora: 1. Á ldott Isten. . .  

korái, karének. 2. Október 31. Porkoláb Gyulától, szavalta Nagy Ilus
VII. o. t. 3. Prelude Chopintől, zongorán előadta Beyer Hanna V. o. t.
4. A  reformáció és az ember, felolvasta Kiss István vallástanár. 5. A  
gályarab, Lampérth Gézától, szavalta Greifenstein Gizella V. o. t. 6 - 
Erdei kápolnánál, Tarnay Alajostól, zongorán előadta Kesserü Erzsébet
VIII. o. t. 7. Krisztus mindenütt, Kozma Andortól, szavalta Radványi 
Olga V ili. o. t. 8 . Közének. Erős vár a mi Istenünk.

Márc. 15. Nemzeti ünnep. Műsora: 1. Bujdosó kuruc éneke, Kálmán 
Imrétől, karének. 2. Új márciust, Móra Lászlótól, szavalta Greifenstein 
Gizella V. o. t. 3. Mendelssohn: Tavaszi dal, zongorán előadta Lőwy 
Edit VI. o. t. 4. Felolvasás, tartotta Jánossy Anna VIII. o. t. 5. A  dal 
dicsőítése, népdal, karének. 6 . A  táltos álma, Kozma Andortól, szavalta 
Nagy Ilus VII. o. t. 7. Millió a csillag, Boldog az a felhő, énekelte Rad
ványi Olga V ili o. t. 8 . Magyar ének 1919-ben, Sajó Sándortól, szavalta 
Gerő Ilona VI. o. t. 9. Brahms: Magyar táncok, zongorán előadta 
Kesserü Erzsébet VIII. o. t. 10. Szózat, karének.

- . 1
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Máj. 9. Anya- és csecsemővédelmi ünnepély. Műsora: 1. Népem, 
magyar népem, Demény Dezsőtől, karének. 2 . Zsuzsóka iskolába megy, 
szavalta Kapi Klára I. o. t. 3. Spanyol románc Horvát G.-től, zongorán 
játszotta Kovács Erzsi I. o. t. 4. Felolvasás, tartotta Puschnikné Feigl 
Amália tanárnő. 5. Kis magyar ábránd Horváth G.-től, zongorán ját
szotta Móritz Piroska IV. o. t. 6 . Melyik, Váradi A.-tól, szavalta Gerő 
Ilona VI. o. t. 7. Mozart: Menuetto, zongorán játszotta Mátray Piroska
IV. o. t. Babatánc, ballett, előadták az 1. o. tanulók. 9. Hiszekegy, 
karének.

Június 19. Évzáró ünnepély. Műsora: 1. Szálljon a dal, Fenyvessy- 
től, karének. 2. Szavalt Thold Mária I. o. t. 3. Schubert: Impromtu, 
zongorán játszotta Beyer Hanna V. o. t. 4. Szavalt Weöres Irma VII. o. t.
5. Weber: Polacca brillante, zongorán játszotta Kesserü Erzsébet VIII. 
o. t. 6 . Schumann: A  szegény Péter, G rilné : Keringő, énekelte Radványí 
O lga VIII. o. t. 7. A  VIII. o. t. búcsúbeszéde, mondta Halik Gitta. 8 . 
Arató István igazgató beszédet mondott a tanulókhoz. 9. Himnusz, 
közének.

Az évzáró ünnepély befejezése után ritka szép sikerrel nagyobb 
szabású tornaünnepélyt rendeztünk az intézeti sportpályán, amelyen a nö
vendékek a tornatanításnak igen szép eredményét mutatták be szabad 
gyakorlatokban, bot- és padgyakorlatokban, játékokban, magyar- és 
ritmikus táncokban.
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XIII. Statisztikai aöatok.
f l  t a n u l ó K ' S z á m a ,  v a l l á s a ,  a n y a n y e i v e ,  m a g a v i s e l e t ?  é s  t a n u l m á n y i  

e l ő m e n e t e l e  a z  1927 — 28. é v b e n .

I [1. III. IV. V. VI. VII Vili. N
O S Z 1 á 1 y

cfi
o

I. B e ira tkozo tt:
Rendes ta n u ló n a k ..................... 16 20 24 33 16 6 10 17 142
M agántanulónak......................... 2 1 1 3 11 l - — 19

Összesen . 18 21 25 36 27 7 10 17 161

Kimaradt az iskolaév folyamán . — — 1 1 3 1 — — 6
Maradt összesen......................... 18 21 24 35 24 6 10 17 155

1. Ezek vallása :
Ág. hitv. ev................................... 15 17 14 22 9 2 6 8 93
R e fo rm á tu s ................................. 2 2 3 2 1 2 2 14
Róm. kath....................................... 1 2 5 9 7 2 2 6 34
Görög kath.................................... — — — —. 1 — — — 1
Iz rae lita .......................................... — — 2 2 6 2 — 1 13

O sszesen . 118 21 24 35 24 6 10 17 155
2. Anyanyelvűk:

M a g y a r.......................................... 17 19 24 30 24 6 10 17 147
N é m e t .......................................... 1 2 — 5 — — — — 8

Összesen . 18 21 24 35 24 6 10 17 155
3. Szülők lakóhelye:

K őszeg i......................................... 6 7 11 11 7 2 5 5 54
Vidéki .......................................... 12 14 13 24 17 4 5 12 101

Összesen . 18 21 24 35 24 6 10 17 155

11. Vizsgálatot tett tanulók az év végén: 
1. Magaviseletük:

Példás magaviseletű . . . . . 10 9 9 18 16 6 9 17 94
Jó „  ................. 6 10 14 14 — — 1 ---- 45
Szabályszerű „ ................. — 1 1
M agántanu lók............................. 2 1 1 3 8 — — — 15

Összesen . 18 21 24 35 24 6 10 17 155

2. Előmenetelük:

Minden tárgyból legalább jeles 3 5 1 1 3 — — 4 17
5 7 4 10 6 3 3 6 44

„ „ „ elégséges 10 8 19 22 9 3 6 7 84
Egy tárgyból elégtelen . . . . — 1 — 2 6 — 1 — 10

Összesen 1812 1 124 | 35 | 24 i 6 | 10 | 171 155
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XIV.
H jöuő iskolai éu.

Az új leányközepiskolai törvény háromféle leányközépiskolát szervez: 
leánygimnáziumot, leányliceumot és leánykollégiumot. A  mi intézetünk 
fokozatosan leányliceummá fog- átszerveztetek Ezt az iskolai tipust azért 
választotta a fönntartó, mivel egyrészt a klasszikus nyelvek e típusnál 
nem kötelező tárgyak, másrészt mivel a leányliceum érettségivizsgálata 
képesít egyetemi tanulmányokra is, szemben a leánykollégiumi érett
ségivel, amely az egyetemekre való fellépésre nem jogosít.

Augusztus 30-án d. u. 3 órakor a bejáró tanulók különbözeti és 
javító vizsgálatai.

Augusztus 31-én d. e. 9 órakor a bentlakó tanulók különbözeti és 
javító vizsgálatai.

Szeptember 1-én d. e. 8—‘12-ig a bejáró tanulók beírása.
Szeptember 3-án d. e. 9—1-ig és d. u. 3—5-ig a bentlakó tanulók 

beírása.
Szeptember 4-én d. e. 9 órakor isteni tisztelet és utána az év 

ünnepélyes megnyitása ; osztályrendezés.
Szeptember 5-én rendes tanítás kezdete.
Nyomatékosan felkérjük a szülőket, hogy a kijelölt időket pojitosan 

tartsák be, miután az év elején úgyis összetorlódó más irányú teendők miatt 
a kitűzött időkön tú l beírni, vagy vizsgálatokat tartani nem á ll módunkban.

Az intézetben fizetendő díjak:
Felvételi díj évi 20 P, esedékes a beiratáskor.
Tandíj évi 80 P, esedékes egyenlő részletekben a beiratáskor és 

február 1-én.
Testnevelési díj 2.40 P, esedékes a beiratáskor.
Oktatófilm 2.28 P, esedékes a beiratáskor.
Tánctanfolyam 15 P, esedékes a beiratáskor.
Német társalgás díja 50 P, esedékes egyenlő részletekben a be

iratáskor és február 1 -én.
Francia társalgás díja 50 P, esedékes egyenlő részletekben a be

iratáskor és február 1-én.
Zenedíj 200 P, esedékes egyenlő részletekben a beiratáskor és 

február 1-én.
Tartásdíj 1000 P, esedékes minden hónap első napján.
Előleg magánkiadásokra 100 P, esedékes egyenlő részletekben a 

beiratáskor és február 1-én.
Gyapjútakaró ára 32 P, esedékes a beiratáskor.
Matráchasználat 10 P, esedékes a beiratáskor.
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A bentlakó növendékek előlegül a hely lefoglalására a tartásdijból 
100 P -t jú lius 15-éig, illetőleg a felvételkor tartoznak befizetni.

A  zene és a társalgás a jelentkezőknek egész évre kötelező és 
évközben azokból kimaradni nem lehet.

Tandíjmentességre vonatkozó folyamodványok a beiratásnál nyúj
tandók 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 l°/c-os késedelmi 
kamatot számit.

Évközben kimaradó tanuló a befizetett iskolai díjakból és a zene
díjból visszatérítést nem kap; a tartásdijból a hátralevő hónapokra eső 
részt az intézet visszatéríti. Ez elszámolásnál a kimaradás hónapia egészen 
az intézetben tö ltö tt hónapnak számit.

Internátusi növendékek félévenkint külön kiadásaik fedezésére 50 
pengő előleget tartoznak befizetni, amiről az intézet félévenként ad el
számolást.

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 öszegben.

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 elkísérésre nem 
vállalkozhatunk. E kiséret többekre szétoszló csekély költsége a külön 
kiadások számláját terheli.

*

Nemcsak a bentlakó, hanem a bejáró tanulók is tartoznak alkal
mazkodni ruházatukban a következő előírásokhoz : A  növendékek tartoznak 
iskolai ünnepélyek és közös kivonulások alkalmával sötétkék berakott 
aljban és az alkalomnak megfelelően sötétkék vagy fehér egyszerűen 
varrott ujjas blúzban megjelenni. Felső ruháik tehát e követelménynek 
megfelelően készítendők. Többi ruházatuk is az iskolai élet és az ott folyó 
munka komolyságának megfelelő színű és egyszerű kivitelű legyen. Fel
tétlenül tilos az ujjatlan ruhák viselése, a szoknyáknak pedig térden 
aluliaknak kell lenniök.
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