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Fiz intézet célja és jellege.
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület Kőszegen bentlakással egybe
kötött leánynevelő- és tanintézetet tart fenn, melyben a leányok aránylag kevés
költséggel nemcsak a kor műveltségi színvonalán álló s hivatásukra szükséges
hazafias szellemű oktatásban, hanem szív- és kedélynemesitő ev. szellemű val
lásos, gondos nevelésben is részesülnek.
A tanintézet jellege jelenleg: nyilvánossági joggal felruházott leányliceum.
A leányliceum nyolcosztályos középiskola, melynek elvégzése után le
tehető 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 intézetbe,
akik akár a magasabb műveltség megszerzése érdekében, akár valamely külön
leges tanulmány folytatása kedvéért középiskolába kívánnak járni s egyidejűleg
áldozatkész hazafias, benső vallásos s a női egyéniségnek megfelelő nevelésben
részesülni.
A növendékek lehetnek bentlakók, vagy bejárók. Az intézetbe első
sorban ev. és ref. vallásé növendékek vétetnek fel; amennyiben a hely meg
engedi, más vallásúak is. Ezeknek vallásos nevelését és tanítását saját egy
házaik által kiküldött külön hitoktatók látják el.
E leányliceumnak a nemzeti tárgyakon kivül 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 tanul
mányuk során szükségük lesz. így a leányliceum, mely a nemzeti tárgyakon
és a modern nyelvek tüzetesebb tanításán alapuló magasabb általános művelt
séget nyújt, elsősorban hivatott azon kedvező anyagi helyzetben lévő társa
dalmi 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 gyerm ekét; s hogy a külföldön való tanulásnak csak akkor
van igazi értéke, amikor nemzeti műveltségünket már megismerte és értékelni
tudja a minden új és idegen iránt oly hamar lelkesedni tudó fiatal lélek.
Ebből a szempontból a külföldön való neveltetésnek helyes ideje ma már a
leányoknál is nem a 14— 15 éves kor, hanem a 18—20. életév á a megfelelő
előképzettség hozzá, lehetőleg a középiskola teljes elvégzése.
Annak a művelt középosztálynak, mely leányát kenyérkereső pályára
kívánja előkészíteni, a leányliceum minden nevelésbeli igényét kielégítheti,

mivel a Vili. osztály után itt letehető érettségi vizsgálat képesíti e leányokat
mindazon tanulmányokra, melyek a nők előtt nyitva állnak. Az alsó négy
osztály elvégzése után pedig mehetnek a tanulók bárminő középfpkú ( 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 nyel
veknek, 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 kedvező fekvése,
tiszta friss levegője, kellemes erdőkkel borított hegyei oly értéket jelentenek,
mely hazánk mai határain belül csak kevés helyen lelhető fel. Az intézetnek
magának is szép árnyas kertje van s a bentlakó tanulók szép időben minden
szabad idejüket itt tölthetik s a tanulást is itt végezhetik. Egy külön sporttér
két tenniszpályával alkalmat nyújt a szabadban való tornára és játékokra. 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 megfelően változatos. A jó élelmezést
biztosítja az intézet gazdasága, amely teljesen ellátja az intézetet a maga ter
melte legfőbb élelmiszerekkel, igy elsősorban tejjel és zsírral. E cikkekből piaci
árut az intézet alig 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 olyan leány
nevelő intézetnek, mely a középfokú, azaz a 10—18 éves korra terjedő nő
nevelés terén, a szakpályákra való kiképzés kivételével, minden igényt ki
elégíthet.

ii.
Tanári értek ezések .

ÍDegemlékezés Gyurátz Ferencről.
ünnepi b e szé ö , elmondotta Rrató Istudn igazgató
az 1929. június 9-én tartott emlékünnepélyen.
Kedves ünneplő gyülekezet!
Alig nyíltak ki a tavasz virágai s néhány napnyi viruló élet után szomo
rúan, szirmaikat vesztve tűnnek el, mintha örökre válnának semmivé. De új
tavasz jő és új virágok fakadnak. Nem egyszer, nem kétszer, hanem évmillió
kon át és hirdetik nem az elmúlás, hanem az élet örökkévalóságát. — Szemünk
elől a messzeségbe tűnnek az imént előttünk játszó hullámok csipkés foszlányai.
De új vizek jönnek a tovasodrottak helyébe és a folyó ott hullámzik tovább
a mi és a minket követő számtalan nemzedék lábainál. — Belép az ember
virága, a nevető gyermeksereg e falak közé és itt éli gondtalan gyermeki
világát. Néhányan el-eltávoznak közülük, de újak lépve helyükbe, a régiek
dalával töltik be a hallgatag falak néma termeit. Örök ifjúság!
Csoda-e, ha mindezt látva a görög bölcs igy okoskodik : Nincs semmi
más létező ezen a világon, csak az örök változás.
Nem vagytok azok, akik tegnap voltatok, hisz ott ül arcotokon az utolsó
nap gondjaszántotta egy-egy új barázda. — Nem tudtok ugyanazokba a
habokba lépni, melyek tegnap frissítették fel fáradt tagjaitokat, hisz hol vannak
már a tegnap körülöttetek fodrozódó hullámok vizei! — Új illatával gyönyör
ködtet a tavaszi virág ma, a tegnapi messze tűnt már a szelek szárnyán.
A természeti világ egyik jellemző vonásának ilyen helyes felfogása azon
ban sajátságos tévútra vezette az emberi gondolkozást. Mikor a görög ember
megszokta már a körülötte folyó örök változásnak szemléletét, s látva a maga
életének pillanatnyi, múlandó voltát, egyszerre csak így folytatta az okoskodást:
Ha semmi nem állandó ezen a világon, akkor nincs semmi értéke a jótettnek,
hiszen egy-kettőre válik semmivé. Nem baj, ha rosszat követünk el, hiszen a
bűn már nem is létezik, mikor reá visszagondolunk. Nincs erény, nincs bűn
és nem lehet büntetés. így folytatta tovább a téves okoskodást. És ha felvetette
a minden idők emberét legjobban érdeklő k érdést: mi az ember életének célja,
nem tudott reá mást felelni, mint azt, hogy a pillanat gyönyöreinek az élve
zése. Annyit ér az ember számára az élet, amennyi örömöt, élvet nyújt.
Ez a gondolkozás mély erkölcsi züllésbe süllyesztette az egész művelt
világot. Az isteneiben való hitét vesztett római nép időszámításunk kezdetének
a korában az erkölcsi süllyedésnek ezen a lejtőjén rohanva bukott alá. Erő
szakon, rabláson épült fel sokaknak a jóléte, társadalmi előkelősége. Gyilkos
tőr kiontotta nemes embervér volt akkoriban egy-egy uralkodó hatalma hajna
lának pírja. Biborpalástban ültek aranytrónon a Caligulák és Nérók. Kigúnyolva,
megtagadva hevert porban az erény 1
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Ekkor jelent meg a földön Krisztus és megtanította az embert, hogy az
élet célja Isten országának építése. Ez ország uralkodója nem a vérengző
zsarnok, hanem a szerető mennyei Atya, ez ország allattvalói nem egy-egy
kiválasztott társadalmi osztály tagjai, hanem minden ember, mint az ő egy
formán szeretett gyermekei. Ez ország törvénye e g y : a szeretet.
Mindez pedig nem változik máról holnapra, hanem öröktől fogva van és
örökké él. Mindig egy és ugyanaz.
Az ember életének ez a merőben új célkitűzése újjáalakította az egész
akkor ismert művelt világot. Az erkölcsi ideáljait elvesztett és az élvezet
hajhászásával telített görög-római ember helyébe odaállította a keresztyén
embert, a Verresek, a Nérók helyébe a mások javára mindenükről lemondó
apostolokat, a fenevadak marcangoló körmei között is ellenségeikért imádkozó
mart Írókat.
A keresztyén ember élete nem pillanatnyi lét, mely örök megsemmisü
léssel kapcsolódik bele a mindenség állandó változásainak végtelen láncolatába,
hanem Isten rendelése szerinti elhivatás a földi életre, melyet a mennyei Atya
előtti számadás és örök élet követ.
A keresztyén ember élete nem a hatalomban, uralkodásban való hívság,
hanem a szolgálat. A mennyei Atya szolgálata.
A keresztyén ember életének hajtóereje nem az élvezetvágyó önzés,
hanem a szeretet. A Megváltótól tanult igaz emberszeretet.
Ezek a keresztyén világ- és életfelfogásnak azok a legjellemzőbb vonásai,
amelyek mint jelentős hatóerők alakítják közel 2000 év óta, egyesek és
népek életét; — a tovatűnő korok századainak mesgyéin túl és az emberek
emelte sokféle válaszfal felett.
Milyen változás volt életformákban és emberekben ez a 2000 esztendői
S mennyi nemes emberi jellemet és életet látunk végigtekintve a keresztyénségnek tizenkilenc-százados történetén! Fáradhatatlan apostolokat, zsoltárokat
énekelő martirokat, fenkölt gondolkozásu lovagokat, bátor reformátorokat, ön
feláldozó hitvallókat, lelki és testi sebeket gyógyító és a szeretet munkájában
fáradhatatlan nőket. Vezéreket, közkatonákat egyaránt, akik életüket Isten
rendelte elhivatásnak tekintették, másoknak, nagy eszméknek szolgálatára ren
delték és szeretetmunkával telítették.
Lelki szemeink előtt elvonuló soraikban ott látjuk egykori főpásztorunknak,
intézetünk megalapítójának, Gyurátz Ferencnek egyszerűen nemes alakját is.
Gyurátz Ferenc életének külső körülményei egyszerűek voltak, akárcsak
az apostolok élete. Falusi földmives ház volt, ahol első gyermekéveit élte a
múlt század negyvenes éveiben. Szerény kis diákszobájában gyűjtötte éjtnapot
eggyé téve lelke gazdag kincseit. Meghitt szerény paróchia falai között élt egy
hosszú emberöltőt. És otthona akkor is megőrizte a maga nemes egyszerűségét,
amikor lakója főpásztori hivatást töltve be már a vezérek, az elsők között
járta élete útját.
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Nem állította kora nagy történelmi kialakulások sodrába, éles világnézeti
ellentétek összeütközésének középpontjába. Nem kívánta tőle életének feláldo
zását. Pedig csak egy évtizede voltunk tanúi annak a szomorú korszaknak,
mely megtanított bennünket arra, hogy még századunk napjaiban is kin, szen
vedés, halál lehet az ára a bátor hitvallásnak. De Gyurátz Ferenc mégis egy
emberöltő életét áldozta fel a krisztusi eszmék szolgálatának oltárán; benső
hittel prédikálva a Megváltó igazságait, szeretetben gazdag munkával szárítva
fel özvegyek, árvák és elhagyottak könnyeit.
Bensőséggel élte a keresztyén ember életét. Odaadó szeretet fűzte Iste
néhez és az ő rendelésének tekintette egész földi pályafutását, az ő adományának
minden javát. Eszméknek, intézményeknek, embereknek szolgálatába állította
munkás életét, melynek fő jellemvonásai voltak: a lelkes hivatásszeretet és a
könyörülő emberszeretet. Mindezt közvetlenül átélhették azok, akik őt ismerték
és hallhatták imádkozásának vagy igehirdetésének mélyen a szívekbe zendülő
szavát.
De lelkipásztori munkássága mellett kezébe vette az irói tollat is és
irodalmi munkássággal is hirdette krisztusi hitét. A Kézi agenda megírásával
imádságos lelkét odaadta Ielkésztársainak, akiknek ajkáról ma is az ő szava
hangzik felénk. Még a jövő nemzedék is soká fogja hallani, nem is tudva,
hogy Gyurátz Ferenc szavai azok.
A Hit oltára és Lelki Vezér cimü imakönyveivel pedig híveinek egész
sokaságát ajándékozta meg.
Istent kereső lelke nem egyszer a költői ihletettség hangján szólal meg,
dicséreteket zengve a Mindenhatónak. Enekeskönyvünk egész sorát tartalmazza
költői alkotásainak.
Mindig meleg érdeklődéssel foglalkozott történeti tanulmányokkal is.
Atérezte, hogy a történelem nagy tanulságai jelentékeny hatóerők egyének,
egyházak, népek fejlődésében. Meg is Írja 1888-ban Luther Márton életrajzát,
1892-ben pedig Gusztáv Adolf svéd király életét, hogy eme nagy férfiak
példáján okulva erősödjenek meg hivei késő századok után egyházszeretetükben.
Utolsó nagyobb munkája, mely 1917-ben jelent meg „A nő“ cimmel, szintén
történelmi, társadalmi jellegű mű.
1895-ben a dunántúli egyházkerület bizalma a főpásztori hivatásra szólítja
el. Gyülekezetének és egyházkerületének gondozása foglalja le ettől az időtől
kezdve idejét. Irodalmi munkássága az előtte álló egyéb nagy feladatok mellett
háttérbe szorul. 21 éven át töltötte be e nagy hivatást önfeláldozó odaadással
és mikor 1916-ban nyugalomba vonul, ismét kezébe veszi az irótollat és dolgozik
tovább elmúló életének úgyszólván utolsó napjáig.
Főpásztori működésének egyik legjelentősebb alkotása ép a mi intézetünk
megalapítása, és bizony sok nehéz küzdéssel való megszervezése.
Már a 80-as években élénk megbeszélés tárgya volt egyházi körökben
egy olyan ev. nőnevelőintézet alapítása, mely lehetővé tenné a vidéken szét
szórva élő művelt középosztály számára leányainak megfelelő továbbképzését.
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A zalai egyházmegye 1890-ben indítványozza a dunántúli egyházkerületnek
egy protestáns leánynevelőintézet felállítását. Az egyházkerület még ugyanezen
évben Bonyhádon tartott közgyűlésén magáévá teszi az indítványt és foglalkozni
kezd egy ily intézet felállításával. Ettől kezdve évről-évre szerepel az egyházkerület gyűléseinek tárgysorozatán a leánynevelő intézet felállítása. 1893-ban
Győrött már elvileg Kőszeg mellett dönt az egyházkerület és 1895-ben ki is
mondja, hogy Kőszegen leánynevelő intézetet állít fel, A szép elgondolások
után azonban következnek a rideg pénzügyi számítások, amelyek bizony nem
voltak nagyon kedvezőek. Gyurátz Ferenc 1895-ben a püspöki székbe lépve
fáradhatatlan munkával és erős kézzel fog hozzá a nemes eszme megvalósí
tásához. Igaz ugyan, hogy az 1896. évi közgyűlés a pénzügyi bizottság aggályai
miatt elhalasztja a terv megvalósítását, de egyidejűleg megbízza a pénzügyi
bizottságot, hogy ezen ügyet a legmelegebben felkarolni és a költségek fede
zésére forrásokat keresni szíves legyen. E mellett még saját kebeléből egy
leánynevelő intézeti bizottságot is választ, melynek hivatásává teszi, hogy a
régóta vajúdó nemes eszmét a megvalósulás stádiumába segítse.
Az egyházkerületi gyűlés eme határozatai már magukon viselik az új
főpásztor bölcs mérsékletét, de egyszersmind erélyes tenniakarását is.
Ez időtől kezdve az intézetünk felállítására vonatkozó intézkedések Gyurátz
Ferenc főpásztori gondos vezetése és utasítása mellett rohamosan haladnak
előre. Folyik a gyűjtés, a lelkes adakozás, elkészülnek a tervek, megoldást
nyer az építkezéshez felveendő nagyobb kölcsön ügye is. 1898-ban megkez
dődik az építkezés és 1899-ben, szeptemberben megnyílnak az intézet kapui
a tanulnivágyó leányifjúság előtt. Gyurátz Ferenc személyesen avatta fel az
intézetet püspöki működésének negyedik esztendejében.
Ez időtől kezdve Gyurátz Ferenc főpásztori gondoskodásának legfőbb
tárgya a megalapított intézet fejlődésének, felvirágzásának biztosítása. A meg
alapítás örömünnepének vidám hangját csakhamar a fenntartással járó nehéz
gondok miatti aggodalom váltja fel. A pénzügyi körök aggodalma nem látszott
alaptalannak és az intézet egyre súlyosabb anyagi gondot jelentett a fenntartó
egyházkerület számára.
Az intézet alapításakor egy ma már ismeretlen iskolatípushoz tartozottMásodrendű felsőbb leányiskola volt 4 osztállyal. Gyurátz Ferenc a felmerült
nehézségeket azáltal gondolta elháríthatóknak, hogy ez az alapításkor 4 osz
tályos intézet az V. és VI. osztályokkal kibővülve teljes felsőbb leányiskolává
alakuljon át. Napirendre tűzi a kérdést az 1902-ben Győrött tartott egyház
kerületi közgyűlésre. Ezen a közgyűlésen azonban már megsokasodva és han
gosabb szóval nyilatkoztak meg a továbbfejlesztéssel szemben felmerült aggályok.
Az intézetnek szinte létkérdése dőlt el akkor Győrött. Az első néhány év
tapasztalata szerint a másodrendű felsőbb leányiskola nem mutatkozott életre
valónak, sokaknak szemében pedig a teljes felsőbb leányiskolává való fejlesztés
az anyagi lehetetlenségek közé tartozott. Hosszú, részben éles vita után fel
emelkedik Gyurátz Ferenc főpásztori alakja és mint az akkori jegyzőkönyv
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megemlékezik róla, a püspök úrnak „mindenkit magával ragadó beszéde alatt
a kerület az intézet továbbfejlesztését mondja ki.“ De nemcsak ékesszólással
tám ogatta Gyurátz Ferenc az intézet ügyét azon a gyűlésen, hanem tettekkel
is. Kijelentette, hogy a fejlesztéssel kapcsolatosan szükséges új tanári állás költ
ségeit 3 éven keresztül ő maga fogja társadalmi úton biztosítani. A fó'pásztor
munkájának lelkes támogatója volt az egyházkerületi felügyelő, Ihász Lajos,
akinek áldozatkészsége alapján ekkor vétetett meg a ma is tulajdonunkat képező
Kuzma-féle ház.
Ennek a továbbfejlesztő határozatnak az volt a legnagyobb jelentősége,
hogy ez tette lehetővé másfél évtized múlva a leánygimnázium megszervezését.
Ha ugyanis 1902-ben az intézet továbbra is 4 osztályos másodrendű felsőbb
leányiskola marad, lekerült volna a fejlődésnek arról az útjáról, mely termé
szetesen hozta magával idők folyamán a teljes 8 osztályos középiskolává való
átalakulást.
Egy évtizeddel később ismét döntően avatkozott bele az intézet sorsába
Gyurátz Ferenc szava. Ez a második azonban nem a közgyűlés hangos pad
sorai között, hanem csak szűk bizalmas körben hangzott el. De jelentősége
nem volt csekélyebb az 1902. évi győri ékesszólásnál.
A hatosztályos felsőbb leányiskola ugyanis országszerte nem bizonyult
életrevaló intézménynek, és igy annak gyökeres reformjával maga a kultusz
minisztérium is behatóan kezdett századunk első évtizedében foglalkozni. Az
Országos hangulat hatása alatt egyházkerületünkben is egymást érték az intézet
további jövőjét eldönteni igyekvő tervek. E tervek között mint a megvaló
sításra legalkalmasabbnak mutatkozó, előtérben állott az intézetnek Szombat
helyre való áttelepítése, ahol akkor még nem volt polgári iskolánál magasabb
leányiskola. Szombathely város, a megye vezető körei a legnagyobb meg
értéssel és áldozatkészséggel tették magukévá ezt a tervet. Megvolt a kultusz
minisztérium hozzájárulása és a minisztérium jóakarata folytán az áthelyezés
legnagyobb akadálya, az épület értékesítése is megoldható lett volna. És
mikor már mindezek megtörténtek, csupán az hiányzott, hogy a püspök a közoktatásügyi miniszterrel a végleges megállapodásokat megkösse, Gyurátz Ferenc
Kőszeg mellett tört lándzsát. Kijelentette, hogy az intézetet oly erkölcsi szálak
kötik össze a. várossal, amelyeknek kettészakítására ő nem hajlandó. Ezzel
a magatartásával Gyurátz Ferenc újra eldöntötte hosszú évekre az intézet
sorsát, s őszinte hálára kötelezte maga iránt Kőszeg városát.
Ezt követőleg néhány év múlva az állam gyökeresen átszervezte 1916-ban
a felsőbb leányiskolák intézményét. Így a dunántúli egyházkerületnek mint
fenntartónak ismét döntenie kellett a kőszegi leánynevelő intézet további sorsa
felett. A Nagykanizsán 1916-ban tartott egyházkerületi közgyűlés mondotta
ki a hatosztályos felsőbb leányiskolának leánygimnáziummá való átszervezését.
Ez az egyházkerületi közgyűlés volt egyszersmind az utolsó, melyen Gyurátz
Ferenc elnökölt.
Gyurátz Ferenc nyugalomba vonult a nagykanizsai gyűlés után, de nem
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szűnt meg akkor sem a nőnevelés iránti érdeklődése, meleg szeretete. Nyugalombavonulása után irta meg az 1917-ben megjelent nagyobb történelmi és
társadalmi munkáját „A nő“ címen, tárgyalva a nő hivatását és helyzetét a
múltban és a jelenben. E munkájának megjelentetésével adta legékesebb tanú
bizonyságát annak, hogy ez intézet felállítása és megszervezése körüli munká
jában nem hiú, külsőséges szempontok vezették, hanem magasztos ideálokért
való odaadás és lelkesedés.
Méltán állított Gyurátz Ferencnek az egyházkerület örök emléket azzal,
hogy ez intézet homlokára odaírta a Gyurátz Ferenc nevet.
Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Ez a név nemcsak korunk kegyeletének megnyilatkozása, ez a név nem
csak az elköltözött áldott emlékének megörökítése, ez a név egyszersmind
világító fáklya ez intézet számára. Megbénult a kéz, mely annyi szeretettel
simogatott végig a falak között egy-egy gyermekarcot, elnémult hang, mely e
falak között annyiszor árasztotta szivének szerető melegét kicsinyekre és nagyokra
egyaránt. De itt él közöttünk és munkál az ő nagy szelleme, munkálja egy
mást követő leánynemzedékek előhaladását és boldogságát az Isten félelme és
a krisztusi szeretet utján.

R Kőszeg uiöékén termő gombák jegyzéke.
Chernél K álm án és Piers Uilmos gyűjtése alapján összeállította:
□ r. Uisnya R laöár.
BEVEZETÉS: Mig a Kőszeg vidékén termő virágos növényekről és
edényes virágtalanokról több részletes jegyzék jelent meg, amelyek méltán
büszkeségei helyi bibliográfiánknak, a gombák katalógusát csak Chernél Kálmán
közölte 1877-ben KŐSZEG JELENE ÉS MÚLTJA c. munkája I. kötetének
46—49. lapjain. Mivel e jegyzék mindössze csak 65 fajt sorol fel a ma már
elavultnak tekinthető, félszázad előtti, magyar és latin elnevezésekkel, a kőszegi
földrajz-tanügyi kiállítás alkalmából kívánatosnak látszott annak átdolgozása
és a Vasvármegyei Múzeum Növénytárában őrzött Piers-féle gombagyűjtemény
alapján való kiegészítése.
Az idő rövidsége miatt nem volt módomban olyan jegyzéket összeállítani,
amely minden tekintetben kielégíthetné a tudományos érdekeket, ezért inkább
azt a gyakorlati célt tartottam szem előtt, hogy a nagyközönség érdeklődését
felkeltsem a gombák iránt általában, különösen pedig számos ehető gombafaj
iránt, amelyet e vidéken nem élveznek. E végből a felsorolásnál a legújabb
és leghasználhatóbb magyar gombáskönyvet vettem alapul, amelynek cime:
GOMBÁSKÖNYV KEZDŐK SZÁMÁRA, irta Szemere László, (Budapest,
1926. Magy. kir. állami nyomda), amely hasonló gyakorlati szempontból készült.
Hogy e könyv használatát és a vidékünkön termő gombák felismerését
megkönnyítsem, jegyzékemben — ahol csak lehetett — a gomba neve elé Írtam
azt a számot, amely alatt az illető gomba pontos leírása és esetleg képe a
Szemere-féle gombáskönyvben megtalálható. A szám előtt csillaggal jeleztem,
hogy a gomba ehető, kereszttel pedig azt, hogy mérges. A jel nélküli gombák
gyanúsak vagy élvezhetetlenek. A gombanév után pedig Ch. illetőleg P-betükkel
jeleztem, hogy azt a fajt Chernél, illetőleg Piers gyűjtötte vidékünkön, s végül
azok neve után, amely gombákat rövid másfél évi itt tartózkodásom alatt
magam is biztosan észleltem, egy V-betüt tettem.
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H ym en om yceles:

I. Csövesbélésü gombáK( (Polyporeae) :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
f
+
f
*
*

2.
3.
4.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
15.
—
16.
17.
18.
21.
22.
23.
24.
25.
29.
—
31.
33.
—
34.
—
36.
37.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Szemcsésnyelű tinorú
Boletus granulatus L.
Húsos t.
B. bovinus L.
B. piperatus Bull.
Borsos t.
B. chrysent heron Bull.
Arany-t.
Molyhos t.
B. subtomentosus L.
B. variegatus Schw. (= aureus Schff.) Tarka t.
Kékesedő t.
B. cyanescens Bull.
B. luteus L. (= annulatus Pers.)
Gyűrűs barna-t.
B. flavus With. (= elegáns Schum.) Gyűrűs sárga-t.
Csövestönkű sárga-t
B. cavipes Opat.
Illatos tinoru
B. fragrans Vitt.
Erdesnyelű t.
Tubiporus scaber Bull.
T. rufus Schff. (= B. versipellis Fr.) Erdesnyelű veres-t.
Közönséges t.
T. edulis Bull.
Úri t.
T. regius Krombh.
Farkas-t.
T. pachypus Fr.
Sátán-t.
T. satanas Lenz.
Cékla-t.
T. erythropus Pers.
Változékony t.
T. luridus Schff.
Fakó zsemlyegomba
Polyporus ovinus Schff.
P. brumalis Pers.
Bokrosgomba
P. frondosus FI. Dán.
P. ramosissimus Schff.(=umbellatus Fr.) Tüskegomba
P. intybaceus Fr.
Pisztricgomba
P. squamosus Huds.
P. lucidus Leyss.
P. sulphureus Bull. (= citrinus Pers.) Sárga géva gomba
P. fomentarius Fr.
Bükkfatapló
P. betulinus Bull.
Nyirfatapló
P. ignarius Fr.
Kemény tapló
P. applanatus Pers.
(taplóféle)
P. ribis Schum.
»
P. zonatus Fr.
P. versicolor L.
P. hirsutus Fr.
P. hispidus Bull.
P. ferruginosus Schrad.
V
P. dichrous Fr.
Trametes suaveolens L.
Ánizs-szagú fűzfagomba
ff

ff

n

ff

ff
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p.
Ch. P. V.
Ch.
p.
Ch. P. V.
Ch.
P. V.
Ch. P. V.
P. V.
p.
p.
Ch. P. V.
P. V.
Ch. P. V.
Ch. P. V.
P. V.
Ch. P. V.
Ch.
Ch.
Ch.
p.
Ch.
Ch.
p.
p.
P. V.
Ch.
Ch. P.
P. V.
V.
'
p.
p.
p.
P. V.
p.
p.
p.
p.
Ch. P,
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—
—
—
—
—
* 35.

Trametes cinnabarina Jaq.
Tr. gibbosa Pers.
Daedalea quercina L.
D. unicolor Bull.
Merulius lacrymans Wulf.
Fistulina hepatica Schff.

Könnyező házigomba
Májgomba

P.
P.
P.
P.
Ch. P. V.
P. V.

II. Lemezesbélésű gombák, (Agaricineae) •
*
*
f
*

38.
38.
40.
41.
45.
+ 48.
* 50.
51.
—
—
—
—
* 53.
* 54.
* 58.
* 64.
65.
66.
* 67.
67.
—
—
t 68.
* 74.
* 74.
*119.
* 81.
81.
—
—
—
—
*131.
85.
86.

Lactarius deliciosus L.
L. sanguifluus Paul
L. torminosus Schff.
L. volemus (= Ag. ruber Tratt.)
L. rufus Scop.
L. turpis Weinm. (= Ag. necator Bull.)
L. piperatus Scop.
L. vellereus Fr.
L. pyrogalus Bull.
L. fuliginosus Fr.
L. insulsus Fr.
L. crampylus Otto
Russula virescens Schff.
R. heterophylla Fr.
R. integra L.
R. cyanoxantha Schff.
R. adusta Pers.
R. foetens Fr.
R. lutea Huds.
R. ochroleuca Pers.
R. ochracea Pers.
R. nitida Pers.
Inocybe rimosa Bull.
Tricholoma personatum Fr.
T. nudum Bull.
T. rutilans Schff.
Clitocybe infundibuliformis Schff.
Cl. aurantiaca Wulf.
Cl. fumosa Pers.
Cl. clypeolaria Bull.
Cl. gilva Pers.
,
Cl. flaccida, Sowerby
Cl. mellea Wahl.
Paxillus atrotomentosus Batsch,
P. involutus Batsch.

Közönséges rizike
Vöröstejü rizike
Szőrgomba, szőrös tejg.
Kenyér-g. (Goldprätling)
Rőt tejgomba
Sötét keserűgomba
Közönséges „
Pelyhes
„
Szürkehátú „

Ch. P. V.
V.
Ch. P. V.
Ch. V.
Ch. P. V.
Ch. P.
Ch. P. V.
P. V.
Ch. V.
Ch.
Ch.
p.
Varashátú zöld galambg. P. V.
Simahátú „
„
V.
Veres galambgomba
Ch. V.
Kékhátú
„
V.
Feketéllő
„
V.
Büdös
„
V.
Kis sárga
„
P. V.
Fakó
„
V.
Téglaszínű
„
p.
p.
Gumós susulykagomba Ch.
Lilatönkű pereszkerg.
p.
Lila
„
p.
Bársonyos
„
P. V.
Közönséges tölcsérgomba P. V.
Narancsszínű
„
p.
Ch.
Füstös
„
p.
p.
p.
Mézszinű gyűrűs „
Ch. P. v.
Bársonyostönkű cölöpg. p.
Begöngyöltperemű „
p.

iá
125. Paxillus panuoides Fr.
Nyeleden cölöpgomba P.
— P. Panaeolus Fr.
K
— P. Lepista Fr.
p.
* 91. Limacium russula Schff.
Foltoslemezü csigagomba P.
* 93. Camarophyllus pratensis Pers.
Réti nyirokgomba
p.
93. C. virgineus Wulf.
Fehér
„
Ch.
* 94. Hygrocybe ceracea Wulf.
Sárga nedügomba
p.
— Hygrocybe psittacinus Schff.
p.
— Hygrophorus limacinus Scop.
p.
— H. ovinus Bull.
p.
— H. glutinifer Fr.
p.
* 97. Marasmius oreades Bolt.
Közönséges szegfűg.
Ch. P. V.
— M. perforans Hoffm.
Fenyő fonnyadó gomba P.
— Panus (Lentinus) stipticus Fr.
P. V.
— P. rudis Fr.
p.
— Schizophyllum commune Fr.
Hasított-lemezű gomba P. V.
* 99. Coprinus atramentarius Bull.
Ráncos téntagomba
V.
* 100. C. comatus FI. Dán.
Gyapjas
„
Ch. V.
— C. fuscescens Fr.
Ch.
* 103. Gomphidius glutinosus Schff.
Barna nyálkásgomba
p.
104. G. viscidus L.
Narancsszínű nyálkásg. p.
— Cortinarius (lnoloma) hircinus
p.
105. C. violaceus L. ( = lnoloma traganum Fr.) Lila hagymatönkűg. p.
— C. (Phlegmacium) decoloratus Fr.
p.
— C. (Dermocybe) cinammoneus L.
p.
— C. (Myxacium) pluvius Fr.
p.
— C. callisteus Fr.
p.
* 116. Collybia velutipes Curt.
Téli fülőkegomba
p.
117. C. fusipes Bull.
Közönséges fülőkeg.
P. V.
* 122. Pleurotus ostreatus Jaq.
„
laskagomba P. Ch.
— Pl. pulmonarius Fr.
p.
— Stropharia stercorarius Fr.
Harmatgomba
p.
■f 126. Hypholoma fasciculare Huds.
Közönséges kénvirágg. P. V.
■f 127. H. sublateritium F.
Vörhenyes
„
„ Ch. P.
* 128. Pholiota mutabilis Schff.
Változékony tőkegomba Ch. P. V.
129. Ph. sqarrosa FI. Dán.
Almatőkegomba
p.
130. Ph. adisposa Fr. (= Batsch. ?)
Óriás tőkegomba
Ch.
— Ph. aurivella Batsch.
p.
— Flammula alnicola Fr.
p.
* 135. Lepiota procera Scop.
Közönséges őzlábgomba Ch. P. V.
* 137. L. rhacodes Vitt.
Piruló
„
V.
— L. granulosa Pers.
Ch.
— L. clypeolaria Bull.
p.
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* 141.
* 141.
•j* 142.
* 148.
■f 149.
f 151.
* 152.
* 143.
* 143.
* 144.
* 145.
—

Amanita vaginata Bull.
Am. vaginata var. fulva Schff.
Am. phalloides Fr.
Am. caesarea Scop.
Am. muscaria L.
Am. pantherina D. C.
Am. rubescens Fr.
Psalliota campestris L.
Ps. pratensis Schff.
Ps. arvensis
„
Ps. sylvatica „
Ps. cretacea Fr.

Selyemgomba
Gyilkos galóca
Császárgomba
Légyölő galóca
Párducgalóca
Pirosló galóca
Közönséges csiperkeg.
Réti csiperkegomba
Mezei csiperkegomba
Erdei csiperkegomba

P. V.
P.
Ch. P. V.
Ch. P. V.
Ch. P. V.
P. V.
Ch. P. V.
Ch. P. V.
Ch. P. V.
Ch. P. V.
P.
P.

III. Ráncos gombáK (Telephoreae):
* 154. Cantharellus cibarius Fr.
* 157. C. lutescens Pers.
* 158. Craterellus cornucopoides L.
— Cr. crispus Sow.
— Telephora sebacea Pers.
— Stereum hirsutum

Közönséges rókagomba Ch. P. V.
Szagos rókagomba
P.
Közöns. trombitagomba P.
P.
P.
Erdesszörű kéreggomba P.

IV. Tüskésbélésü gombák (Hydneae):
* 159. Hydnum repadnum L.
* 160. H. imbricatum L.
— H. septentrionale Fr.
— H. subsquamosum Batsch.
— Phlebia radiata Fr.
— Grandinia papillosa Fr.
* 163. Dryodon erinaceus Bull.
* 164. Dr. coralloides Scop.

Sárga gerebengomba
Cserepesgomba
Északi tüskegomba
Eresgomba
Jégesó'gomba
Cérnagomba
Petrezselyemgomba
*

Ch.
Ch.
P.
P.
P.
P.
Ch.
Ch.

P.
P.

P.
P.

V. Palánkagombák (Clavarieae):
* 166. Ramaria botrytis Pers.
* 169. R. flava Schff.
— Clavaria flaccída Fr.
— Cl. grisea Pers.
•— Cl. cristata, Holmkirch
172. Cl. pistillaris L.

Rózsaszínű korallgomba Ch. P.
Ch. P. V.
Sárga korallgomba
p.

p.
Mozsártöró'gomba

p.
Ch. P.

Júdás-füle gomba

P.

VI. Tajtékgombák (Tremellineae):
— Hirneola auricula Judae L.

B) D iscom yceles:
VII. Kucsmagombák és peziza-féléK :
175.
176.
179.
182.
182.
—
—
183.
—

Morchella esculenta L.
M. conica Pers.
Helvella crispa Fr.
Helvella esculenta Pers.
Helvella gigas Pers.
Spathulea flavida Fr.
Geoglossum hirsutum Pers.
Peziza (Plicaria) badia Pers.
Peziza vesiculosa Bull.

Közöns. kucsmagomba
Hegyes kucsmagomba
Fodros papsapkagomba
Közöns.
„
Óriás
„
Lapátgomba
Földinyelvgomba
Barna csészegomba
Hólyagos
„

Ch. P.
Ch. P.
Ch.
Ch. V.
Ch.
P.
Ch.
V.
P.

C) G aslerom yceles:
Vili. SzömörcsögöK és pöfeteggombák:
1
*
*
*
*

173.
186.
187.
188.
189.
—
—
—
t 190.
—
—
—

Phallus impudicus L.
Globaria bovista L.
Bovista plumbea Pers.
Lycoperdon gematum Batsch.
L. caelatum Bull.
L. pyriformis Schff.
L. tuberosum Fr.
L. saccatum Fr.
Scleroderma vulgare Horn
Sc. verrucosum Bull.
Cyathus stiatus Hadr.
Crucibulum vulgare Tul.

Közönséges szömörcsög
Közönséges pöfeteg
Szürke pöfeteg
Bimbós pöfeteg
Pikkelyes pöfeteg
Körtealakú pöfeteg
Zacskós pöfeteg
Sertéstrifla
Szemölcsös. sertéstrifla
Sávolyos serleggomba
Közöns. csuporgomba

Ch. P.
Ch.
P.
Ch. P.
Ch. P.
P.
P.
P.
Ch. P.
P.
P.
P.

V.

V.
V.

V.

HI.

Kormányzat, felügyelet.
Intézetünk a d u n á n tú li dg. hitv. ev. egyházkerület tulajdona, mely
mint fenntartó testület az intézet feletti felügyeletet is gyakorolja, még pedig
elnöksége, továbbá a fó'iskolai nagybizottság, két kiküldött felügyelő és helyi
iskolai bizottság közvetítésével.
Az állami felügyeletet a miniszteri megbízott teljesíti. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Dsida Ottó, győri tankerületi kir. főigazgatót bízta meg
az elmúlt iskolai évben is e felügyelet gyakorlásával.

IV.

Tanári és neuelő-testület. Tárgy és
munkafelosztás.
A) ISKOLA.
a) A tanári testület rendes tagjai:
1. Arató István igazgató; tanította a mennyiségtant a VI. osztályban
heti 3 órában.
2. Bakos Julia rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a III. osztályban
heti 4 órában. Az internátus vezetője.
3. Dr. Gosztonyi Margit rendes tanár; tanította a francia nyelvet a VI.
és VIII., a német nyelvet a UL, VI. és VIII. osztályban, 1929. ápr. 4-től a
német nyelvet a IV. osztályban, heti 18 órában. A VIII. osztály főnöke.
4. Harsányi Gyula rendes tanár; tanította a történelmet a V.—VIII., a
földrajzot a II. és III. osztályban, heti 17 órában. A tanárikönyvtár őre.
5. Kiss István rendes tanár; tanította a hit- és erkölcstant az I.—VIII.
osztályban, heti 16 órában. A belmisszió-egyesület vezetője, a tanári értekez
letek jegyzője.
6. Kissné Kovács Margit dr. rendes ta n á r; tanította a földrajzot a II.,
IV. és Vili., a természetrajzot az V. és VI., a vegytant a VII. és az egész
ségtant a VII. osztályban, heti 17 órában. Az V. osztály főnöke, a természet
rajzi és vegytani szerek őre, a tanári értekezletek másodjegyzője.
7 Kolofont Etelka rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a IV., a
történelmet a III. és IV., a tornát a II., III., V. s a VII.—Vili. osztályban, heti
16 órában. A IV. osztály főnöke, az ifjúsági könyvtár őre, a Sportkör egyik
vezetője.
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8. krafka Borbála rendes tan ár; tanította (1929. ápr. 4-ig) a magyar
nyelvet a II., a német nyelvet az I., II. és IV., osztályban, heti 16 órában.
Jelzett idó'pontig a II. osztály fó'nöke, a földrajzi és történelmi szerek őre volt.
1929 ápr. 4-től betegsége miatt munkakörét a tantestület tagjai látták el.
9. Kiinsztler Anna oki. középiskolai helyettes tan ár; tanította a francia
nyelvet a III. és IV., 1929. ápr. 4-től a magyar nyelvet a II. osztályban, heti
11 órában. Internátusi nevelőnő.
10. Marton Géza rendes tanár; tanította a mennyiségtant a III., V. és
VII., a természettant a III. és VII. osztályban, heti 16 órában. A természettani
szerek s a segély- és kölcsönkönyvtár őre.
11. Miklós Berta rendes tanár; tanította a természetrajzot az I. és II.,
a vegytant a IV., a tornát az I., IV. és VI. osztályban, heti 16 'órában. Az I.
osztály főnöke, a tornaszerek őre, a Sportkör egyik vezetője.
12. Puschnikné Leigl Amalia rendes tanár; tanította a rajzot az I—VI.(
a kézimunkát az I—IV., a művészettörténetet az V. osztályban, heti 18 órában.
A III. osztály főnöke, a rajzszerek őre.
13. Ruttkayné Sinóros Szabó Erna rendes tan ár; tanította a magyar
nyelvet az V—VIII., a latin nyelvet a VI, osztályban, heti 17 órában. A VI.
osztály főnöke, az önképzőkör vezetője.
14. B-né dr. Schmidt Gizella oki. középiskolai helyettes tanár; tanította
a francia nyelvet az V. és VII., a német nyelvet az V. és VII., és 1929. ápr.
4-től az I. osztályban, heti 18 órában. A VII. osztály főnöke, internátusi nevelőnő15. Suhajda Lajos rendes tanár, igazgatóhelyettes; tanította a latin
nyelvet a VIII., a művészettörténetet a VI. osztályban, heti 7 órában.
16. Teke Sándor rendes tanár; tanította a magyar nyelvet az I., a latin
nyelvet a VII. és V., a filozófiát a VIII., a gyorsírást a IV. és V—VI. osztályban,
heti 18 órában.
17. Dr. Visnya Aladár rendes tanár; tanította a mennyiségtant az I., II.,
IV. és VIII., a természettant a VIII. osztályban, heti 17 órában.
b) Óraadók:
1. Horváth István vallástanár; tanította a róm. kath. vallást az 1—VIII.
osztályban, heti 12 órában.
2. Kühn jános evang. kántortanító, oki. középiskolai énektanító ; tanította
az egyházi és világi éneket az I—VIII. osztályban, heti 10 órában.
3. Dr. Linksz Izsák rab b i; tanította az izraelita vallástant heti 4 órában.
4. Sturzenegger Minna svájci középfokú iskolákra (Sekundarschule) képe
sített tanitónő; tanította a német és francia társalgást mint rendkívüli tárgyat,
heti 19 órában, 1929. ápr. 4-től a német nyelvet a II. osztályban heti 4 órában.
B) INTERNÁTUS.
1. Arató István igazgató; intézi az internátus adminisztrativ ügyeit és
felügyel annak minden irányú tevékenysége fölött.
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2. Bakos Júlia internátusvezetó'nő; az összes internátusi ügyek közvetlen
irányítója, vezetó'je és ellenőrzó'je.
3. B.-né Schmidt Gizella dr. tanárneveló'nő; napi beosztás szerint résztvett az általános felügyeleti munkában. Közvetlen felügyeletet gyakorolt egy
hálóteremben elhelyezett 7 gyermek felett. Korrepetálta a IV. osztály gyenge
előmenetelő tanulóit az idegen nyelvek kivételével minden tárgyból és az V.
osztályúakat a német és francia nyelvből. Időnként segített az igazgatói iro
dában.
4. Graf Hildegárd torna- és tánctanító nevelőnő; napi beosztás szerint
résztvett az általános felügyeleti munkában. Közvetlen felügyeletet gyakorolt
két hálóteremben elhelyezett 12 növendék felett. Reggelenkint hármas csopor
tokban 10—10 percig tornászott a növendékekkel és heti 9 órában tanított
35 növendéket ritmikus táncra és tornára.
5. Künsztler Anna tanárnevelőnő; közvetlen felügyeletet gyakorolt egy
hálóban elhelyezett 16 gyermek felett. Napi beosztás szerint résztvett az álta
lános felügyeleti munkában s korrepetálta az V. osztály gyenge előmenetelő
növendékeit az idegen nyelvek kivételével minden tárgyból, a IV. osztály
gyenge tanulóit a franciából s a Vili. o. néhány növendékét a latinból. Intézte
a növendékek beszerzéseit, kezelte az Írószer-raktárt s a növendékek postáját^
6. Ráner Margit kisegítő nevelőnő; felügyelt az 1. és II. osztály növen
dékeinek tanulására és korrepetált két VIII. o. tanulót latin és mennyiségtanból.
7. Sturzenegger Minna tanárnevelőnő; közvetlen felügyeletet gyakorolt
három hálóban elhelyezett 25 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett
az általános felügyeleti munkában. Heti 19 német-francia társalgási órát tartott
és korrepetálta a VI. és VIII. osztály gyenge előmenetelő növendékeit a német
és francia nyelvből.
8. Wagner Karola nevelőnő; közvetlen felügyeletet gyakorolt két háló
ban elhelyezett 22 gyermek felett. Napi beosztás szerint résztvett az általános
felügyeleti munkában és korrepetálta a III. és IV. osztály növendékeit a német
nyelvből.
9. Freyler Emma zenetanítónő; tanította a zongorát 10 növendéknek
heti 14 órában.
10. Hanély Flóra zenetanítónő; tanította a zongorát 18 növendéknek
heti 28 órában.
11. Mohr Jenő zenetanár; tanította a zongorát 11 növendéknek heti 14
órában.
12. Szovják Gizella zenetanítónő; tanította a zongorát 18 növendéknek
heti 30 órában.
12.
hováts Ferenc városi karnagy; tanította a csellót heti 2 órában 1
növendéknek.
14. Dr. Lauringer János intézeti orvos ; ellátta az internátus összes orvosi
teendőit.

15. Suhajda Lajos leányliceumi tanár, igazgató-helyettes. Vezette az
intézet összes számadásait és a növendékek egyéni folyószámláit.
16. Ö ZV . Schád Boldizsárné, házvezetőnő; az intézet háztartásának köz
vetlen intézője.
17. Özv. Lukács Károlyné betegápolónő; állandó felügyeletet gyakorolt
a betegszobák felett, ápolta az összes nem ragályos betegeket, felügyelt a nö
vendékek fürdésénél és kezelte azok ágy- és asztalneműjét. 1929. jan. hó végével
megvált állásától. A betegápolás teendőit ideiglenesen ápr. 1-ig Schmidt Paula
látta el.
18. Szabó Ida diakonissza-nővér; ápr. 1-től mint az intézet új betegápoló
nője átvette az összes betegápolónői teendőket.
19. Brunner Dóra torna- és tánctanítónő; tanította a táncot hat hetes
tanfolyamban 50 növendéknek.

V.

FI tanulók néusora.
A vastag betűvel szedett tanuló példás magaviseletü volt és az összes elméleti tárgyból
jeles osztályzatot kapott.

I. o sz tá ly .
Bráder Mária
Csik Piroska
Ehmann Irén kimaradt
Frank Irén
5 Franki /Magdolna
Giczy Etelka
Gutfreund Magda
Gyurátz Ilona
Harsányi Ildikó
10 Kovács Mártha
Kubinyi Judit
Lukoviczki Gizella
Maries Lenke
Mayer Teréz
15 Mesterházy Eszter
Pekanovich Edit

Rácz Magdolna
Rosenthal Erzsébet
Szabó Klára kimaradt
20 Szakonyi Zsuzsánna
Tangelmeyer Lidia
Ungár Katalin kimaradt
Unger Marianne
Veress Rózsi
25 Wagner Ibolyka
Wartmann Anna
Zsohár Erzsébet
Összesen: 27.
Magántanulók:
Kiss Mártha
Rónai Jolán
Salinger Margit

II. o sz tá ly .
Fiedler Margit
Guary Ida kimaradt
Ihász Ilona
Koppányi Ilona
5 Kovács Erzsébet
Kovács Erzsébet

Kovács Mária
Marcsek Anna
Móritz Rózsa
10 Schätzei Karolin
S o ó s Erzsébet
Stefanovszky Magda
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Szabó Margit
Szűcs Margit
15 Takáts Ida
Thold Mária
Orbán Piroska kimaradt

Werling Johanna
Ö sszesen: 18.
Magántanulók:
Kerpen Márta
Szabó Viktória

III. o s z tá ly .
Bozzay Etelka
Czirák Katalin
Fazekas Elvira
Fiedler Márta
5 Görög Lenke
Holéczius Vilma
Kolossá Jolán
Korcsmár Katalin
Krötzl Erzsébet
10 Machalek Márta
Móritz Katalin
Nagy Erzsébet

Németh Irén
Polgár Margit
15 Rainer Angela
Schaffer Irma
Scheer Juliska
Stefanovszky Irén
Szovják Lenke
20 Vlaj Irén
Wittchen Anna
Összesen: 21.
Magántanuló:
Satzger Erzsébet

IV. o s z tá ly .
Arkauer Ágota
Bácz Gizella
Bödey Sára
Böröndy Erzsébet
5 Csirkovics Irén
Gaál Ilona
Grünberger Erzsébet
Heist Irma
Kovács Gabriella
10 Kovács Irén
Kőszegi Lenke
Krón Irma
Lengyel Éva

Mikola Ibolya
15 Mikolás Rózsa
Nagy Angela
Oláh Márta
Pock Gizella
Pock Irén
20 Randweg Erzsébet
Tamaska Sára
Trattner Margit kimaradt
Vlaj Ilona
Ö sszesen: 23.
Magántanuló:
Görgey Katalin

V. o s z tá ly .
Altmann Boriska
Beilschmidt Margit
Bichler Ágota
Bokor Ibolyka
5 Cziffrák Ágnes
Ecker Paula

Gősy Jolán
Grünbaum Ella
Malmos Margit
10 Havas Zsuzsanna
Horváth Judit
Jakab Margit
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Kiss Lujza
Kotsis Julianna
Kovács Irén Gizella
Kovács Margit
Laschober Margit
Mayer Mária
Mátray Piroska
20 AVáz Ilona
Oppel Éva
Orbán Gyöngyi
Porkoláb Éva

Schrantz Margit
25 Sztrokay /Margit
Szakonyi Ilona
Uhl Jolánta
Összesen: 27.
Magántanulók:
Csapó Erzsébet
Horeczky Melinda
Kugler Auguszta
Vass Éva
5 Weisz Anna

VI. o sz tá ly .
Beyer Hanna
Binczy Lenke
Deutsch Mária
Gratzl Krisztina
Greifenstein Gizella
Harsányi Sarolta
Kapi Katalin
Lauringer Melánia
Reif Hildegard
Reif Karola
Reményi Carmen
Sebestyén Edit
Szelner Margit
Szovják Etelka

15 Veress Vilma
Visnya Edit
Wagner Viktória
Weigl Agnes
Összesen: 18.
Magántanulók:
Baron Rozália
Biró Klára
Bölcsföldi Sarolta
Hódosi Zsuzsánna
5 Kálmán Magdolna
Koós Margit
Rusorán Elma

VII. o sz tá ly .
Gerő Ilona
Hermann Irén

Oppel Vilma
Schaffer Elvira
Összesen: 4.

Vili. o sz tá ly .
Bősz Ilona
Dörmer Olga
Draskovits Erzsébet
Fehér Erzsébat
5 Léderer Kornélia
Lengyel Erzsébet
Nagy Ilona

Neubauer Irén
Thold Éva
10 Weigl Krisztina
Weöres Irma
Összesen: 11.
Magántanulók :
Vértesi Jolán

22

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
tanterve szerint haladt. E tanterv az egyetemi nyomdában kapható (Budapest,
I. Vár, Iskolatér 8. sz.)
A gyorsírást mint rendkívüli tárgyat tanítottuk heti 1— 1 órában, egy
kezdő és egy haladó csoport számára, továbbá a latin nyelvet az V. és VI.
osztályban heti 3—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, a gyorsírást, a
kézimunkát az I—II., továbbá a latin nyelvet az V. és VI. osztályokban azok
számára, akiknek e nyelv ismeretére későbbi tanulmányuk miatt szükségük van.

1. Német és francia társalgás.
Tanította: Sturzenegger Minna.
E társalgási órákban a jelentkezett növendékek tudásuknak megfelelően
öt-öt csoportba voltak osztva. Mindenik csoport hetenkint két-két órát
kapott. Ezen órákon, mivel az előadó svájci tanárnő egyáltalában nem is tud
magyarul, a tanítás nyelve kizárólag a német és francia. A földolgozott anyag
az egyes csportokban a következő:
Német I.
1.
Die Tischgeräte. 2. Die Kleider. 3. Die Möbel. 4. Im Zimmer. 5. Die
Gebäude. 6. Die Früchte. 7. Die Haustiere. 8. Ich decke den Tisch. — Dik
tate. Konjugationsübungen.
Német II.
1. Unser Schulhaus. 2. Unser Haus. 3. Im Schulzimmer. 4. Ein Schultag.
5. Der Sonntag. 6. Sankt Nikolaus. 7. Gespräch zwischen zwei Mädchen. 8. Am
Morgen. 9. Besuch bei der kranken Freundin. 10. Der Frühling wird kommen.
11. Auf dem Markte. 12. Gedichte: Abendgebet. Schulgebet. Der blaue Stern
von G. Caspari. Frühlingsglaube von Uhland. — Diktate. Selbständige Sprech
übungen an Hand von Bildern. Konjugationsübungen.
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Német III. és IV. párhuzamos csoport.
1. Vor der Abreise. 2. Ein Brief an die Eltern. 3. Der Herbst. 4. Auf
der Straße (Gespräche). 5. Vom Wetter. 6. Weihnachten. 7. Dank- und Gratu
lationsbrief. 8. ln der Papierhandlung (Gespräche). 9. Die Mahlzeiten. 10. Die
Geschichte von meinepi Honigbrot und meinem Milchkaffee. 11. Gespräch bei
Tisch. 12. Die fünf Sinne. 13. Das Spiel im Freien. 14. Besuche (Gespräche).
15. Brief an die kranke Großmutter. 16. Der Sommer. 17. Gedicht: Knecht
Ruprecht von Th. Storm. — Diktate. Selbständige Sprechübungen an Hand
von Bilderreihen. Kleinere Geschichten. Konjugationsübungen.
Német V.
1. Die Stadt. 2. Auf dem Fundamente (Gespräche). 3. Von den Fest
tagen. 4. Am Telephon (Gespräche). 5. Auf Reisen. 6. Gedichte: Herbstbild
von Hebbel. Septembermorgen von Mörike. 7. Lektüre: Am Silser- und am
Gardasee von Joh. Spyri. — Selbständige Zusammenfassungen des Gelesenen.
Sprechübungen an Hand von Bildern.
Francia I.
1. Les meubles. 2. Les couverts de table. 3. Les vétements. 4. Les bätiments. 5. Les animaux domestiques. 6. Les fruits. 7. Les moyens de transport.
8. Les oiseaux. 9. Poésie: Mon petit cheval. — Dictées.
Francia II.
Exercices avec la matiére de la IV. et V. classe, afin que les éléves
puissent suivre le cours normal du lycée. Lecture, grammaire, conversation sur
les textes lus; dictées.
Francia III.
Avant le départ. 2. Le lever. 3. A la papeterie (entretiens). 4. Comment
nous passons les heures aprés le goűter jusqu’ au diner. 5. Dans la rue (entretiens).
6. Le Noéi. 7. Les répás. 8. Entretien á table. 9. La vilié. — Dictées. Exercices
de conversation par les éléves mémes á l’aide de série d’images (petites histoires).
Francia IV.
1. Des vacances d’été. 2. Des animaux. 3. L’automne. 4. Des fétes. 5Aprés Noéi. 6. En voyage. 7. Au restaurant (entretien). 8. Du travail. 9. P oésie:
Chanson d’automne par P. Verlaine. — Dictées. Exercices de conversation par
les éléves mémes á l’aide de séries d’images (petites histoires).
Francia V. féléves tanfolyam.
1. Le sport d’été. 2. Les visites (entertiens). 3. Au théátre (entretiens). 4.
Au téléphone (entretiens). 5. Au café (entretiens). 6. Des journaux. 7. De la
réclame. 8. A la recherche d’un objet perdu (entretiens). 9. De l’éducation.
10. Des mois. — Exercices de conversation par les éléves á l’aide de séries
d’images (petites histoires).

m
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R résztueuö tanulók névsora.
(fl név után következő római számjegy azt az osztályt jelenti, amelyikbe a növendék az
iskolában jdr.)

Német I.
Rácz Magda I.
Szakonyi Zzuzsa I.
Ungar Katalin I.
Veress Rózsi I.
10 W agner Ibolya I.

Ehmann Irén I.
Giczy Etelka I.
Gutfreund Magda I.
Marits Lenke I.
5 Pekanovich Edit I.

Ihász Ilona II.
Marcsek Anikó II.
Móritz Rózsi II.

év
2

Német II.
év
Stefanovszky Magda II.
5 Szűcs Margit II.

2

Német III.
Lukoviczky Gizella I.
Rosenthal Erzsébet I.
Kovács Mária II.
Fazekas Elvira III.
5 Görög Lenke III.

2
2
2

Machalek Márta III.
Móritz Katalin III.
Németh Irén 111.
Stefanovszky Irén III.

2
2
2

Német IV.
Böröndy Erzsébet IV.
Gaál Ilona IV.
Krón Irma IV.
Csapó Erzsébet V.

2
2
2

5 Gösy Jolán V.
Horváth Judit V.
Jakab Erzsébet V.
Oppel Éva V.
Német V.

Bichler Ágota V.
Bokor Ibolya V.
Czifrák Ágnes V.
Havas Zsuzsa V.
Frank Irén I.
Kovács Eva I.
Altmann Boriska V.
Csapó Erzsébet V.
Horváth Judit V.

3
3
3

5 Greifenstein Gizella VI.
Veress Vilma VI.
Schaffer Elvira VI.

2

Francia I.
Machalek Márta III.
Francia II.
Jakab Erzsébet V.
5 Oppel Éva V.

*) flz év alatti számok azt jelzik, hogy a növendék hány éve jár a tanfolyamra.
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Oláh Márta IV.
Beilschmidt Margit V.
Havas Zsuzsa V.

Francia III.
év
Mátray Piroska V.
5 Greifenstein Gizella VI.
Veress Vilma VI.

év
2
2

Francia IV.
Kapi Katalin VI.
Reif Karola VI.
Reif Hilda VI.

3
3
3

Sebestyén Edit VI.
5 Schaffer Elvira VII.

3

Francia V.
Dörmer Olga VIII.

2

Neubauer Irén VIII.

Z. Zenetanítás.
Tanárok: Freyler Emma, Hanély Flóra, Mohr Jenő és Szovják Gizella.
Intézetünkben a zongoratanítás az alábbi tanterv szerint halad:
/. osztály. Chován vagy Beyer zongoraiskola I. kötete. A dur skálák és
hármashangzatok játszása 2 oktávon át. Megfelelő előadási darabok.
II. osztály. Chován vagy Beyer zengoraiskola II. kötete. A dur és har
monikus moll skálák és hármashangzatok játszása 2 oktávon át. Előadási darabok.
III. osztály. A dur és moll skálák 4 oktávon át párhuzamos és ellen
tétes mozgásban, tercekben és sextekben és hármashangzatok. Tanulmányok:
Czerny: Kézügyesség előiskolája és Bertini: Etude-ök. Szonatinák, előadási
darabok.
IV. osztály. Skálák négy oktávon át, tercekben, sextekben 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. Bertini: Etudeök. Bach: Kis praeludiumok. Előadási művek: Clementi, Haydn, Mozart könynyebb szonátáiból és kisebb előadási darabok.
VI. osztály. Az összes dur, moll és kromatikus skálák, oktávok, teljes
fogásé akkordok. Pischna ujjgyakorlatai. Tanulmányok: Czerny: Kézügyesség
iskolája. Bertini: Etude-ök. Bach: Kis praeludiumok és 2 szólamé invenciók.
Előadási művek : Clementi, Haydn, Mozart szonátáiból. Kisebb előadási darabok.
VII. osztály. Skálák továbbfejlesztése. Pischna éjjgyakorlatai. Tanulmá
nyok : Czerny: Kézügyesség iskolája. Cramer: Etude-ök. Bach : 2 szólamé
invenciók. Előadási művek: Haydn, Mozart, Beethoven szonátáiból. Kisebb
előadási darabok.
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Vili. osztály. Skálák. Pischna ujjgyakorlatai. Tanulmányok: Czerny: Kéz
ügyesség' iskolája. C ram er: Etude-ök. Bach: 3 szólamé invenciók. Eló'adási
m űvek: Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven szonátáiból. Kisebb eló'adási
darabok.
IX. osztály. Skálák. Pischna ujjgyakorlatai. Tanulmányok: Czerny: Kéz
ügyesség iskolája. Cramer: Etude-ök. Bach: 3 szólamú invenciók. Előadási
m űvek: Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven szonátáiból. Kisebb eló'adási
darabok.
E tanterv lényegében megfelel annak, amelyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 88.923/III./a. sz. rendeletével a zeneiskolák számára adott ki.

R résztueuő tanulók néusora.
(H név után következő római számjegy azt az osztályt jelenti, amelyikbe a növendék az
iskolában jár.)

I. zongora-osztály:
N év :
Böröndy Erzsébet IV.
Frank Irén I.
Giczy Etel I.
Gutfreund Magda I.
Ihász Ilona II.
Korcsmár Kató III.
Kovács Márta I.
Lukoviczky Gizi I.
Maries Lenke I.
Mesterházy Eszter I.
Móritz Rózsi 11.
Nagy Erzsébet III.
Oláh Márta IV.
Rácz Magda I.
Szűcs Margit 11.
Veress Rózsi I.
Wagner Ibolya I.
Wartmann Anna I.

Tanította
Hanély Flóra
Szovják Gizella
Hanély Flóra
Szovják Gizella
Hanély Flóra
Hanély Flóra
Szovják Gizella
Szovják Gizella
Freyler Emma
Hanély Flóra
Freyler Emma
Hanély Flóra
Szovják Gizella
Hanély Flóra
Freyler Emma
Freyler Emma
Szovják Gizella
Szovják Gizella
Összesen : 18.
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II. zongora-osztály:
N év:
Fiedler Margit II.
Fiedler Márta III.
Gaál Ilona IV.
Gó'sy Jolán V.
5 Marcsek Anni II.
Mikolás Rózsi IV.
Móritz Kató III.
Rosenthal Erzsébet 1.
Tamaska Sári IV.
10 Vlaj Ilona IV.

T anította:
Mohr Jenó'
Mohr Jenő
Freyler Emma
Freyler Emma
Szovják Gizella
Hanély Flóra
Freyler Emma
Hanély Flóra
Hanély Flóra
Hanély Flóra
Összesen: 10.

III. zongora-osztály:
N év:
Binczy Lenke VI.
Cziffrák Ágnes V.
Czirák Kató III.
Grünberger Erzsébet IV.
5 Havas Zsuzsa V.
Jakab Erzsi V.
Jakab Margit V,
Kovács Erzsébet II.
Machalek Márta III.
10 Oppel Vilma VII.
Stefanovszky Irén III.
Veress Vilma VI.

Tanította:
Hanély Flóra
Hanély Flóra
Szovják Gizella
Szovják Gizella
Hanély Flóra
Szovják Gizella
Szovják Gizella
Hanély Flóra
Szovják Gizella
Freyler Emma
Mohr Jenő
Freyler Emma
Összesen: 12.

IV. zongora-osztály:
N év :
Altmann Boriska V.
Bokor Ibolya V.
Beilschmidt Margit V.
Dörmer Olga VIII.
5 Kovács Mária II.
Krón Irma IV.
Mráz Ilona V.
Reif Karola VI.
Reif Hilda VI.
10 Stefanovszky Magda II.

T anitotta:
Mohr Jenő
Mohr Jenő
Hanély Flóra
Hanély Flóra
Szovják Gizella
Freyler Emma
Szovják Gizella
Mohr Jenő
Mohr Jenő
Mohr Jenő
Összesen: 10.
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V. zongora-osztály:
Név:
Bichler Á gota V.

Tanította :
Mohr Jenő
Összesen: 1.

VI. zongora osztály.
N év :
Mátray Piroska V.
Sebestyén Edit VI.
Szelner Margit VI.

Tanította:
Mohr Jenő
Szovják Gizella
Szovják Gizella
Összesen: 3.

VII. zongora-osztály:
N év:
Tanította:
Wagner Viktória VI.
Mohr Jenő
Összesen: 1.
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 os tályba.
Növendékeink zenei nevelését szolgálta a 3 házi jellegű zeneest, melynek
célja volt a növendékeket a nyilvánosság előtt való játszásra szoktatni, s velük
a zenetanárok, vagy meghívott vendégek szives közreműködése utján az ér
tékes zenét megismertetni és megkedveltetni. E zeneesték alkalmával sorra
került valamennyi zenét tanuló növendék egy-egy kidolgozott előadási darabbal.
Ezen számok után szoktak következni a zenetanárok számai.
Részükről, illetve Fröhlichné Hanély Dóra és Gleim Hugó nyug. ezredes,
meghívott vendégek részéről az alábbi művek kerültek előadásra :
I. 1929. március 16-án: Schubert: Táncok, 4 kézre, Freyler E., Beyer H.
II. 1929. április 27-én: Schumann-, Kern- és Kacsóh-dalok. Előadta
Frölichné Hanély Dóra.
III. 1929. május 18-án: Haydn : G-moll vonósnégyes 4. tétele, 4 kézre,
Freyler E., Beyer H. Schubert: Am Meere, Kriegers Ahnung, Böhm: Übers
Jahr, Meyer-Hellmund : Zauberlied, Kientzl: Abschied, Schumann: Die beiden
Grenadiere. Előadta : Gleim H. nyug. ezredes.
1929. június 9-én folyt le a haladottabb tanulók nyilvános zenevizsgálata,
melyen a következő művek kerültek előadásra:
1. Särtorio : Német népdal. Nagy E. III. o., Ihász J. II. o. t.
2. Gurlitt: Bölcsó'dal. Marcsek A. II. o. t.
3. Lack : Cabaletta. Kovács M. II. o. t.
4. Kullak : Bölcsődal. Machalek M. III. o. t.
5. G odard: Retraite militair. Stefanovszky J. III. o. t.
6. Bátor: A malom. Kovács E. III. o. t.

7. Behr: Zapfenstreich, Stefanovszky M. II. o. t.
8. Schytte: Mese. Gaál I. IV. o. t.
9. H eller: Abenddämmerung. lägerbursch. Lieder ohne Worte.
Krón I. IV. o. t.
10. Karganoff: Kis keringő. Wagner V. VI. o. t.
11. Bartók: Est a székelyeknél. Bichler A.. V. o. t.
12. Chopin: Keringő. Wagner V. VI. o. t.
13. Chopin: Mazurka. Mátray P. V. o. t.
14. Heller: Tarantella. Szelner M. VI. o. t.
15. Rubinstein: Románc. Sebestyén E. VI. o. t.
16. Chován: Magyar tánc. Beilschmidt M. V. és Dörmer O. VIII. o. t.
A többi növendék zenevizsgálatát házi jelleggel 1929. június hó 16-án
tartottuk meg.
Itt említjük meg, hogy Pekanovich Edit I. o. tanuló Kováts Ferenc
részéről csellóoktatásban részesült.

3. Ritmikus torna és tánc.
Tanította: Graf Hildegard.
A tanítás anyaga: 1. Izomfeszítő és izomlazitó gyakorlatok. 2. Ruganyossági gyakorlatok. 3. Egyensúlyozó gyakorlatok. 4. Térérzék-fejlesztés. 5. Rit
mikus gyakorlatok különböző ütemekben. 6. Kifejező mozdulatok.
A növendékek reggelenként 10 perces, esténként félórás gyakorlatokat
végeztek.

R résztueuő tanulók néusora:
I. csoport.
I. osztály: Frank Irén
Pekanovich Edit
Giczy Etelka
Rosenthal Erzsi
Kovács Márta
Wartmann Anna
Lukovicky Gizi
II. osztály: Fiedler Margit
Kovács Mária
Ihász Ilona
Stefanovszky Magd
III. osztály: Fiedler Márta
Stefanovszky Irén
Vlaj Irén
II. csoport.
III. osztály: Görög Lenke
Machalek Márta
IV. osztály : Bőröndy Erzsi
Mikolás Rózsi
Gaál Ilona
Oláh Márta
Grünberger Erzsi
Tamaska Sári
Krón Irma
Vlaj Ilona
V. osztály : Csapó Erzsi
Havas Zsuzsa
Beilschmidt Margit
Jakab Erzsi
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VI. osztály:

Kapi Kató
Reif Hilda
Reif Karola
VII. osztály: Gerő Ilona

Sebestyén Edit
Szelner Margit
Oppel Vilma

4. Gyorsírás.
Tanította: Teke Sándor.
Intézetünk önként jelentkező növendékei a IV. osztálytól kezdve rend
szeres elméleti és gyakorlati kiképzést kaptak heti 1 órában a gyorsírásból is
az egységes magyar gyorsírási rendszer alapján. A kezdő évfolyam a legalsó
fokú fogalmazási, a haladó csoport a másodfokú irodai gyorsírást tanulta. A
VKM. legújabb rendelete szerint a jövő tanévtől kezdve heti 2 óra fordítandó
a gyorsírás tanítására s így iskolánk tanulói ezentúl fokozottabb mértékben
sajátíthatják el ezt az életben mind nagyobb mértékben térthódító gyakorlati
ügyességet.
A résztvevő tanulók névsora: Kezdők a IV. osztályból: Arkauer Ágota,
Bácz Gizella, Gaál Ilona, Grünberger Erzsébet, Kovács Gabriella, Kőszegi
Lenke, Mikola Ibolya, Nagy Angela, Pock Gizella, Pock Irén, Vlaj Ilona, a VI.
osztályból: Veress Vilma, Visnya Edit. Haladók az V. osztályból: Altmann
Boriska, Bokor Ibolyka, Ecker Paula, Gősy Jolán, Halmos Margit, Kovács
Irén, Laschober Margit, Mátray Piroska, Orbán Gyöngyi, Schrantz Margit,
Strokay Margit, Uhl Jolánta, a VI. osztályból: Harsányi Sarolta, Weigl Ágnes.

5. Latin nyelu.
Tanították: Ruükayné Sinóros Sz. Erna (VI. o.) és Teke Sándor (V. o.)
Intézetünk leányliceummá alakulván, a latin nyelv a leányliceumok szá
mára kiadott tanterv alapján a rendkívüli tárgyak sorába került és csak az
önként jelentkező tanulók tanulták az V. és VI. osztályból heti 3—3 órában. Mint
hogy az óraszám a leánygimnáziuméhoz viszonyítva jelentékenyen csökkent,
a tananyag is jóval szükebb keretek közé szorult. A feldolgozott anyag az
V. osztályban: a Liber puellarum I—18. olvasmánya és az ezeknek megfelelő
magyar szövegek fordítása; a nyelvtanból az alaktan; a VI. osztályban:
szemelvények fordítása Phaedrus meséiből, Ovidius Metamorphoseséből és
Fastijából és Livius Róma történetéből; a nyelvtanból az eset- és mondattan.
A résztvevő tanulók névsora: V. osztály: Beilschmidt Margit, Bichler
Á gota, Bokor Ibolyka, Cziffrák Ágnes, Ecker Paula, Grünbaum Ella, Halmos
Margit, Havas Zsuzsanna, Horváth Judit, Jakab Margit, Kotsis Julianna,
Laschober Margit, Mráz Ilona, Orbán Gyöngyi, Porkoláb Éva, Strokay Margit,
Uhl Jolána, Weigl Ágnes VI. oszt. tan. az V. osztályosok csoportjában tanult.
VI. osztály: Beyer Hanna, Harsányi Sarolta, Lauringer Melánia, Reményi
Carmen, Szelner Margit, Szovják Etelka, Veress Vilma, Visnya Edit.
A latint tanuló növendékek a leányliceumi érettségi alkalmával e tárgyból
kiegészítő érettségi vizsgálatot tehetnek.

Hz internátus.
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 nevelőnó'k állandó felügyelete alatt állanak a
növendékek. Az internátusvezetőnő és a neveló'nők 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 szeretet, a leánylélek megértése, türelem
és elnézés irányítja. Ha azonban a nevelés úgy kívánja, nem riad vissza szükség
esetén szigorúbb fegyelmi eszközöktől sem, s erről, ha indokoltnak látja, értesíti
az érdekelt szülőket is, mert nem tarthatja feladatának, hogy a gondjaira bízott
gyermekről ne a valóságnak megfelelő képet nyújtson a szülők számára.
Hosszú évekre visszatekintő tapasztalatai szerint a nevelés terén felmerülő
nehézségek csaknem minden esetben megoldhatók voltak, amikor biztosítható
volt az intézet és a szülői ház harmonikus együttműködése. Ep ezért az intézet
a szülők részéről őszinte bizalmat kér, amint ő is mindenkor közvetlen biza
lommal tárja fel tapasztalatait a növendék szülője előtt.
Az internátusbán a növendékek tanulmányait gondosan ellenőrzik, a
gyöngébb tanulókat munkájukban rendszeresen támogatják. A tanárnevelőnők
valamennyien más és más szakból vannak képesítve s így a gyermekeknek
minden tárgyból szakavatott támogatást nyújthatnak.
Különös gondot fordít az intézet a modern nyelvek gyakorlására, ezért két
külföldi nevelőnőt is alkalmazott, akik magyarul nem is tudnak és egyikök,
Sturzenegger Minna, svájci honos tanárnevelőnő, rendszeres társalgási órákat
is tart, melyekről az Értesítő más helyen részletesen beszámol. A többi neve
lőnő is beszél németül és franciául s igy a növendékeknek állandó alkalmuk
van arra, hogy e nyelveket a mindennapi érintkezésben használhassák és
gyakorolhassák.
Alkalmas időben a leányok minden szabad idejüket a jókarban tartott
árnyas kertben vagy a napos udvaron töltik. Üdülő szórakozásul különféle
játékok állanak rendelkezésükre. (Turul, ping-pong és az intézeti sportpályán
tennisz).
Télen és hűvösebb időben napi egy-egy órát sétálnak a növendékek egy
vagy két nevelőnő kíséretében. Időnként kisebb vagy nagyobb kirándulások
alkalmával megismertetjük a növendékekkel Kőszeg vidékének természeti
szépségeit.
A növendékek a modern berendezésű tágas fürdőteremben, mely kellően
fel van szerelve hideg és meleg zuhanyokkal, láb-, ülő- és kádfürdőkkel,
hetenként kétszer fürödnek. A betegek számára a főépülettől teljesen elkülö

nített 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
alkalomszerűleg behívott kisegítő betegápolónő gondozza.
A vezetőség a növendékek egészségét is minden eszközzel kivánja szol
gálni : e célból alkalmazta Graf Hildegard ritmikus tánc- és tornában képzett
német nevelőnőt, aki még reggeli előtt hármas csoportokban 10— 10 percig
vezette a lányok szabadgyakorlatait és azonkívül két csoportban 35 növendéket
részesített szakszerű ritmikus oktatásban. A gondosan és hozzáértéssel vezetett
testgyakorlás feltűnően jó hatással volt a leányok szervezetének, nemkülönben
mozdulatainak harmonikus fejlődésére is. A ritmikus táncban szerzett ügyes
ségüket az évzáró ünnepély után mutatták be az egybegyült szülők őszinte
örömére és elismerésére.
A társadalmi táncokat hathetes tanfolyamban tanította Brunner Dóra. A
jövőben ez a külön tánctanfolyam megszűnik és beolvad az egész éven át
tartó ritmikus tánc- és tornatanításba.
Hogy a magyar társadalom legszélesebb rétegeiben milyen megértő
elismerésre talált az intézet tanító és nevelő munkája, legbeszédesebben mutatja
az a körülmény, hogy olyan városokból is van növendékünk, ahol leányközép
iskola működik. Ilyen városok: Budapest, Győr, Sopron, Békéscsaba.

Fi bentlakó nöuenöékek n éu so ra :
Altmann Boriska Szolnok.
Beilschmidt Margit Sopron.
Bichler Ágota Pacsa, Zala m.
Binczy Lenke Vése, Somogy m.
5 Bokor Ibolya Rum, Vas m.
Bőröndy Erzsébet Kemenesmagasi, Vas m.
Csapó Erzsébet Balmazújváros, Hajdú m.
Csirkovits Irén Boba, Vas m.
- Czifrák Ágnes Muraszombat.
10 Czirák Katalin Potyond, Zala m.
Dörmer Olga Varsád, Tolna m.
Fazekas Elvira Szentantalfa, Zala m.
Fehér Erzsébet Zalaszentgrót.
Fiedler Margit Locsmánd.
15 Fiedler Márta
„
Frank Irén Csikostöttös, Baranya m.
Gaál Ilona Alsómesteri, Vas m.
Gazdag Mária Zsámbok, Pest m.
Gerő Ilona Körmend, Vas m.

20 Giczy Etelka Söpte, Vas m.
Görög Lenke Nagyveleg, Fehér m.
Gősy Jolán Kemenesmihályfa, Vas m.
Greifenstein Gizella Sárszentlőrinc, Tolna m.
Grünbaum Ella Gelse, Zala m.
25 Grünberger Erzsébet Barcs, Somogy m.
Gutfreund Magda Tószeg, Pest m.
Gyurátz Ilona Bük, Sopron m.
Havas Zsuzsa Sümeg, Zala m.
Horváth Judit Keszthely, Zala m,
30 Ihász Ilona Kisbabot, Győr m.
Jakab Erzsébet Siklós, Baranya m.
Jakab Margit Maglód, Pest m.
Kapi Katalin, Győr.
Koppányi Ilona Kissomlyó, Vas m.
35 Korcsmár Katalin Gyékényes, Somogy m.
Kotsis Julia Zsédeny, Vas m.
Kovács Erzsébet Csepreg, Sopron m.
Kovács Mária Békéscsaba. .
Kovács Márta Tárnokréti, Győr m.
40 Krón Irma Gyón, Pest m.
Lengyel Erzsébet Ózd, Borsod m.
Léderer Kornélia Budapest.
Lukoviczky Gizella Békéscsaba.
Machalek Márta Békéscsaba.
45 Marcsek Anikó Ózd, Borsod m.
Marits Lenke Mihályi, Sopron m.
Mátray Piroska Ózd, Borsod m.
Mesterházy Eszter Sopronnémeti.
Mikolás Rózsa Szilsárkány, Sopron m.
50 Móritz Katalin Boba, Vas m.
Móritz Rózsa Boba, Vas m.
Mráz Ilona Dabronc, Zala m.
Nagy Erzsébet Nemeskolta, Vas m.
Nagy Ilona
„
„
55 Neubauer Irén Budapest.
Németh Irén Szergény, Veszprém m.
Oláh Márta Balatonkenese, Veszprém m.
Oppel Éva Keszthely, Zala m.
Oppel Vilma
„
„
60 Pekanovich Edit Budapest.
Porkoláb Éva Boba, Vas m.
Rácz Magda Csikvánd, Győr m.
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Reif Hilda Zsombolya*
Reif Karola
„
Rosenthal Erzsébet Tűrje, Zala m.
Soós Erzsébet Kőszeg, Vas m.
Sebestyén Edit Felsőőr.
Stefanovszky Irén Veszprém.
Stefanovszky Magda „
Szakonyi Zsuzsa Nemessalók, Veszprém m.
Szelner Margit Békéscsaba.
Szűcs Margit Böhönye, Somogy m.
Tamaska Sári Söjtör, Zala m.
Ungár Katalin Tiszavárkony, Szolnok m.
Vass Éva Nagykanizsa.
Veress Rózsa Iszkaszentgyörgy, Fehér m.
Veress Vilma
„
„
Vlaj Ilona Zalalövő.
Vlaj Irén
„
Wagner Ibolya Alsónána, Tolna m.
Wagner Viktória Budapest.
Wartmann Anna Répcelak, Vasmegye.

f i z interndtus házirendje.
Az internátus házirendje a következő:
Télen-nyáron l/27 órakor felkelés.
V28 óráig 10 perces torna, öltözködés, hálószobák rendbehozása,
'/28-kor istentisztelet (írásmagyarázat, ének, ima), utána reggeli; 8—1-ig
tanítás órarend szerint. —* 11-kor tízórai.
V42-kor ebéd, utána télen séta, nyáron tartózkodás a kertben, társalgó
órák és szabadon választott foglalkozás vagy pihenés.
5-től '/46-ig uzsonna
és az egyik csoport ritmika-órája, azután előkészülés a másnapi tanórákra,
zongoraórák- és zongoragyakorlás. 7—'/28-ig a második csoport ritmika
gyakorlatai, '/28-kor vacsora, utána közös istentisztelet, felmenés a hálóter
mekbe, esti toilette és 9 órakor lefekvés.
Szombat délután tiszta ruha átvétele, ruhabeadás, szekrényrendezés és
felváltva levél- és levelezőlap-írás.
Vasár- és ünnepnapokon templombamenés, jó időben nagyobb séta. A
társalgási nyelv felváltva magyar, német és francia.
A növendékek minden évben modern táncoktatásban is részesülnek.
A korcsolyázás kötelező, felmentésnek csak orvosi bizonyítvány alapján
van helye.
A növendékeket a szülők és rokonok csak vasárnap látogathatják meg,
mely alkalommal először az internátus vezetőjénél, vagy a napos nevelőnőnél

tartoznak jelentkezni. A növendékek csak oly látogatókat fogadhatnak, akiket
vagy az internátus vezetője ismer, vagy akik a szülők felhatalmazását mutatják
fel. A növendékek, hogy az intézeti életet minél rövidebb idő alatt megszok
h assál a tanév első két hónapjában egyáltalában nem fogadhatnak látogatásokat.
Oly rokonok vagy ismerősök, akikkel az érintkezést a szülők és az in
ternátus vezetője megengedik, rendesen minden hónap első vasárnapján d. e.
12 órától kezdve kivihetik az intézetből a növendékeket, de kötelesek őket
legkésőbben este 7 órára visszahozni. Az intézet ily alkalommal kisérő gyanánt
csak megbízható személyeket fogad el, semmi esetre sem kiskorúakat vagy
szobaleányokat. Az a növendék, aki a kimenő napon nem tér vissza pontosan
az intézetbe, elveszti a következő kimenetel jogát, de a vezetőség azoktól is
megvonja a 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 otthon töltik, azonban
más ünnepeken csak külön engedély alapján utazhatnak haza. A növendékek
mindannyiszor, amikor a szünidő után az intézetbe visszatérnek, orvosi bizo
nyítvánnyal tartoznak igazolni, hogy sem családjukban, sem azon helységben,
ahol tartózkodtak, ottlétük idején ragályos betegség nem volt.
A karácsonykor és husvétkor hazautazó és az intézetbe visszatérő nö
vendékeket kívánatra elkisértetjük Szombathelyre, sőt esetleg Budapestre is
és onnan vissza. Oly esetben, mikor a növendék hozzátartozói nem jöhetnek
el értük, a tanév végén is gondoskodunk kíséretről Budapestig.
A növendékek a tanév végén nevelőnőjük ellenőrzése mellett csomagolják
be holmijukat, melynek egy részét az esetben, ha a következő iskolaévre is
vissza szándékoznak jönni, az intézetben is hagyhatják megőrzésre. A be
csomagolt dolgokért azonban csak a poggyásznak a háztól való elszállításáig
vállal az intézet felelősséget, azért kérjük azokat a szülőket, akik gyermekeik
pontosságában és ügyességében nem bíznak meg, hogy kelengyéjüket a záró
ünnepély előtti vagy utáni napon személyesen vegyék át.
A növendékeknek az internátusi vezetőség tudta nélkül leveleket elkül
deni nem szabad. Szüleiknek hetenként, más hozzátartozóiknak havonként
egyszer Írhatnak; az utóbbiakkal folytatott levelezés korlátozásának és ellen
őrzésének jogát a vezetőség belátása szerint gyakorolhatja.
Ékszereket és pénzt a növendékek nem hozhatnak, mert ezekért az in
tézet 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 érint*
kezés is tilos.

R feluétel feltételei.
A felvételért az iskola igazgatóságához címzett folyamodványokat, az
alábbi mellékletekkel felszerelve, legkésőbb június 30-ig kell beadni. Mellé
kelendő a születési, iskolai, oltási illetőleg újraoltási és hatósági orvos kiállí
totta egészségi bizonyítvány, mely szerint az illető gyermek egészéges, nem
szenved oly testi és lelki fogyatkozásban, mely őt nevelőintézetben való tar
tózkodásra alkalmatlanná teszi.
Június 30-ika után beérkezett folyamodványok csak azon esetben nyer
hetnek kedvező elintézést, ha visszalépés folytán hely ürül meg.
Az előző évben már az intézetben volt növendékek szülei június 30-ig
kötelesek Írásban nyilatkozni, vájjon vissza kivánják-e adni gyermekeiket az
intézetbe, Ily nyilatkozat hiányában a helyeket az új folyamodók töltik be.
Az internátusba felvett növendékek díjai a következők :
Iskolai összes díjak é v i ..........................................106 P 64 f.
Tartásdíj egész é v r e .............................................. 1000 „ — „
Orvos és betegápolás é v i .................................. 20 „ — „
Zenetanítás é v i ....................................................... 200 „ — „
Méltányos esetekben a helyi iskolai bizottság a hozzá benyújtott külön
folyamodás alapján tartásdíjkedvezményeket engedélyez. Ilyen kedvezményeket
elsősorban az ev. és ref. lelkészek, tanárok és tanítók gyermekei, valamint a
vagyontalan közalkalmazottak gyermekei kapnak.
Az iskolai bizottság 1—400 pengőig terjedő elengedéseket engedélyezhet.
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 elégséges előmenetelt tanúsít. így például az
első osztályban 200 pengő kedvezményben részesülő növendék az első évben
800 pengőt, a másodikban 750 pengőt, a harmadikban 700 pengőt, a negye
dikben 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 nyocadik
évben e növendék tartásdíja csupán évi 250 pengő. Ez a legnagyobb elérhető
engedmény, ami természetesen csak igen indokolt esetben nyerhető el.
Kedvezmény iránti folyamodvány az iskolai bizottsághoz címezve felvételi
kérvénnyel egyidejűleg az igazgatósághoz nyújtandó be. A tartásdij havonként
fizethető és minden hó 1-én esedékes. Ha a befizetés a hó 8-ig napjáig nem
folyik be, havi 1% késedelmi kamatot számítunk. Azonban júl. 15-ig, illetőleg
a felvételkor 100 P előlegül a hely lefoglalására 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 I. betűt kell varrni.
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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 kívánságára beszerzett tárgyak.

R nöuenöékek által hozandó tárgyak jegyzéke.
a) Ágynemű: Háromrétű matrác, melynek hossza 180 cm., szélessége 80
cm., egy fejpárna, egy levarrott piros paplan, háromszori fehér áthuzat, 3 lepedő.
Minden bentlakó tartozik egy fehér gyapjú ágytakarót 32 P értékben átvenni
az intézettől.
b) Fehérnemű: 6 nappali ing, 3 hálókabát, 4 hálóing, 2 szines kreton
fésülködőkabát, 6 nyári és 6 téli nadrág, 2 fekete klott nadrág, 9 pár harisnya,
6 mellény, 24 zsebkendő, 6 törülköző, 6 mosdótáltörlő, 2 mosdókeztyü, 2 fésükendő vagy fésütáska, 2 mosófejkendő, 4 nagy asztalkendő, 1 fehér abrosz,
4 kávésasztalkendő, 1 szinés (világoskék vagy rózsaszinű) abrosz, 2 asztal
kendőtáska, 2 pohártörlő, 1 fürdőlepedő, 1 nagy fehér vászonkötény terítéshez,
6 sötét mosó és 2 fekete kötény; végül 2 portörlő és 1 szennyeszsák, 1 fekete
klott alsószoknya.
c) Felső ruházat: Egyszerű nyári és téli felsőruha: 2—3 hétköznapi és
egy-egy ünnepi. Az ünneplő ruhák egyszerű sötétkék öltözetek.
Szükséges egy mosó fehér batisztruha egyszerűen megvarrva.
Minden ruhához annyi szövetet kell adni, hogy javitást, esetleg meg
hosszabbítást lehessen eszközölni.
Továbbá egy téli sötétkék, 1 nyári fekete szalmakalap csak szalagdisszel,
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 sárcipő, 1 nagy
gyapjúkendő, 1 esernyő, és egy négyszögű selyem nyakkendő.
A felső ruhákat illetőleg a ruhajegyzék azon esetben szolgál irányadóul,
ha a szülők új ruhadarabokat szereznek b e ; meglevő felsőruháikat tovább
viselhetik a növendékek, de midőn elhasználódtak, azokat előírás szerint
pótolják.
A növendékek iskolai ünnepélyeken és közös kivonulások alkalmával
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 kivitelű 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, ilyenekért nem
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vállal az intézet felelősséget Számmal ellátott fogmosó és ivópohár, 1 bontó-,
egy sűrű fésű, 1 haj-, 1 fog-, 1 ruha- és egy cipőtisztítókefe. Varróeszköz,
cérna, olló, szappan, fogpor, azonkivül egy darab régi vászon, mely sérülés
esetén kötőszer gyanánt szolgálhat, 1 pár korcsolya.
e)
1 por- és tányértörlő az intézetnek való végleges beszolgáltatás cél
jából, nem számmal, hanem I betűvel.
Minden ruhadarabba és egyéb tárgyba az intézeti számot be kell jegyezni.
Minden növendék köteles a magával hozott tárgyakról két egymással
teljesen megegyező s a szülők által is aláirt jegyzéket hozni. A jegyzékek
közül az egyik a szülőknél, a másik az illető hálóra felügyelő nevelőnőnél
marad.

IX.

Érettségi uizsgálatok.
Ez évben kilencedszer tartottunk érettségi vizsgálatot. 10 tanuló jelent
kezett. Az írásbeli vizsgálatok május hó 15—18. napjain voltak, a szóbeli
Pálmai Lajos ny. esperes elnöklete alatt és Bolemann Géza soproni erdészeti
és bányászati főiskolai tanár, kormányképviselő jelenlétében június hó 24-én
folyt le.
Jelesen érett 3, jól 4, érett 3.
Az írásbeli érettségi tételei a következők voltak :
M agyar: Zrínyi Miklós a költő, az ember.
Latin : Cicero De senectute c. 22—23. (79—82. p.).
Német: Adott magyar szöveg fordítása németre (Herczeg Ferenc: A
revíziós liga célkitűzéséről.), ill. Die Bedeutung von Goethes und Schillers
Zusammenwirken für die deutsche Literatur c. szabad tétel.
Mennyiségtan: 1. 12.000 P. tőkéből hány féléven át élvezhetünk 1500 P.
utólagos járadékot és az utolsó 1500 P. felvétele napján mekkora összeg marad
még a takarékpénztárban, ha ott a kamatokat évi 5°/o mellett tőkésítik.
2. Számítsuk ki az y = * —2x-f-3 parabola és a 3x-)-4y—26 = 0 egyenes
metszéspontjainak koordinátáit, továbbá annak a szögnek a nagyságát, amelyet
a parabolának e metszéspontjaiban húzható érintők egymással képeznek.
A Vili. osztályt végzett 12 tanuló közül kettő f. é. szeptemberre jelent
kezett érettségi vizsgálatra.
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X.

Ifjúsági egyesületek.
1. R B e lm issz ió Egyesület 1 9 2 8 —2 9 . iskolai éui jelentése.
Az egyesületnek az intézet minden protestáns növendéke tagja volt,
számuk 103. Az egyesület munkáját Kiss István vallástanár vezette. Az év
elején a tisztikara a következőképen alakult: ifjúsági elnök: Bősz Ilona Vili.
o. t., jegyző: Dörmer Olga Vili. o. t., pénztáros: Oppel Vilma VII. o. t.,
ellenőr és könyvtáros : Lengyel Erzsébet Vili. o. t., s az osztályonként választott
énekvezérek.
Munkánkban ez évben is a Dunántúli Ev. Diákszövetség munkatervét
vettük irányítóul. Összesen 12 összejövetelt tartottunk. Ezek mindig énekkel
és imádsággal kezdődtek és zárultak s a középpontjuk bibliaolvasás és magya
rázat volt. A bibliaolvasás tárgyát „Jézus élete“ képezte. A bibliamagyarázaton
kívül, mit mindig a vallástanár mondott, a növendékek hazafias és vallás
erkölcsi tartalmú költeményeket szavaltak ezeken az összejöveteleken. Alkalmak
ként pedig jó könyvekből szemelvényeket olvastak fel.
Szavaltak: Kovács Mária II. o. t. (Szabolcska M .: Jézus), Nagy Ilona
VIII. o. t. (Mentes M .: Köszönöm, Uram), Korcsmár Katalin III. o. t. (Uray
T .: Imádság), Móritz Katalin III. o. t. (Szabolcska M .: Ének), Machalek M.
III. o. t. (Arany J . : Fiamnak), Ihász Ilona II. o. t. (Vargha G y .: Vigasztalás),
Rainer Angéla III. o. t. (Pap-Váry Elemérné: Hitvallás), Oppel Vilma VII. o. t.
(Szabolcska M .: János vallástétele), Mátray Piroska V. o. t. (Kiss M enyhért:
Feltámadás), Bácz Gizella IV. o. t. (Lampérth G éza: Gályarab), Vlaj Ilona IV.
0. t. (Szabolcska M .: Nagyszombat éjszakáján), Oláh Márta IV. o. t. (Feleki
S .: Egy felvidéki iskolában), Machalek Márta 111. o. t. (Tompa M .: Gólyához),
Kovács Gabriella IV. o. t.) Mentes M .: Magyar Miatyánk 1919-ben), Marcsek
Anikó 11. o. t. (Pósa Lajos: A hazáért), Czifrák Ágnes V. o. t. (Szász B .:
A harminc ezüstpénz), Németh Irén 111. o. t. (Szabolcska M .: Dal a kis Demeter
Rózsikáról), Rainer Angéla 111. o. t. (Zábrák D .: Jézus követése), Rácz Magda
1. o. t. (Feleki S .: Imakönyv), Frank Irén 1. o. t. (Segesdi L .: Szeresd, fiam,
ezt a földet), Harsányi Ildikó 1. o. t. (Szabolcska M .: Édes anyák).
Hogy a növendékek a könyörülő szeretet munkájából is kivehessék
részüket, maguk és ismerőseik körében gyűjtést rendeztek s a befolyt összeg
egy jó részéből alábbi kimutatás szerint különféle jótékony célra adakoztak.
Bevétel:
I. A tagok ad o m án y a....................................174 P
II. A tagok gyűjtése........................................170 „
III. T ő k e k a m a t...................................................12 „
Ö sszesen: 356 P

— f.
—„
06 „
06 f.
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K iadás:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Vili.

Gyurátz Ferenc jutalomdij-alapra . . 240 P — f
Gyám i n t é z e t r e .................................... 20
„—
K ö n y v tárg y arap ításra........................20
„—
„—
A csornai ev. tem plom ra................... 10
A pestvidéki ev. templomra . . . .
10 „ —
A kisvárdai ev. tem plom ra.............
5
„—
A keszthelyi ev. tem plom ra.............
5
„—
Gyűjtőívek, portó stb........................
3
„—
ö sszesen : 313 P 06 f

Pénztári m a ra d v á n y ......................................43 P 06 f
Vagyonkimutatás:
Vagyon az év elején...................................... 380 P 68 f.
Ezévi m a r a d v á n y .......................................... 43 „ 06 „
Ö sszesen: 423 P 74 f.
Kiss István
vallástanár.

2. R ,.Széchenyi Istuán“ önképzőkör 1928 29. éui működése.
A körnek ebben az iskolai évben 33 rendes és 29 pártoló tagja volt.
Rendes tagok a VI—Vili., pártoló tagok az V. oszt. tanulói.
A kör 1928 szeptember havában tartott alakuló gyűlésén titkos szavazás
útján választotta meg tisztikarát, mely következőképpen alakult meg:
Ifjúsági elnök: Nagy Ilona VIII. o. t., alelnök : Weöres Irma VIII. o. t.,
főjegyző: Bősz Ilona Vili. o. t., aljegyző: Gerő Ilona VII. o. t., pénztáros:
Draskovits Erzsébet VIII. o. t., főkönyvtáros: Fehér Erzsébet VIII. o. t., könyv
tárosok : Schaffer Elvira VII., Harsányi Sarolta VI. és Strokay Margit V. o. t.
Birálók: Bősz Ilona, Thold Éva, Dörmer Olga, Lengyel Erzsébet, Léderer
Kornélia VIII., Schaffer Elvira, Gerő Ilona, Hermann Irén és Oppel Vilma VII.
oszt. tanulók.
Havonta tartottunk egy-egy rendes gyűlést, ezeken kívül egy alakuló és
egy zárógyűlést. A gyűlések tárgysorozatán dolgozatok, magyar, német és
francianyelvü szavalatok, monológok, ének és zeneszámok és irodalmi versenyek,
továbbá ezeknek írásbeli, vagy rögtönzött szóbeli bírálatai szerepeltek.
Az irodalmi verseny nyertesei: Thold Éva Vili., Wagner Viktória VI.
és O rbán Gyöngyi V. o. t. voltak.
Ebben az évben könyvtárunk sok értékes és szép könyvvel gyarapodott.
Ezidőszerint 134 kötetből áll. Járattuk az „Uj Idők“ c. folyóiratot.
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Mult évi készpénzvagyonunk............................. 192 P 64 fill.
Tagsági díjakból b efo ly t...................................... 248 P — „
ö sszesen : 440 P 64 fill.
Könyvek vásárlására és kötésére fordítottunk 360 P 39 fill.
Készpénzmaradványunk: 80 P 25 fill.
Ruttk,ayné Sinóros-Szabó Erna
vezető tanár.

3. H Sport-Eqyesület 1 9 2 8 —Z9. éui működése.
Az egyesület 1928. október 25-én az Özforrásnál, egy kirándulás kere
tében alakult meg. 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: Bősz Ilona VIII. oszt. tanuló,
jegyző: Oppel Vilma VII. o. t., szertárosok: Beyer Hanna és Harsányi Sári
VI. oszt. tanulók.
Az egyesület célja a sport és tcstképzés minden ágát megkedveltetni
a növendékkel. Lehetővé tette a fokozott sportolást az intézet szépfekvésű
sporttelepe, mely két tenniszpályájával és játékterével teljesen a sportegyesület
céljait szolgálta. Ez iskolaévben ilyenformán már lehetséges volt házi tenniszverseny rendezése. A verseny győztese Mátray Piroska V. o. t. volt.
Kirándulások, téli sportok üzésére Kőszeg fekvésénél fogva nagyon alkal
mas, ezt azonhan nem tudjuk kellőleg kihasználni a növendékek nagyfokú
délutáni elfoglaltsága miatt. Rendeztünk több kirándulást és február 14-én
jelmezes, lampionos korcsolyaestet.
Az iskolai testnevelési alapból ez évben
P 40 f.
a sportegyesület k a p o t t................... 122
múlt évi maradvány ......................................
68 „ 76 „
Összesen: 191 P 16 f.
Kiadások:
Sportpálya fen n ta rtása...................... 30
P 50 f.
T enniszlabda.....................................
4
„ 20 „
J u ta lo m d íjra .....................................
8
„ —„
Összesen: 42 P 70 f.
A bevételből a kiadást levonva, készpénzmaradvány 148 P 46 f.
Miklós Berta, Kolofont Etelka
vezető tanárok.

42
XI.

Buöaker-síremlék alap.
Az intézet 1916-ban elhunyt kiváló igazgatója, Budaker G. Károly sír
emlékének felállítása céljából a múlt iskolai évben megkezdett gyűjtésünket
ez idén is folytattuk. Őszinte köszönetét mondunk az erre a célra befolyt
következő' adományokért: Kosztich Agenorné 5, dr. Bencs Jánosné 5, Karsay
nővérek 5, dr. Stamm 3 P, összesen 18 P.
Erre a célra fordítottuk a febr. 9-én m egtartott Schubert-ünnepély 160 P
60 fillér bevételét is.
Az alap vagyona 1928. jún. 3 0 - á n ................. 312 P 14 f.
Bevétel 1928—29. iskolai év folyamán . . . 178 „ 60 „
Az alap vagyona 1929. jún. 30-án . 490 P 74 f.
Nemes célunk mielőbbi megvalósíthatása érdekében kérjük néhai Budaker
G. Károly tisztelőinek, barátainak és tanítványainak további szíves támogatását.

XII.

Röatofc az 1Q28/Z9. iskolai éu történetéhez.
Az intézet fe jlő d é se . A lefolyt iskolaévben fokozatosan lépett életbe
az új leányközépiskolai törvény és az idevonatkozó külön miniszteri engedély
alapján a II. és VI. osztályokban az új leányliceumi tanterv. Ennek alapján a
leányliceumi tanterv szerint tanultak az 1., 11., V. és VI. osztályok, ellenben a
111., IV., Vll., Vili. osztályokban a régi leánygimnáziumi tanterv szerint taní
tottunk. A jövő 1929—30. évben következni fog a 111. és Vll. osztályok líceumi
átszervezése.
A tfn ítás k ezd ete é s lefolyása. Az iskolai évet a rendes időben
kezdtük meg. A szeptemberi beiratások 1 és 3-án voltak, 4-én tartottuk meg
az évmegnyító istentiszteletet, az ünnepélyes megnyitást és az osztályrendezést.
A tanítás 5-én megkezdődött és zavartalanul folyt egész éven át. A rendkívüli
hófúvásokból származó forgalmi zavarok miatt azonban február 15-től február
hó 20-ig szünetelt a tanítás, mivel a megrendelt koksz-szállítmány Szombat
helyen megrekedt. A rendkivüli tél még annyiban okozott a tanításban zavart,
hogy a tornatanítást a nagy hideg idején nem tudtuk megtartani a terem
kifűthetetlensége miatt. A tanítási órák azonban nem maradtak el, felhasználtuk
azokat az elméleti tanítás céljaira. Amikor megvolt reá a lehetőség, sétára
vagy korcsolyázni vittük a növendékeket a torna óra alatt. A tanítást a Vili.
osztályban május hó 4-én, a többi osztályokban június hó 15-én fejeztük be,
az összefoglalások az előbbiben május 6—-7 és 8. napjain, az utóbbiakban
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június hó 17, 19 és 20. napjain voltak. Az iskolai évet június hó 21-én, illetve
22-én fejeztük be évzáró ünnepéllyel, illetőleg hálaadó isteni tisztelettel. A
karácsonyi szünidő külön egyházfőhatósági engedéllyel december hó 21-től
január hó 7-ig bezárólag ta rto tt; a húsvéti szünet pedig március hó 21-től
április hó 3-ig.
Szem élyi változások. A szoros értelemben vett tanári testületben
személyi változás az iskolai évben nem volt. Herbály Zsófia internátusi tanár
nevelőnő megbízatása az előző iskolai év végével lejárván, megvált az intézettől.
Helyébe Graf Hildegard németországi nevelőnő nyert alkalmazást. Miután ő
nem tudott magyarul, ismét bővült az internátusi növendékek számára a német
nyelv mindennapi használatának lehetősége. Tekintettel az új nevelőnő ilyen
irányú képességére, bevezettük minden internátusi növendék számára a reggeli
tornászást. Külön jelentkezők pedig naponkint nyertek — két csoportba osztva
— tanítást a ritmikus tornában és táncban.
A tanári testület tanulm ányai. Marton Géza mint állami ösztöndíjas
hallgató vett részt a középiskolai tanárok 1928. évi nyári továbbképző tan
folyamán. Künsztler Anna latin-magyar szakokra képesített oki. középiskolai
helyettes tanár a francia nyelvből mint harmadik tárgyból az év folyamán
alapvizsgálatot tett. Kühn János énektanítási jegyzeteket adott ki az V. és VI.
osztályok számára, az e téren mutatkozó tankönyv hiány pótlására. Sturzenegger Minna pedig három füzetben adta ki a németnyelvi társalgási órák
gyakorlatait.
A tanári testület részt vett az iskolai év folyamán Kőszegen rendezett
földrajz-történelmi kiállítás rendezésében. Ezt a kiállítást Kőszeg városa s fő
képpen az itteni tanintézetek azon alkalomból rendezték, hogy a magyar
földrajzi társaság didaktikai szakosztálya május hó 26-án városunk falai között
tartotta vándorgyűlését. Tanári testületünk tagjai közül főképpen a következők
vették ki részüket a rendezés és szervezés munkájából: Harsányi Gyula az
intézetünkre vonatkozó öt darab grafikon elkészítésével s a történelmi kiállítás
rendezésében való részvétellel, Kiss Istvánné dr. Kovács Margit a növény
földrajzi kiállítási osztály ••megszervezésével, az idevonatkozó anyag össze
gyűjtésével és feldolgozásával, dr. Visnya Aladár a kiállítás bibliográfiái részének
rendezésével és a Kőszeg vidékén található gombák jegyzékének összeállításával.
Értesítőnk függelékképpen közli az egész kiállítás katalógusát, mely részletes
és pontos képet nyújt az egész kiállításról s ennek keretében intézetünknek
a kiállításban jValó részvételéről.
Szab ad ságolások . Krafka Borbála márc. hó folyamán igen súlyosan
megbetegedvén ápr. 1-től az év végéig szabadságot kapott. Helyettesítését a
tanári testület a tárgyfelosztásról szóló fejezetben megtalálható beosztással
látta el.
T anítás és n ev elés. A tanítás az állami leányközépiskolákra kiadott
tanterv szerint történt. Az 1927. évi új leányliceumi tantervet fokozatosan a
11, és VI. osztályban is életbe léptettük. Mig általában a leányközépiskolák
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az új tantervet csak az 1. és 11. osztályban vezették be az elmúlt iskolai év
ben, addig intézetünkben külön vallás- és közoktatásügyi miniszteri engedély
alapján a leányliceumi tanterv az V. és VI. osztályban is életbe lépett. Ezzel
megszűnt a VI. osztályban is a latin nyelv kötelező tanítása. Mint fakultativ
tárgyat tanulták azok, akik úgy gondolták, hogy e nyelvre későbbi tanul
mányaik során szükségük lesz.
Különös gondot fordítottunk a növendékek valláserkölcsi érzelmeinek és
honleányi erényeinek ápolására és fejlesztésére. A világháború, a forradalmak
és a szerencsétlen békekötés nyújtotta gazdag tanulságokat a tanításban és
nevelésben állandóan felhasználtuk és értékesítettük oly célból, hogy a tanulók
fogékoúy lelkében erősítsük a vallásosságot, a hazaszeretetet és a felebaráti
áldozatkészséget.
A tanításban és nevelésben az egész vonalon érvényesítettük azokat az
irányelveket, melyeket az egyetemes egyház által kiadott Utasítások kijelölnek
oly célból, hogy a középfokú iskoláknák tanítói és nevelői munkájában a val
lásos nevelés minél bensőbb, az egyházi öntudat pedig minél erőteljesebb
legyen.
Az ev. és ref. tanulók kétszer járultak az Ur asztalához az egész tanári
kar vezetésével és pedig okt' 31-én és jún. 22-én.
A zenei nevelést az 1926/27. iskolai évben újjászerveztük és a lefolyt
iskolai évben a megállapított tanterv az idén már a harmadik évben szolgált
a zongoratanítás alapjául. A lefolyt iskolai évben fokozottan tapasztaltuk, 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 állt
az ifjúsági könyvtár is.
Az új leányliceumi tanterv bevezetése során megszűnt a görög nyelvnek
mint rendkívüli tárgynak a tanítása, mivel most már fokozatosan a latin nyelv
is rendkivüli tárgy lesz. A művészi rajzot és kézimunkát mint rendkívüli tárgyat
a felsőbb osztályokban megszüntettük, mert a rajz az V. és VI. osztályokban
rendes tárgy lett. Ezzel szemben az 1. és II. o. tanulókat, bár a tanterv nem
Írja elő, heti két órában kézimunka-tanításban részesítettük. Az idén először
rendeztünk egész éven át tartó ritmikus torna- és tánctanfolyamot, melyen
két csoportban 35 tanuló vett részt.
Az ifjúsági e g y e s ü le te k munkája is támogatta a vallásos és hazafias
nevelés magasztos ügyét, illetőleg a sportkör a növendékek egészséges testi
fejlődését. Az egyesületek működéséről külön részletes jelentések számolnak be.
Tanulmányi kirándulások rendezésével is igyekeztünk tanítói és
nevelői munkánkat értékesebbé tenni. Nagyobb kirándulások voltak a jáki, a
soproni, melynek során a tanulók ellátogattak a legnagyobb magyar nagy
cenki sírjához is. Voltunk növendékeinkkel az Irottkőn, a dunántúli hegyvidék
legmagasabb csúcsán és több kisebb kirándulás keretében a környező hegyekben.
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L á to g a tá so k . A fenntartó egyházkerület részéró'l Kapi Béla püspök
december hó 4. és 5. napjain végezte szokott hivatalos látogatását.
Az egyetemes egyház megbízásából Böhm Dezső' dr. budapesti evang.
leánykollégiumi igazgató április 26-án és 27-én látogatta meg az intézetet.
Az állami főfelügyelettel megbízott Dsida O ttó tanker, kir. főigazgató,
mint miniszteri megbízott október 15-én és április 16—19. napjain tartotta
meg hivatalos látogatását.
Dr. Walter Béla ny. tankerületi kir. főigazgató, mint az országos köz
oktatási tanács tagja, a vallás- és közoktatásügyi minisztertől kapott meg
bízatása alapján április 16—18. napjain látogatta meg az intézetet a mennyiségtan és természettan tanítási módszerének és eredményének megfigyelése céljából.
Adományok Az evang. tanítóegyleti alapra beküldöttek: Nagy Samu
13 P 60 f-t, Takáts Ernő 11 P 60 f-t, Vida Béla 11 P 60 f-t és Karner
Margit 10 pengőt.
Jutalomkönyvekre adományoztak : Hammer Gyula 10 P-t, egy névtelen
30 P-t, a Kőszegi Takarékpénztár 50 P-t, dr. Lauringer János 20 P-t, Szabó
Tivadar jáki földbirtokos 100 P-t, Róth Jenő 5 drb. jutalomkönyvet és dr.
Schneller Aurél 2 drb. jutalomkönyvet.
A Budaker síremlék-alap javára befolyt adakozásokról külön fejezet
számol be.
A természetrajzi szertár számára Czeke Gusztáv kormányfőtanácsos be
küldött egy drb. réti héjját. A fizikai szertár számára 1 drb. mágnest adott
Visnya Sándor (Pécs).
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1929. évi január hótól kezdődőleg
az alábbi folyóiratokat járatja a tanári könyvtár számára : Budapesti Szemle,
Debreceni Szemle, Széphalom, Minerva, Napkelet, Muzsika, Irodalomtörténeti
Közlemények. A Napkelet lexikonét Kőszeg város polgármesteri hivatala utján
küldte meg az intézetnek ajándékképpen.
Minden adományért és az intézet bárminő jellegű szíves támogatásáért
e helyen mondunk az intézet nevében hálás köszönetét.
Ösztöndíjak és jutalm azások. Alapjaink elértéktelenedése folytán ez
évben sem volt módunkban ösztöndíjakat kiosztani.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter adománya folytán Thold Éva
Vili. o. t. évi 400 P állami ösztöndíjat élvezett.
A fentebb említett szíves adományok lehetővé tették jutalomkönyvek
kiosztását. Ilyeneket kaptak mindazon tanulók, kiknek neve az Értesítő más
helyén közölt névsorban vastag betűvel van szedve, ezeken kívül pedig még a
következők: Fiedler Margit II. o. t., Móritz Katalin III. o. t., Grünberger
Erzsébet és Oláh Márta IV. o. t., Dörmer Olga, Thold Éva és Weöres Irma
VIII. oszt. tanulók.
T an d íjm en tesség és tartásdíjkedvezm ény. Tandíjkedvezményben
részesültek: 1. Egyházkerületi határozat értelmében 3 tanuló 240 P-t. 2. A
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kőszeg! ev. gyülekezet adományozása folytán 5 tanuló 400 P-t. 3. A helyi
iskolai bizottság adományozása folytán 37 tanuló 1640 P-t. Ö sszesen: 2280 P.
Tartásdíjkedvezményben részesült 50 tanuló. Az elengedések összesen
19.200 P-t tettek ki. Ez összegből 11.900 P jutott evang. és ref. lelkészek,
tanárok és tanítók leányai neveltetésének megkönnyítésére.
A seg ély - és kölcsönkönyvtár is támogatta a tanulókat a még mindig
nehéz megélhetési viszonyok között. 6 tanuló ingyen, 160 tanuló pedig mérsé
kelt használati díj ellenében kapott e könyvtárakból könyveket. A kiadott
könyvek száma 2335 volt. E könyvtárt ez évben is Marton Géza kezelte.
Iskolai ünnepélyek voltak a következők:
Okt. 31. A reformáció emlékünnepe. Műsora: 1. Kapi Gy.: Isten a mi
oltalmunk . . ., karének. 2. Csengey Gusztáv: A reformáció emlékünnepén.
Szavalta Nagy Ilona VIII. o. t. 3. Az igazi egységről felolvasott Kiss István
vallástanár. 4. Brüll: Románc, zongorán játszotta Mátray Piroska V. o. t. 5.
Tikos A ndor: Atyánk, szavalta Greifenstein Gizella VI. o. t. 6. Mozart:
Adagió, zongorán játszotta Beyer Hanna VI. o. t. 7. Pohánka Jenő : Én igy
imádkozom. Szavalta Thold Marika II. o. t. 8. Közének: Erős vár a mi Istennünk.
Február 9-én Schubert Ferenc halálának 100 éves évfordulóján tartott
emlékünnep. Műsora: 1. Fohász, karének. 2. Valse noble, zongorán játszotta
Sebestyén Edit VI. o. t. 3. Mindent, hazám, érted, karének. 4. Impromtu, op.
90., zongorán játszotta Beyer Hanna VI. o. t. 5. A pisztráng, karének. 6.
Schubert mozaik. Irta és felolvasta Kühn János énektanár. 7. Táncok 3 részben,
Schubert zenéjére előadták az intézet növendékei. 8. Élőkép.
Márc. 15. Nemzeti ünnep. Műsora: 1. Kinek erében ép erő . . ., karének.
2. Tóth Kálmán: Előre. Szavalta Bichler Ágota V. o. t. 3. Czinka P.: Magyar
nóta, zongorázta Szelner Margit VI. o. t. 4. Felolvasott Weörös Irma VIII. o. t.
5. Erdély bérces tája, karének. 6. Gyula diák : Éjféli lázak, szavalta Gerő Ilona
VII. o. t. 7. Bihari J . : Bercsényi nótája, zongorázta Szovják Etus VI. o. t.
8. a) Bathó Ilona: Kossuth Apánk, b) Fövenyessi I.: Dalos madár. Magánének,
előadta Szelner Margit VI. o. t. 9. Egressi B .: Komáromi emlék, zongorán
előadta Wagner Viktória VI. o. t. 10. Himnusz. Karének.
A speyeri birodalmi gyűlés 400 éves évfordulójának emlékére április 21-én
tartott ünnepély. Műsora: 1. Schubert: Fohász, karének. 2. Vojtkó P ál: Luther.
Szavalta Kovács Gabriella °1V. o. t. 3. Felolvasást tartott Kiss István vallás
tanár. 4. Mozart: Szonáta. Zongorázta Beyer Hanna VI. o. t. 5. Arany János:
Fiamnak. Szavalta Machalek Márta III. o. t. 6. Schubert: Impromtu 2. sz. Zon
gorázta Wagner Viktória VI. o. t. Erős vár a mi Istenünk. Karének.
Június 9. Gyurátz Ferenc emlékünnep: Műsora: 1. Kapi Gy.: Fohász,
karének. 2. Ünnepi beszédet mondott Arató István igazgató. 3. Szabolcska M .:
Ünnepi harangszó, szavalta Gyurátz Ilona I. o. t. 4. Mozart: Fantázia d-moll.
Zongorán játszotta Mátray Piroska V. o. t. 5. Varga Gyuláné : Napsugár,
szavalta Kovács Erzsébet II. o. t. 6. Schumann: Emléklap. Zongorán játszotta

Beyer Hanna VI. o. t. 7. Szabolcska M .: Édes jó anyámnak. Szavalta Ihász
Ilona II. o. t. 8. Himnusz, közének.
Június 22. Evzáróünnepély. Műsora: 1. Dr. Kárpát Z.: Magyar nóta,
karének. 2. Behr: Takarodó. Zongorán játszotta Stefanovszky M. II. o. t. 3.
Heine: Loreley, német költemény, szavalta Machalek Márta III. o. t. 4. Bátor:
A malom. Zongorán játszotta Kovács Erzsébet II. o. t. 5. La montre d’argent
par Ratisbonne. Francia költemény, szavalta Visnya Edit VI. o. t. 6. Chopin:
Románc. Zongorán játszotta Sebestyén Edit VI. o. t. 7. Szathmáry I.: Van
egy napunk. Szavalta Gerő Ilona VII. o. t. 8. Heller: Tarantella. Zongorázta
Szeiner Margit VI. o. t. 9. A VIII. o. t. búcsúbeszéde, mondta Nagy Ilus. 10.
Arató István igazgató beszédet mondott a tanulókhoz, 11. Himnusz, karének.
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XIII. Statisztikai aöatok.
fl tanulók, száma, vallása, anyanyelve, magaviseleté és tanulmányi
előm enetele az 1928 —2 9 . tanévben.
I.

II. III. IV. v. 1VI. | VII. | VIII.
0 s z t á 1y
o

N

V)
c/3

I. B e ir a tk o z o tt :

Rendes ta n u ló n a k .............................. 27 18 21 23 27 18
M agántanulónak.................................. 3 2 1 1 5 7
Összesen . 30 20 22 24 32 25
Kimaradt az tanév folyamán . . . .
Vizsgálatlan m a r a d t .........................
Bizonyítványt k a p o t t .........................

4 11
1
1
5 12

149
21
170

1
2
— —
27 18 22 23 30 25 4 12

7
2
161

18 14 17 11 14 10
2 1 3 4 2 2
4 3 2 6 10 8
1
3
2 4 4
27 18 22 23 30 25

93
16
37
1
14
161

3

—

2

1

—

—

— — —

—

—

—

/. Ezek vallása :

Ág. hitv. ev...................................
R e fo rm á tu s..........................................
Róm. kath.............................. ....
Görög kath
Izraelita
Összesen

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2.

M ag y ar
N ém et

.

—

—

—

—

—

—

—

1

8
2
2

—

2
—

—

1
4 12
—

Anyanyelve:
26 17 20 23 28 25
1 1 2
2
27 18 22 23 30 25

4 12

155
6
161

1 5
3 7
4 12

57
104
161

Példás m a g a v is e le tű
16 9 10 16 22 18 4 11
8 7 11 6 4 — '--- —
JÓ
1J
.........................
Szabályszerű „
.........................
M agántanulók......................................
3 2 1 1 4 7 —
1
Összesen . 27 18 22 23 30 25 4 12

106
36

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Összesen
3 Szülők lakóhelye:
K őszegi
V id é k i
Összesen

.

..........................................................................................................................................................
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FI jöuő iskolai éu.
Az új leányközépiskolai törvény háromféle leányközépiskolát szervez:
leánygimnáziumot, leányliceumot és leánykollégiumot. A mi intézetünk foko
zatosan leányliceummá fog átszerveztetni. Ezt az iskolai típust azért választotta
a fönntartó, mivel egyrészt a klasszikus nyelvek e típusnál nem kötelező
tárgyak, másrészt mivel a leányliceum érettségivizsgálata képesít egyetemi
tanulmányokra is, szemben a leánykollégiumi érettségivel, amely az egye
temekre való fellépésre nem jogosít.
Augusztus 31-én d. e. 9 órakor különbözeti, javító és pótlóvizsgálatok.
Szeptember 2-án d. e. 8—12-ig a bejáró tanulók beirása.
Szeptember 3-án d. e. 9—12-ig és d. u. 3—5-ig a bentlakó tanulók
beirása.
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 pontosan
tartsák be, miután az év elején úgyis összetorlódó más irányú teendők miatt
a kitűzött időkön túl beírni, vagy vizsgálatokat tartani nem áll módunkban.
Az intézetben fizetendő dijak:
Felvételi díj évi 20 P, esedékes a beiratáskor.
Tandíj évi 80 P. esedékes egyenlő részletekben a beiratáskor és febr. 1-én.
Ev. egyetemes tanügyi járulék 2 P, esedékes a beiratáskor.
Testnevelési díj 2‘40 P, esedékes a beiratáskor.
Oktatófilm 2'24 P, esedékes a beiratáskor.
Tánc és ritmikus torna díja évi 50 P, esedékes egyenlő részletekben a
beiratáskor és február 1-én.
Német társalgás díja 50 P, esedékes egyenlő részletekben a beiratáskor
és február 1-én.
Francia társalgás díja 50 P, esedékes egyenlő részletekben a beiratáskor
és február 1-én.
Zenedíj 200 P, esedékes egyenlő részletekben a beiratáskor és febr. 1-én.
Tartásdíj 1000 P, esedékes minden hónap első napján.
Orvosi felügyelet és betegápolás a bentlakó növendékek részére évi
20 P, esedékes egyenlő részletekben a beiratáskor és február 1-én.
Előleg magánkiadásokra 100 P, esedékes egyenlő részletekben a beira
táskor és február 1-én.
Gyapjútakaró ára 32 P, esedékes a beiratáskor.
Matráchasználat 10 P, esedékes a beiratáskor.
A bentlakó növendékek előlegül a hely lefoglalására a tartásdijból
100 P-t július 15-éig, illetőleg a felvételkor tartoznak befizetni.

50
A zene, a társalgás és a tánc a jelentkezőknek egész évre kötelező és
évközben azokból kimaradni nem lehet.
Tandíjmentességre vonatkozó folyamodványok a beiratásnál nyújtandók
be. Internátusi tartásdíjengedményekről az internátusról szóló fejezet ad fel
világosítást.
Egy tárgyból elégtelent kapott tanulók javítóvizsgálatra vonatkozó folya
modványukat az igazgatósághoz cimezve, két tárgyból elégtelent kapott tanulók
fó'tisztelendő és méltóságos Kapi Béla ág. h. ev. püspök úrhoz cimezve az
intézet igazgatóságánál július 15-ig nyújtsák be.
Késedelmes fizetés esetében az intézet havi 1%-os késedelmi kamatot
számit.
Évközben kimaradó tanuló a befizetett iskolai díjakból és a zenedíjból
visszatérítést nem k a p ; a tartásdíjból a hátralevő hónapokra eső részt az
intézet visszatéríti. Ez elszámolásnál a kimaradás hónapja egészen az intézetben
töltött hónapnak számít.
Internátusi növendékek félévenkint külön kiadásaik fedezésére 50 pengő
előleget tartoznak befizetni, amiről az intézet félévenként ad elszámolást.
Az intézet többek kérésére gondoskodott arról, hogy matrácokkal maga
lássa el a növendékeket. A matrácokért, — melyekért előre írásban kell jelent
kezni, — évi 10 pengő használati díj fizetendő az év elején egy összegben.
Budapesten, vagy azon túl lakó internátusi növendékeket a karácsonyi és
húsvéti szünidő elején Budapestig elkisértetjük és itt adjuk át a szülőknek,
hasonlóképen a visszautazáskor egy kisérő Pesten veszi át az ilyen növendékeket.
E kiséret többekre szétoszló csekély költsége a külön kiadások számláját
terheli. Év elején és végén azonban ily kíséretre csak idejében írásban az
internátus vezetőnőjéhez benyújtott kérelem esetében vállalkozhatunk.
Nemcsak a bentlakó, hanem a bejáró tanulók is tartoznak alkalmazkodni
ruházatukban a következő előírásokhoz : A növendékek tartoznak iskolai ünne
pélyek és közös kivonulások alkalmával sötétkék berakott aljban és az alkalom
nak megfelelően sötétkék vagy fehér egyszerűen varrott ujjas blúzban meg
jelenni. 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. Feltétlenül tilos az ujjatlan ruhák viselése,
a szoknyáknak pedig térden aluliaknak kell lenniök.
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F tlGGELÉK

A kőszegi
fölclrajz-íanügyi
kiállítás jegyzéke
(1929 május 26 —
Június 3.)

KŐSZEG LÁTKÉPE KELETRŐL.

K iállító:

Magyarország térképe a bilincsbevert Csonka-Magyarországgal a főbb városokkal drótból, színes selyem
alapon. Készítette Háncs Károly, kereskedősegéd.

K irc h k n o p j cég

I. r é s z .
K ő s z e g k ö r n y é k é n e k fö ld r a jz i
v is z o n y a i.
I. Kőszeg topográfiái helyzete.
1. Kőszeg város belterületének térképe 1838.
2. Kőszeg város belterületének térképe 1927.
3. Kőszeg környékének topográfiái térképe a hegy-,
domb- és sikvidék, utak, vasutak feltüntetésével.
Thold Dezső reálisk. név. int. tanára.
4. Kőszeg részletes katonai térképe 1:75.000; álta
lános térkép Szombathely 1 : 200 000 ; Dunántúl
áttekintési térképe 1 : 750.000: 1: 25.000 felvételi
lap Kőszeg környékéről. 7 drb.
5. Az Alpok elővidéke. (kézi rajz) Bechtold Jakab reál
isk. név. int. tanára.
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K iá llító :

II. fl földkéreg szerkezete.
1. Milyen korok rétegei építik fel Kőszeg környékét.
Kézi rajz. Thold Dezső reálisk. név. int. tanára.
2. Kőszeg környékének geológiai térképe. 1: 75.000.
3. Geológiai korszakok Vasvármegyében.
4. Kőszeg vidéki lignit telepek szelvénye. Ifj. Benda
László.
5 Velem-Szentvid telepítéstani és geológia térképe.
Ifj. Benda László.
6. őskori vasbányák Szt.-viden. Ifj. Benda László.
7. Kőszeg környékét felépítő kőzetek 15 drb.
8. Felszinformák és morfológiai képek Kőszeg környé
kéről. Fényképfelvételek (8 drb.) Thold Dezső
és Kresadló Ferenc reálisk. név. int. tanárok.
9. Szelvények a hegység Ny-i részéből. Dr. Bandat
Horst nyomán Thold Dezső reálisk. név. int. tanára.
10. A reáliskolai nevelőintézet 50 m-es próbafúrásának
szelvénymetszete. Thold Dezső reálisk. név. int.
tanára.
11. Kőszeg környékének talajtérképe, Treiz Péter nyo
mán. Thold Dezső reálisk. név. int. tanára.
12. Talajanalyzis a királyvölgyi gyümölcsösökből.
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III. Kőszeg vízrajzi viszonyai.
1. A Gyöngyösvölgy keresztmetszete és terraszai. Thold
Dezső reálisk. név. int. tanára.
2. A Gyöngyös vízgyűjtő területe. Thold Dezső reálisk.
név. int. tanára.
3. A Gyöngyös hosszszelvénye és esés viszonyai. Thold
Dezső reálisk. név. int. tanára.
4. A Gyöngyös keresztmetszete és vízmennyisége. Seybold Rezső városi mérnök.
5. A Gyöngyös vízgyűjtő területének geológiai viszo
nyai. Thold Dezső reálisk. név. int. tanára.
6 A Gyöngyösi malomárok energia készlete. Schlamadinger Ottmár városi villamos művek igazgatója.
7. A Gyöngyös 1916. évi eddig észlelt legnagyobb
árvizének térképe. Thold Dezső reálisk. név. int.
tanára.
8. Talajvizviszonyok a város területén 2 hossz- és 1
keresztmetszet. Thold Dezső reálisk. név. int. tanára.
9. Fényképfelvételek az árvízről 8 drb. Miklós Berta
evang. leányliceum tanára.
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IV. Éghajlati viszonyok1. Kőszeg—Borostyánkő és Szombathely éghajlati vi
szonyai összehasonlítva grafikonokban. Dr. Andor
István reálisk. név int. tanára.

A lreáliskola
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Kiállító

V. Kőszeg növény földrajza és állatvilága.
1. Kőszeg környékének növénytakarója. Dr. Kascsák
Ödön tanár.
2. A kőszegi hegyvidék subalpinus elemei.
A kőszegi hegyvidék bennszülött növényei.
A kőszegi hegyvidék melegkedvelő növényei.
Dr. Gayer Gyula tervezése alapján feldolgozta
Kissné dr. Kovács M. evang. leányliceumi tanár.
3. Dunántúl Kőszeghez viszonyított fenológiai térképe.
Kissné dr. Kovács Margit.
4. Kőszegi növény fenologiai megfigyelések eredménye
táblázatban. Kissné dr. Kovács M.
5. Vasvármegye jellemző növényei képekben,
6. Kőszegi gesztenyések fényképekben.
Kissné dr. Kovács M.
7. A jellemző növényekre vonatkozó felvételek és a
velemi 6 öl 12 collos gesztenyefa rajza (2 drb.).
8. Velemi gesztenyésház agyagutánzata.
9. Kőszeg környékén található gombák jegyzéke.
(Közölve a Leányliceum 1928/29. évi Értesítőjében.)
10. Kőszeg kiváló botanikusainak fényképe.
(Freh Alfonz, dr. Waisbecker J és Piers Vilmos.)
11. Vasvármegyeí flóravidék Borbás szerint, Túrzson
szerint és Gayer szerint 3 drb.
12. Kőszeg környékének jellemző állatai, madárvilága
és halai.
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K iállító:

13. Kőszeg környékének rovarai.
14. Chernél István jegyzetei, eredeti aquarell fest
ményei és munkái, fényképével.
15. Planaria Alpina és Planaria Gonocephala.
Dr. Méhely L. egyet, tanár munkájából.
16. Kőszeg környékének állatföldrajzi térképe. Thold
Dezső tervei után Bechtold Jakab reálisk. név.
int. tanára.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

VI. Kőszgg lakói és települése.
A város látképe 1808-ból.
Kőszeg szab. kir. város település térképe évszázadok
szerint. Dr. Horváth Detre terve után rajzolta Gili
Ferenc VII. o. reálgimn. tanuló.
Vasvármegye Árpád korabeli településeinek térképe.
Vasvármegye 1500 körül.
Kőszegi építkezés, udvarok, lakás és berendezés 5
képben.
Kőszeg város népesedési mozgalma, (államnyelv,
vallás, nem )1715—1920), foglalkozás (1920 és
1929); a város szellemi tápláléka (1929); házak
száma (17. századtól kezdve); emelet; a tűzoltóság
teljesítményei; a Kelcz-Adelffy árvaház növen
dékei (1755— 1929); 13 grafikon).
18 drb. eredeti fényképfelvétel Kőszegről az 1880-as
évekből.
Kőszeg város színes látképe (olaj).

S z í. D o m o n k o s Z á rd a
özv. C hernél Istv á n n á
V asvárm egyei M ú ze u m
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Dr.Szovják Hugó iigyv.

Dr. H orváth D etre
Pavetits E de p o lg . isk. tr.
Toegel H en rik reá lisk. tr.
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K iállító :

VII. Gazdasági élet.
1. Kőszeg város területe művelési ágak és birtokok
szerint. (2 grafikon)
2. Kőszeg haszonállatai.
3. Állatvásárok forgalma Trianon előtt és után.
4. Kőszeg gyümölcsfái. (1929 ben.)
5. A kőszegi vasútállomás forgalma (ki- és bevitel,
tranzito) 1913. és 1928 ban. (Brunner Imre állomás
főnök adatai alapján 3 grafikon.)
6. Bortermés és terméshozam 1890. évektől kezdve.
7. Szőllő- és bortermelés.
8. Kőszeg város iparosainak száma; iparágak. 2 drb.
Taucher Gusztáv polg. isk. tanár.
9. Iparágak megoszlása 1650—1730. közt.
,
„
1650—1850. *
Taucher G. polg. isk. tanár.
10. Munkásviszonyok és kereset. Taucher G. tanár.
11. Posztó-, nemez- és sörgyár képei.
12. Kőszeg szab. kir. város kereskedelme a múltban.
13. A kőszegi posta-, távirda- és távbeszélő hivatal
forgalma 1903. és 1928—29-ben. (Jaross István
postafőnök adatai alapján, 5 grafikon.)
14. Kőszeg pénzgazdaságának forgalma 1844— 1928-ig.
15. Kőszeg méhészete.
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K iállító :

16. Kőszeg város villamos áram fogyasztása, világí
tási és gazdasági célra.
17. A vidéken használt jellegzetes gazd. eszközök.
Horváth István tanár.
18. Képek az állattenyésztés köréből. 5 drb.
19. Képek a szőllőmüvelés köréből.

S ch lam adinger O itm ár
Á lla m i ta n ító kép ző
• H orváth Istvá n áll. tan.
k é p ző ta nára
Dr. S z o v já k H u g ó ü g yvéd

Vili. Kulturális «let.
1. Kőszeg város 11 különböző tipusu iskoláinak tör
ténete és képe; a növendékek száma grafikonokban.
2. Kőszeg árvaházai (Kelcz-Adelffy árvaház; Vasutas
árvaház és a Postások árvaházának tervvázlata).
3 A hitközségek élete és szerepe a város kulturális
életében (8 drb.).
4. A hitközségek jótékony egyletei és ezek működése.
5. Születés és halálozási, házasság (grafikonok).
Bertalan Erzsébet tanárnő.
6. Kőszegi Concordia férfi dalárda.
7. Kőszegi „Hangász“ zeneegylet 1609 tői. Bertalan
Erzsébet tanárnő.
8. Kőszegi tűzoltó egylet 1868-tól (2 drb.). Bertalan
Erzsébet tanárnő.
9 Kőszegi iparostestület 1868-tól.
10. Kőszegi polgári kör 1835-től.
11. Hitbuzgalmi egyesületek.
12. Kőszegi evang. ifjúsági egyesületek és Diakonissza
egylet.
13. Kőszegi kórház egylet 1833-ból. Bertalan Erzsébet
tanárnő.
14 Kőszegi anya- és csecsemővédő-egyesület (5 drb.)
Bertalan Erzsébet tanárnő.
15. Kőszegi temetőben nyugvó hősök nemzetiség
szerint. Bertalan Erzsébet tanárnő.

Isk o lá k
Ném eth Im re zá rd a ig a zg .
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IX. Tájképszemléltetés.
A város jellemző település részletei, építkezés.
Morfológiai képek (vízmosások, aszók, völgyek, terraszok). A hegy-, domb- és sikvidék. Növényzet. Kőszeg
környéki várak. Festmények, rajzok, fényképek jellemző
tájrészletekről. Thold Dezső, Hanely Antal, Fábián
Gyula és neje, Biczó Ilona, Zatézalo ezredesné, dr.
Szovják Hugó, Grémen Ilona, Kresadlo Ferenc, Miklós
Berta, özv Terplán Kornélné, Lauringer Jánosné, Kónya
Aladár és Farkas S. szombathelyi fényképész.
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X. B ib lio g r á f ia :

Ki Állító:

AJ Helyi vonatkozású irodalom.
1. Rosnak M. Die Belagerung der kgl. Freystadt Güns.
Wien, 1789.
2. Br. Miske K. A Velem—Szt. Vidi Őstelep. I. köt.
Wien 1907.
3. Magyarország Vármegyéi és Városai: Vasvármegye,
Bpest. 1898. (Kőszegről főleg: 137-155 lap.)
4. Éhen Gy. Vasvármegye közgazdasági leírása.
Bpest 1905.
5. Thirring G. Sopron és a Magyar Alpok. (Útikalauz.)
Sopron, 1911. (Kőszeg környéke: 179-202. lap.)
6. Chernél K .: Kőszeg jelene és múltja. I—II. kötet.
Kőszeg, 1877—78.
7.
„
„ Gegenwart u. Vergangenheit der. k.
Frst. Güns. I. Theil. — Güns 1878.
8. Wittinger A: Kőszeg város és környéke. 1890.
9.
„
„ Die Stadt Güns u ihre Umgebung. 1891.
10. Polányi 1.: Vezető Kőszeg szab. kir. város
nyaralóhelyen (1924).
11.
„
„ Sommerfrischen u. Kurorte im GünsBernsteiner Gebirgsgebiet. 1925.
12. Thirring G .: Kőszeg és környékének részletes
kalauza. — Bpest 1928.
18. Freh Alfonz: Kőszeg viránya. U. attól: Kőszeg és
vidékének viránya. Bencés kisgimn. értesítője az
1 8 7 5 -7 6 . illetőleg 1 8 8 2 -8 3 . isk. évre.
14. Dr. Borbás Vince: Vasvármegye növényföldrajza
és flórája. — Szombathely, 1887. (1889.)
15. Dr. Waisbecker A .: Kőszeg és vidékének edényes
növényei. II. kiad. Kőszeg 1891.
16.
„
Vasvármegye harasztjai. (Ma
gyar Botanikai Lapokból. 1916.)
17.
„
Beiträge zur Flora des Eisenb.
Komitates. (öst.Bot.Zeitsch.1901.)
18.
„
Uj adatok Vasm. flórájához.
Magy. Bot. lapokból, 1903—4.
19. Dr. Gayer Gyula: Dr. Waisbecker Antal (Emléke
zés), Magy. Bot. Lapokból. (Dr. W. A. összes
munkáinak jegyzékével).
20. Vasvárm. és Szombathely város Kultúregyletének
Évkönyvei. I—III. 1925., 1926., 1928.
21. Dr. Boros Alán: Vasvm. Mohflórájának Előmun
kálatai. (Fenti évkönyvekből, 1926.)
22. Dr. Gayer Gyula: Vasvárm. Fejlődéstörténeti Nö
vény földrajza (Fenti évk. 1925.)
23.
„
„
A Gesztenye. (Termtud. Köz
lönyből) 1928.
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D r. V isnya A. tanár
A lreá lisko la
T h o ld D e zső ig. tanár
D r. V isn ya A la d á r

n

n

H am m er G yu la igazgató
M a rto n G é za tanár

n

n

K ő sze g i J ó z s e f igazg a tó
R óth J e n ő kö n yvkereskedő

n

n

B encés reálgim názium
ta n á ri k ö n yvtá rá b ó l

n

n

E v a n g . Leányliceum

n

*t

n

n

B encés reálgim názium

D r. T h irrin g G usztáváé
A K u ltú reg ytet

»

»

n

n

n

»

24. Dr. Jugovics L .: Kőzettani és földtani megfigye
lések a borostyánkő—rohonci hegységekben. —
U. attól: A borostyánkői hegység geol. és kőzet
tani viszonyai. (Földtani Int. Jelentése : 1914. ill.
1916. évről.)
25. Dr. Bandat H .: A kőszeg—rohonci hegys. nyugati
részének geol. viszonyai. (Földtani Szemléből.)
Bpest, 1928.
26. ?Dr. Török Veremund: A kőszegi hegys. or'ometriája. Bpest, 1896.

K iállító :

A lreá lisko la

Bencés reá lg im n á ziu m
ta n á ri k ö n yvtá rá b ó l

B) PVodern földrajzi munkák:
27. Magyar nyelven: 15 darab.
‘28. Német nyelven: 12 darab.

A lreá lisko la ta nári
kö n y v tá ra

C) Atlaszok és térképek:
29. Vasvármegyetérképe 1785 bői. — Comitatus Castri
Ferrei per. Jos. Kenedics. (J. E. Mansfeld se.)
30. Turistatérkép: A Kőszegi és Borostyánkői Hegy
ség 1:75,000 (Turistaság és Alpinizmus kiadása.)
31. Magyarország régi térképei. (Lipszky stb.) 5 drb.

R óth J e n ő könyvkeresk.
Dr. R éth ly és dr. Visnya

32. Egyéb régi térképek. 4 darab.

W eöres alezr., Ném eth
Im re, dr. V isnya,

33. Különféle modern térképek. 40 drb.
34. Iskolai falitérképek. (17 darab, a folyosón.)
35. Régi magyar atlaszok. (Görög-féle I. és II. kiadás,
Korabinszky féle.) 1802, 1848, 1805.
36. Dr. Horváth Detre tanulmányútjainak térképei.
3 drb.

A lreá lisko la

M. kir. Á ll. T érk. Intézet
K ó k a i L a jo s, B p est
H a u sm a n n in g er tábornok
és dr. V isn ya A.
D r. H orváth D etre

11. rész.

K észítő :

fl Kőszegi r. K- elemi fiuisKola.
1.
2.
3.
4.
5.

Grafikon, népesség és anyanyelv szerint 2 drb.
Grafikon, gyárakról és gabonafélékről 7 drb.
Az iskola története.
Tanítási tervezet 2 drb.
Térképek : Földrajzi jelek, Alaprajz, Kőszeg szom
szédos községei, Kőszegi járás és Vármegye 5 drb.

6. Térképek: Gyarmatok, Dél Afrika, Ázsia, Angol
ország, Afrika szigetén, Dél-Amerika, Európa 7 drb.
7. Agyagból : Dunántúli dombos vidék. Agyagból:
Horvátország, alagút, címer stb. 7 drb.

K o v á c s J á n o s tanító
K u ta ss y J á n o s
K o vá cs J á n o s
K o vá cs J á n o s, Vörös L ajos
V a rg a Istv á n , P alter J .,
P u la y E n d re, F reiszm uth
J ó z s e f és L id á k J á n o s
ta n u ló k
B echtold B éla, Petersell
V ilm os, Pocher A dolf,
J a n z s ó S á n d o r, M a ilz A.
B e rk e s K á lm á n ta n u ló k

„
„

V örös L a jo s tanító
S ó ti A n ta l, Ip sits B.

Ág. evang. elemi leány- és fiúisKola.
1. A IV. V. és VI. osztály földrajz tanítási anyaga
heti tanmenetekben.
2. Egy óra lecke anyaga részletes feldolgozásban.
3. Adatok az ág. evang. elemi iskola múltjából.
(Statisztika).
4. A tánulók füzetei III —VI. osztályig. 14 drb.
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H u b e r T eréz tanítónő

K a rn e r F rigyes ig a zg a tó

Kőszeg szab. kjr- város IparostanoncisKola.

Készítő:

1. Régi rajzok az építő-, fém-, bútor-, mü-, kályhaés vegyes ipar k réből 1796-tól 1912 ig. 204 drb.
2. Füldrajzi és egyéb rajzok az 1928 —29. évi tanmenet
alapján. (295 drb.)

fl Kőszegi Széchenyi István m. kjr. állami
polgári fiúisKola.
I. osztály.
1. Rajzok, eszközök és térképek a földrajzi alapfo
galmak szemléltetésére.

n

2. Irányok, irányozás és az iránytű használata.
3. Földgömb 2 bábuval (ellenlakók, körüllakók, ellen
lábasok).
4. Tanulók rajzai: Alapfogalmak és Magyarország föld
rajza köréből 3 drb.
5. Grafikonok a növendékek vallásáról, anyanyelvé
ről, illetőségéről és az iskola látogatottságáról.
6. Grafikonok Kőszeg vidékének magasságairól és
Magyarország hegységeinek magasságáról.
7. Réteges térkép Kőszeg és közvetlen környékéről.
8. Kőszeg és vidékének ásványai s kőzetei.
9. Nyomtatott tábla az alapfogalmak szemléltetéséhez
és földrajzi alapfogalmak agyagból mintázva.
10. Képek és térképek Magyarországról. 6 drb,
11. Magyarország fekete, néma, vászontáblás térképe.
12.
13.

14.
15.

I I. osztály.
Európa néma térképe.
Tanulók rajzai rajzlapon és pedig Európáról:
Európa főkereskedelmi vonalai.
Európa szerkezete.
Európa eljegesedései és növényhatárok.
Európa csapadéka, hőmérséklete s kiimája stb.
Összesen 17 drb.
Tanulók rajzai a rajzfüzetekben.
Nyomtatott táblán : Európa népei, állatai s növényei.
4 drb.

Készítő :

/. o sztá lyú ta n u ló k
1)

n

n

'

n

Laschober Ödön tanár
A ta n u ló k gyűjtem én ye
I. o sztá lyú ta n u ló k
P avetits E d e tanár

P avetits E d e tanár
II. o sztá lyú ta n u ló k
»

»
»
»
»

>

n
>}
»

n

III. o s z tá ly :
16. Tábla öt világrésszel.
17. Tanulók rajzai: Tengerek és szárazföldek, világ
részek. A földrajzi horizont fokozatos kiterjedése;
a világforgalom főbb vonalai; gyarmatok, vallások
stb. A világrészek hegyei, bányái, vizei, növényei,
állatai, népei, utazói, államai, rajzai és grafikonjai
27 drb.
18. Nyomtatott táblán a világrészek lakosságának, állatés növényvilágának szemléltetése.
19. Tellurium, Luviarium, Planetárium és Sextáns.

P avetits E de tanár

I I I . osztá lyú ta n u ló k

IV . o sztá ly:
20.
' 21.
22.
23.

A Föld képe.
Kézi és fali térképek Kőszeg környékéről. 6 drb.
Egyezményes jelek.
Tanulók rajzai: Kirándulások, nagyítások, hegy
metszetek, tájrajzok, flóra, ipar, ásványok lelő
helyei, veszteségeink és hozzá való grafikonok.
25 drb.
24. Térképek : Geológiai jelenségek, éghajlat, csapadék,
flóra, növényzeti tájak és népfajok.
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IV . osztályú ta n u ló k

Yl

n

A cserkéssek m u n k á i:

Készítő:

25. Kötések. (Kézimunka).
26. 54. Eszterházy cserkészcsapat létszámának grafi
konja és táborozása képekben és rajzokban.
27. Kőszeg vidékéről térképvázlalok és Csonka-Magyarország néhány városának légvonalos távols. rajzai.
28. Kiránduló helyeink abszolút magassága rajzban.
29. Térképvázltaok, egészségtani rajzok, mentőszekrény.

„Hunyadi Mátyás" m. kjr. reálisKolai
nevelőintézet.
1. Kőszeg környékének földrajza. Tansegédlet iskolai
használatra. (9 drb. vázlat, 16 órás tanmenet és
módszeres utasítás )
2. Szemléltető eszközök, kép.k és a növendékek
által készített vázlatok a környék földrajzához.
3. Tér nénygyüjtemény a környék terményeiről, jel
lemző haszonnövényeiről.
4. Kőszeg környékének dombormű térképe.
5. Földrajzi szertár anyaga, különböző szemléltető
eszközök a földrajz tanításához. 18 drb.
6. Óravázlatok 1—IV. évfolyam anyagából.
7. Levelezőlapok és képgyűjtemény.

T h o ld D ezső ig. tanár

/. évf. n ö ven d ékei
K resaldo Ferenc J ő ta n á r
Toegel H en rik ta n á r

D r.

D o m o n k o s B é la
a lig a z g a tó tanár
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8. Diapozitivek és stereoszkop-képek egyes világ
részekről és gyarmati terményekről.
9. „Episzkop“ folyóirat és képgyűjtemény. Vetítés.

u

10. Növendékek rajzai I—IV. évfolyam, a vázlatkészités
technikája. (Óra alatt rajzoltatás módszere.)
11. Ázsia (agyagmunka).
12. Helyi és távolabbi iskolai-földrajz és tanulmány
kirándulások tervezete, végrehajtása. (Naplók és
térképvázlatok )

K é s z ítő :
N övendékek

fl Kőszegi Szt. DomonKos-rendi nővéreK
vezetése alatt álló isKoláK földrajz-tanügyi
KiállitásánaK jegyzéKe1. 5000 levelezőlapot tartalmazó album hazánk és az
öt világrész tájairól.
2. Fényképfelvételek a világháború egyes hadszín
tereiről.
3. A Hármas Kis Tükör 1841-iki kiadása.
4. 2 kinai színes életkép.
5. A r. k. tanitónőképző növendékeinek illetőségét,
tan. kirándulását, Kőszeg város alaprajzát, Vas
vármegyét, hazai fürdőinket, bányáit, tört. helye
inket feltüntető térképek, 8 drb.
6. Európa talaj- és éghajlati viszonyait, gazdasági
térképet feltüntető térképvázlatok.
7. A II—111. oszt. földrajz tananyagánák iskolai váz
latos füzetei.

G yűjtö tte a rk. ta n itó n ő k é p zö fö ld ra jzta n á ra
S im o n M. A lexandra n ő vér
A rk. ta n itó n ő kép ző

K észítették a rk. ia n itó n ö k é p ző III-J V . é. növend.
B a lá zs M. E m anuela,
B első M. L aura és B la zovich M. Vincenci n ő vé
rek vezetésével
K észítették a rk. ta n ito n ő k é p zö I I — III. é. növ.

n

n

.

K é s z ítő :

8. 10 drb. földrajzi fogalmakat szemléltető kép.
9. A tanítónőképző tanulóinak 1900—1928-ig —
létszámát, vallási, anyanyelvi, rendes és magán
tanulóit feltüntető grafikon ; az internátus létszá
mának hullámzása 1868 —1928-ig.
10. Földrajz alapfogalmakat, Kőszeg térképét, Vasvár
megyét, a kőszegi járást, Magyarországot, Kőszeg
nevezetesebb épületeit feltüntető agyagmunkák.
11. Beszéd és értelemgyakorlatot illusztráló rajzok
gyűjteményes füzete.
12. Kőszeg város név. tört. épületeinek, tájainak rajza.
Tolifestés színes papírból.
13. Földrajzi alapfogalmak agyagdomborzatu képe.
14. Csonkamagyarország veszteségeit, hazánk gazda
sági és szellemi életét feltüntető térképek.
15. A kontinensek missziós tevékenységét feltüntető
térképek, néprajzi képek gyűjteménye — missziós
gondolat a földrajztanílásban.
16. A Dunántúl magyar népművészete, építés, bútor,
használati tárgyak és öltözet színes festéssel fel
tüntetett rajza.
17. Kőszeg é? közvetlen környékének magyar, német
és horvál népviseletét feltüntető 20 babafigura.
18. A rk. polg. leányiskola növ. grafikonja.
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A rk. ta n itó n ö kép zö túl.
K é szíte tté k N ém eth M.
O lym p ia n ő v é r fö ld ra jz
ta n á r vezetésével a II I.
éves n ö ven d ékek
K é szíte tté k T a x M. G era rd a n ö v. vezetésével a
rk. ta n itó n ő kép ző vel k a p 
cso la to s g ya ko rló isk o la
I I I - IV . o. növ.

n
n

n
»

K észíte tte G rém en Ilona
p o lg . isk. tanárnő
K é szíte tté k a rk. p o lg á ri
le á n y isk o la II I. o. növ.
G rém en I. vezetésével ké 
s z íte tté k a II . o. növ.

n

n

M a itz A .-n é Fekete M ária
p o lg . isk. ta nárnő vezeté
sével k é szíte tté k a p o lg .
isk. I l l — IV . o. növ.
N ém eth M . O lym pia nővér
vez. kész. a kép z. II I.o . n.

K észítő:

T9. A rk. elemi leányiskola létszámának, magyaroso
dásának grafikonja 1900—27.
20. Az el. leányiskola honismertetést, világföldrajzot
feltüntető színes agyagmunkái. Kőszeg nevezetes
tört. épületei.
21. Földrajzi alapfogalmakat, honismertetést, lakóházat,
hazai földiajzegységeket feltüntető rajzok.
22. Földrajzi mintatanítások. Kirándulásterv.

Ö sszeállította K iss M.
Ig n á cia n ő vér
K észítették a rk. e. leányisk I I I — V I. o. növ.
„

„

V — V I. [o. növ.

K észítették B a lá zs E . B e\ső
L. és B \a zo vich V. nővérek
el. isk. ta n ító n ő k.

fl Kőszegi m. Kir. állami tanítóKépző-intézet
által Kiállított földrajzi szemléltető tárgyaK
jegyzéKe.
I. C sillagássattan.
1. Égi jelenségeket szemléltető eszköz fémből.
2. A csillagos égbolt; a Hold fény- és évszakok
váltakozásait szemléltető, átvilágítható papírmunka.
3. Termográfiai és barográfiai grafikon Kőszeg 1927.
és 1928. évi hőmérsékleti és légnyomásingadozá
sairól.
4. Napóra.

Sárosi István tanár
Zoltán Géza igazgató
utasításai alapján Fitos
Imre és Rodig Tibor
növendékek.
Fitos Imre III. o. növ.
Seper Imre III. é. növ.

II. F iz ik a i fö ld ra jz.
A tanító által agyadból ésfából mintázható szemléltető esz
közök a földrajzi alapfogalmak tanításához (kb. 30 drb.)
5. Falutipusok.
6. A Gellért-hegy ábrázolása hosszmetszettel, szint
görbékkel és csíkozással.
7. A Gellérthegy agyagmintázása rétegvonalakkal.
8. Magyarország dombormű térképe.
9. A Balaton dombormű térképe.
10. A Duna deltája.
III. A tanító által elkészíthető leegyszerűsített plasztilin
térképvázlatok az elemi népiskolai földrajz tanítás szol
gálatában. (Fekete palapapiron. Kb. 28 drb.)
I V . Térképek, g ra fik o n o k és a növendékek
g y ű jtő m u n k á i.
11. Magyarországnak vármegyékből összerakható poli
tikai térképe.
12. Magyarország mezőgazdasági térképe.
18. Magyarország analfabétái járások szerint 1920-ban.
14. Tanítók elhelyeződése vármegyékben és városokban.
15. Vasvármegye felépült és építendő elemi népiskolái.
16. Európa kéregszerkezete.
17. Európa novénységi tájai.
18. Európa népsűrűsége.
19. Idegen világrészek, államok, vásosok képeslapok
ból összeállított gyűjteménytára, (kb. 11 drb.)
20. Intézet állapotára vonatkozó grafikonok, 3 drb.
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K észítő :
Zoltán G. igazgató utasí
tása alapján készíttette
Pécs Gyula tanár az int.
növendékeivel: Janka Z.,
Bálint S., Gombás A.,
Heiszt F., Galla J., Stipkovitsj., Jakab E., Jakabfi
J., Königheim K., Abray F.,
Grigely N., Janis G y,
Bognár F., Rodig T.,
Bozzai L., Nagy J., Magos
Gy., Daminek J., Németh
J., Győri K., Kanicsán M.,
Fehér J., Módii J , Kolnhofer L , Pungor I , Seper
I., Mészáros 1, Méz i,
Banga L., Bognár F.,
Bartha R. és Németh L.
Zoltán G. igazg. utasítása
alapján Németh L. és
Horváth F. növ.
Horváth I. tanár utasítása
alapján Karner N. növ.
Zoltán G. igazgató utasí
tása alapján az intézet nö
vendékei: Fehér J., Jászai
L., Kanicsán M , Módii J.,
Stipkovits J., Óra V., Galla
I., Pálfy S , Tuczay J,
Botka I., Antaloivts Gy.,
Győry K., Káldy A., Weigl
E.

V.

Honismertetés, lakóhelyismertetés.

21. Kőszeg térképének színes
papírszalag rajza.
22. Szülőföld ismertetés, —
füzetek képekkel és színes
lapokkal. 10 drb.
VI. F öldrajai tá ja k jellem aöbb
növényei.
23. Száraz parlagok, szikár helyek
gyomnövényei.
21. Köves sziklás helyek gyom
növényei.
25. Fás, bokros helyek gyom
növényei.
26. Az emberi lakóhelyek környé
kének gyomnövényei.
27. Művelt területek gyom
növényei.
28. Kereskedelmi útvonalakon
behurcolt gyomnövények.
Készítő :
dr. Kascsák Ödön tanár
utasítása alapján az int.
növendékei: Kanicsán M.,
Magos Gy. Janis Gy.,
Stukits D. és Győry K.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

VII. Kősaeg történelm ileg nevezetes épületei,
yellegzetes kő szeg i háztípusok.
Várkör.
Jurisich-vár.
Déli kapu.
Jurisich-torony.
Városháza.
Bencés-templom.
Szt.-Imre-templom.
Közkút.
Kálvária.
Óház-torony.
Hétforrás.

Pécs Gyula tanár vezeté
sével agyagból mintázták
az intézet növendékei:
Módii J., Dankó L , Ábray
F., Kanicsán M., Győry K.,
Pálfy S., Magos Gy., Né
meth J., Janis Gy., Nagy
J„ Daminek J., Karner N.,
Grigely N., Fehér J., Kern
Gy., Bakó J., f Wald M.
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40.
41.
42.
43.
44.
45.

Irottkő.
Emericanum épülete.
Knorzer-ház.
Sarkos házcsoport.
Törökház.
Gesztenyésház Velemből.

fl Kőszegi Gyurátz Ferenc ág. h. ev. leányKözépisKola Kiállítási anyagánaK jegyzéKe.
1. Állandó tanmenetek az I—IV. és a VIII. osztály
f ldrajztanításához. 5 drb.
2. Az 1927—28. tanév összefoglaló ismétléseinek váz
lata az I—IV. és a VIII. osztályban. 5 drb.
3. Egy-egy földrajzi óra vázlata a líceum I. és a gim
názium III. osztályában. 2 drb.
4. Térképvázlatok a leányliceum I—II. és a leánygimnázium III—IV. osztályából. 15 drb.
5. A leányközépiskola tanulóinak földrajzi érdem
jegyei 1899—1928. Grafikon 1 drb.
6. Áz iskola alaprajza. 2 drb.
7. Az iskola növendékeinek létszáma és megoszlása
anyanyelv szerint 1899— 1928-ig. Grafikon 1 drb.
8. Az iskola növendékeinek létszáma és megoszlása
vallás és anyanyelv szerint 1899—1928-ig. Grafikon
és százalék kimutatás. 2 drb.
9. A növendékek megoszlása a szülők lakóhelye
szerint 1899—1928-ig. Megoszlás Trianon óta.
Térkép.
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Az int. földrajz szakos
tanárai
Kissné, dr. Kovács Margit
és Harsányi Gyula
Harsányi Gyula
Az intézet növendékei
Harsányi Gyula
Müller Ferenc
Harsányi Gyula

Harsányi Gyula

Harsányi Gyula

111.
A tö rté n e lm i k iá llítá s J e g y z é k e .
1 —17. Kőszeg vidékének (Velem—Szent-Vid) praehisztorikuma jellegzetes leletekben. (17 táblán,
150 drb.)
18. Praehisztorikus lándzsacsúcs.
1 9 -6 6 . Királyaink fontosabb oklevelei I. Károlytól —
V. Ferdinandig.
67. A „Kőszegi töredék“ (ónémet nyelven Írott hőskf ltemény IX —X. századi kézirata).
68—72. Misekönyv-, zsoltárt nyv-töredékek a 15.
századból (a 16 században ezekbe kötötték a
városi jegyzőkönyveket).
73. Thóra töredék (Héber nyelven irt kézirat. Mózes
4. könyvének 5. fej. 11. s következő verse, a
16. században könyvkötéshez használták).
74—80. A 16. és 17. századbeli nyomtatványok;
német és latin bibliák, szertartáskönyvek.
81. Kőszegen nyomott magyar biblia a 19. századból.
82—87. Városi jegyzőkönyvek (1647 óta magyar
nyelven.
88. Szőlőjárás könyve 1740-1929.
89—93. Városi telekkönyvek a 19. századból.
9 4 -9 6 . Városi polgárkönyvek 1651—1929
97. Polgármesteri jogar 1764-ből.

K iá l l í t ó:
br. Miske Kálmán
Heidenreich Lajos
Városi u. n. titkos levéltár
Nemzeti Múzeum

Városi levéltár

ff

ff

ff

ff

Ev. hitközség
Városi levéltár
ff

ff

ff

ff

ff

ff

Polgármesteri hiv.
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98. Városkapítány kardja 1724-ből.
99 —112. Városi céhek artikulusai.
113. Kőszegen nyomott tiz nyelvű társalgási könyv
1837-ből.
114. Kőszegi kalendárium 19. századból.
115. Csúcsíves szentségmutató (15. század).
116. Csúcsíves kehely 1486-ból.
117. Kehely (késő csúcsíves) 15. század.
118. Cibórium 1596 ból (Óbudai ásatás).
119. Kehely 1600-ból.
120. Kehely a 18. századból.
121. Kehely a 18 századból (empire stilus).
122 —121. Ezüst ámpolnák tányérral (18 század eleje).
125. Bezerédy-kazula (gyöngykirakással) 1710.
126. Kehely 1588.
127. Födeles serleg 16. századból.
128—130. Urasztal-terítők a 19. századból.
131. Városi keitős feszület a 17. századból.
132. Kőszeg ostroma 1532 ben (Kugler olajfestménye
a 19. századból).
133. Kőszeg ostroma 1532-ben (Aquarell)
134. Kőszeg lö^B-ban.
135. Kőszeg 1586 ban (Másolat Somló Jenőtől)
136. Kőszeg a 16. században.
137. Kőszeg 1746-ban (eredeti olajfestmény).
138. Kőszeg 1746-ban (agyagból kimintázva).
139. Kőszeg 1808-ban.
140— 142. Régi kőszegi látképek.
143—145. Kőszeg (Hanély festménye).
146. Kőszeg (Fábián Gyula olajfestménye).
147 —78. Művészi fényképek a régi Kőszegről.
179—87. Rajzok, festmények a régi Kőszegről.
188. A régi bencés gimnázium fényképe.
189. A régi jezsuita gyógyszertár fényképe.
190—91. Tájképek, tányérra festve (Hanély Antal).
192. Kőszeg régi címerképe.
193. Kőszeg címerrajza.
194—95. Városi zsoldosok sárga címeres zászlaja 1644.
198 -97. Kőszeg polgári őrhadának régi és új zászlaja.
198. A kőszegi gombkötő céh zászlaja.
199. Tímár vándorkönyv 1836.
200. Vándorkönyv a 19. századból.
201—3. Polgári oklevelek (19 század).
204—5. Mester-levelek (19. század).
206. Polgár-eskü 1847.
207. Tanonc-levél.
208—10 Kőszegicéhládák (asztalos, varga, szabó
211. Kőszegi céhláda (ács).
212—13. Kőszegi céhládák (lakatos, mészáros).
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Polgármesteri hivatal
Városi levéltár
Heidenreich Lajos

»

n

Róm. kath. plébánia

»

n
n
n

n
n

Bencés templom
Vártemplom
Róm. kath. plébánia
Bencés templom
Róm. kath. plébánia
Ev. hitközség

»
n

n

n

Kőszeg városa
Polgármesteri hiv.
Heidenreich Lajos
Vasmegyei múzeum
Somló Jenő
Eitner Gusztáv
Polgármesteri hivatal
Dankó L. 1. év. tan.képzős
Polgármesteri hiv.
Vasm Múzeum, Kovács V.
Kőszeg v., Jambrits L.
Fábián Gyula
Városháza, Jambrits L.
Pallér József, Thold D.
dr. Kemény Kolumbán
dr. Visnya A., az Iparmű
vészeti Múzeumból
Hanély család
Polgármesteri hiv.
Door M II. o polg. isk. t.
Városi levéltár

n

n

Vasmegyei Múzeum
Heidenreich Lajos
Wilfinger Wilmos
Kovács Viktor, Vasmegyei
Múzeum, Véber Antal
Vasm. Múzeum, Weber A.
Wéber Antal
Heidenreich Lajos
Vasmegyei Múzeum
Lauringer Ferenc
Heidenreich Lajos

214—19. Kőszegen gyártott órák.
220—22 Régi órák.
223. Homokóra. 17— 18. század.
224. Kőszeg város díszkulcsa (18. század).
225. A bencés gimn. díszkulcsa, a 20. század (Heidtnreich mesterműve).
226 Pecsétnyomó a Jagellók idejéből való címerrel.
2 2 7 -3 5 . Kőszeg város pecsétnyomói. 17—19. század.
236 —43. Kőszegi céhek pecsétnyomói.
244—46. Szabó-, gombkötő-céh, himlőojiási bizonyít
ványok pecsétnyomója.
247—58. Ezüst nyaklánc, polgári mentekötőlánc, ezüst
gombok. 17 —18. század.
259—64. Ékszer- és egyéb kazetták. 16—19. század.
265. Városi pénztár vasládája 12 zárral.
266—304. Lakatos mesterművek (zárak, lakatok, vasa
lások, lakatos cégér, ajtókopogtatók).
305. Pecsenyesütő-nyárs óraszerkezettel.
306. Kézi cséplőgép (mestermunka).
307—10. Ostyasütők.
311—13. Kinzóeszközök.
314. A város pallosa.
315. Hörrmann nyúzásához használt tőr és kés.

Gleim H , dr. Henne'., dr.
Lauringer J., dr. Pallér, J.
Schaar J., Szabadváry F.
Bertalan Erzsébet, Németh
K. és Tangl A.
Evang. hitközség
Város
Bencés gimn.
Város
Város.
Heidenreich Lajos
Vasmegyei Múzeum
Heidenreich Lajos
Heidenreich L., Kovács V.
dr. Lauringer J.,, Stiaszny
Gy., dr., Tirtsch Gergely
Rosenstingel J.
Heidenreich L., Lauringer
J., Rosenstingel J.
Lauringer Ferenc
Heidenreich L.

»

»

Város

N
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316. Kávéfőző (remekmű).
317—29. Bábsütő minták.
330—41. Habán-korsók, a 17—19- századból.
342 —43. Gerencsér céh korsója (1780), Kőszegen gyár
tott korsó (1794).
344. Kőszegi tányér. (19. század)
345—46. Söi főző céh tányérjai.
347—48. S űcsök céhének óntányérjai.
349 • 51. Ón égelyek a jezsuiták kőszegi gyógyszertá
rából.
352. Üveghutai pohár.
353—59. A szabadságharcban használt kaszák.
3G0. A polgári őrség névsora. 1839.
361 —63. A polgári őrség kardjai, patrontáskája, kalapja.
364—65. A városi éjjeli őr alabárdjai.
3 6 6 -6 9 . Szovják József és Mátyás 48-as kardja, öve,
kardrőtö zsinórral, sarkantyúk, pitykék stb.
370. Jurisich Miklós arcképe.
371. Kelcz Imre jezsuita festett arcképe.
372. Ádelffy Antal kér. táblai elnök festett arcképe.
373. Chernél Kálmán arcképe.
374 75. Szovják J. és Mátyás polgárok arcképei.
376 Trattne János hírneves nyomdász arcképe.
377. Kőszegi Károly operaénekes arcképe.
378. Kőszegi szinlap 1830 ból. (Die türkische Bela
gerung der Stadt Güns.)
379. A Reményi-koncert műsora (1863).
380. Liszt Ferenc egykorú képe.
381. Póstai vevény (1845).
382—3 Konfirmációs emléklapok (1838, 1854).
384. Emlékalbum. 19. század.
3 8 5 -8 6 . Török ruhadarabok, háziáldás.

Pertorini R.
Püsky Gyula
Heidenreich L.

báró Miske Kálmán
Heidenreich Lajos
Vasmegyei Múzeum
Heidenreich Lajos
dr. Laurínger Jánosné
Heidenreich Lajos
Wéber Antal
Heidenreich Lajos

Szovják H. és Béla ' Városi tanácsterem
Kelcz-Ádelffy árvaház
»
»
özv. Chernél Istvánná
Szovják H. és Béla
Heidenreich L.
Hammer Gyula
Város

n

»

Wilfinger Vilmos
Kováts Viktor
dr. Tirtsch Gergely
dr. Beyer János

387—95. Régi hímzett képek.

„
„
Heidenreich
L., dr. Hennel L.-né Kincs
István, Weber Antal

396. Spitzer Albert hímzett levéltárcája (XVIII. sz. eleje).
397—406. Régi hímzésű térítők.
407. Rokokó legyező.
408. Polgármesterek névsora 1343-tól napjainkig.
409. Tabernákulum-szekrény (18. század).
410. Régi asztalka.

Város levéltár
Heidenreich, dr. Lauringer
J.-né, Miklós B., Tangl A.
Bertalan Erzsébet
Jambrits Lajos
Tangl Adolf
Freyler Emma

Összeállította: Dr. Horváth Detre.
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