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I.

f  Krafka Boriska emlékezetére.
(1882— 1930).

Még egészen új szivünkben a gyász, könnyeink még fel sem száradtak, 
alig néhány napja temette tantestületünk nagy részvét mellett egyik régebbi, 
kiérdemült tagját : Krafka Boriska társunkat, 26 éven át a kőszegi leányliceum • 
tanárát. O t kisértük most nemrég utolsó útjára.

Ha már azelőtt is szerettük őt, különösképpen szívünkhöz nőtt két és 
fél évi fájdalmas szenvedéseinek hosszú ideje alatt, attól a naptól kezdve, 
amikor alattomos betegsége először támadta meg és szép szemei riadtan 
könyörögtek hozzánk segítségért Mert két és fél évi kínos szenvedést mért 
rá az Ur ! Azóta sok és nehéz útján kisértük féltő gondoskodással, javulását 
leső reménykedéssel, Kőszegről Sopronba, Budapestre, Szombathelyre, mindenütt 
hősiesen alávetvén magát fájdalmas és veszélyes orvosi beavatkozásoknak, 
operációnak, az oly nagyon várt és hitt jobbulás reményében! Hisz annyira 
ragaszkodott az élethez, mely számára pedig csak a munkával volt azonos : 
élni és dolgozni tudni, ezt hangoztatta szüntelen és mindvégig, állandóan ezért, 
csakis ezért könyörgött. És mily hálás lett volna, ha Isten meghallgatja ! A  
kegyes hazugságok tárházából nem volt szabad kifogynunk. Szívet facsaró volt 
látni vergődését és tudni a kór halálos kimenetelének elkerülhetetlen, szomorú 
bizonyosságát. Mert betegségével szemben minden emberi ügyesség és tudo
mány tehetetlen volt és minden iparkodás csak ideig-óráig tartó némi enyhülést, 
valójában azonban szenvedéseinek meghosszabbítását jelentette. Mindezért nőtt 
még jobban szívünkhöz, azért telik meg ma is valamennyiünk szeme könnyel, 
ha reá gondolunk. És tudjuk-e egyhamar feledni, tudjuk-e elkerülni a meg- 
hatódást, visszaemlékezve nagy szenvedéseire, melyeket az Istenbe vetett oly 
erős bizodalom, mint az övé, tehetett csak elviselhetővé ! Megadással és zúgo
lódás nélkül tűrt és mikor, csak utolsó óráiban, előtte is bizonyosság lett a 
közelgő vég, Isten kegyelméből megnyugodva a változhatatlanban várta a 
megváltó halált. „Istenem, légy velem I“  ezt írta be imakönyvébe még néhány 
órával előbb és ez a kérése meghallgattatott. Szép csendesen aludt el. O már 
nagyon boldog ; vele van Istene, őrködjék békéje fö lö tt!

Csak 47 éves volt. Idő előtt szólította el az Úr. — Drága halottunkat 
lelki hozzátartozója és hűséges ápolója május 28-án a szombathelyi közkórházból 
szülővárosába, Sopronba szállíttatta, hol az elhunytat, — ki jó szülei gondos 
szeretetéből itt boldog gyermekkort élt és tanulmányait is végezte, bár ki 
nem fejezett, de valószínű kívánsága szerint, szülei mellé helyeztette örök 
nyugalomra. Oda kisértük el mi, kikkel működött, számos régi és jelenlegi
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növendéke, kikért élt, valamennyien, kik szerettük őt. Vele volt fellebbvalói 
megbecsülő szeretete is.

Te nemcsak elmentél tőlünk, te el is búcsúztál,- kedves kollégánk, kedves 
testvérünk! Utolsó óráidban, melyeket Isten még ajándékozott tudatodnak, 
miránk gondoltál. Búcsúztál, te, a már rokon nélküli egyedül álló, — a lelki 
szenvedéseidet enyhítő, mindenben segítő, anyát, testvért pótló hű barátnőtől. 
Búcsúztál tőlünk, többi kollégáidtól, halódó erődnek utolsó megfeszítésével 
papirra vetve a hála és köszönet szavait. Es a kusza vonások oly megható 
szomorúan adják át az üzenetet, oly sok mindent mondanak nekünk és annyit 
beszélnek rólad, k it oly jó l ismertünk !

Felelni akarunk hát búcsúszavaidra, megköszönni a rólunk való meg
emlékezésedet, még egy utolsó búcsút inteni neked, szívélyesét, mely a köztünk 
lévő távolságot áthidalva, összekössön bennünket veled még egy utolsó 
mosollyal, képzelt kézszorítással.

Búcsúzunk tőled, tanártársunktól, ki rajongva szeretted hivatásodat és 
betegség okozta testi fájdalmaid mellett nem kis mértékben szenvedett lelked, 
mióta sejteni kezdted, hogy a magadválasztotta helyedet az életben többé be 
nem töltheted. A  nevelés és tanítás szép, de nehéz munkáját szeretetteljes 
odaadással is — már küzködve a betegséggel — még akkor is lelkiismeretesen 
végezted. Ezért meg is volt jutalmad, mert érezték lelked melegét növendékeid 
és hálás szeretetükkel viszonozták azt. De szerettünk mindannyian, te kedves 
és megértő kolléga ! Szives voltál magad, de hálás a legcsekélyebbért. Mély 
intelligenciáddal felisftierted és megbecsülted mindenkiben a jót. Kicsinek- 
nagynak iparkodtál kedveskedni, hol ügyes kezeid munkájával, hol vigasztaló 
szavak melegével, mert az volt örömöd, ha mást megörvendeztethettél.

— Búcsúzunk tőled, ember az embertől. Szívesen és nagyvonásúan segí
tetté l mindenhol és mindig, amikor arra alkalmad nyílt.

— Végül búcsúzunk tőled, a hü baráttól. Szíved gondoskodására, ragasz
kodására csak fájdalmunk könnyeivel tudunk felelni 1

Hogy mennyiünk szívébe loptad be magadat, azt mutatta a barátok 
állandó meleg érdeklődése hogyléted iránt és a virágok özöne, mely sírodat 
elborította.

Előttem mosolygó gyermek arcképe, kedves ártatlan szemeiben oly meg
ható, öntudatlan bizakodással a nagy Ismeretlennel, az Élettel szemben. Bizo
dalmában nem is csalatkozott. Isten kegyelme halála órájáig megajándékozta 
avval.

Előre mentél, kedves társunk és barátunk, oda, ahová mind eljutunk és 
ahol minden egyesül.

Addig is pihenj békében, kedves kollégánk 1
Kedves testvérünk, a viszontlátásra 1

br. Gosztonyi Margit.
Kőszeg, 1930. június hó.



II.

Rz 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 kedélynemesítő ev. szellemű 
vallásos gondos nevelésben is részesülnek.

A  tanintézet jellege jelenleg : nyilvánossági joggal felruházott leányliceum.
A  leányliceum nyolcosztályos középiskola, melynek elvégzése után letehető 

leányliceumi érettségi vizsgálat képesít mindazokra az egyetemi és főiskolai 
tanulmányokra, melyek a nők előtt nyitva állanak.

Ennek megfelelően oly 10— 18 éves leányok vehetők fel az 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 fe l; amennyiben a hely meg
engedi, más vallásűak is. Ezeknek vallásos nevelését és tanítását saját egy
házaik által kiküldött külön hitoktatók látják el.

A  leányliceumnak a nemzeti tárgyakon kívül legfőbb tárgyai a német 
és francia nyelv és irodalom. A  latin nyelv nem kötelező; mint rendkívüli 
tárgyat csak azok tanulják, akik már előre tudják, hogy e nyelvre későbbi 
tanulmányuk során szükségük lesz. így a leányliceum, mely a nemzeti tárgyakon 
és a modern nyelvek tüzetesebb tanításán alapuló magasabb általános művelt
séget nyújt, elsősorban hivatott azon kedvező anyagi helyzetben lévő társa
dalmi osztály leányainak nevelésére, amely rém 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 nevelővel való otthoni taníttatás után egy-két évre valamely külföldi 
intézetbe küldeni gyermekét; s hogy a külföldön való tanulásnak csak akkor 
van igazi értéke, amikor nemzeti műveltségünket már igazán megismerte és 
értékelni tudja a minden új és idegen iránt oly hamar lelkesedni tudó fiatal 
lélek. Ebből a szempontból a külföldön való neveltetésnek helyes ideje ma 
már a leányoknál is nem a 14—15 éves kor, hanem a 18—20. életév s a 
megfelelő képzettség hozzá, lehetőleg a középiskola teljes elvégzése.

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

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

Az intézet évről-évre fokozottabb gondot fordít a német és francia nyel
veknek, a zenének, a művészi rajznak és kézimunkának, valamint a gyors
írásnak 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 értékét 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 megfelelően változatos. A  jó 
élelmezést biztosítja az intézet gazdasága, amely teljesen ellátja az intézetet 
a maga termelte 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 leánynevelő 
intézetnek, mely a középfokú, azaz a 10 18 éves korra terjedő nőnevelés 
terén, a szakpályákra való kiképzés kivételével, minden igényt kielégíthet.

A jövő iskolai évtől kezdödőleg vidéki tanulók csak mint bentlakó nővén 
dékek vehetők fe l az intézetbe, indokolt esetekben kivételt csak azok képez
hetnek, akik kőszegen legközelebbi hozzátartozóiknál laknak. Ilyen esetekben 
külön kell az igazgatósághoz folyamodványt benyújtani a kintlakás enge
délyezéséért.

Ez az új intézkedés nem vonatkozik azokra a vidéki tanulókra, akik már 
a múlt évben is bejárók voltak.
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III.

Kormányzat, felügyelet.
Intézetünk a dunántúli ág. fii tv. ev egyházkerület tulajdona, mely 

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

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

IV.

Tanári és neuelő-testület. Tárgy és 
munkafelosztás.

A) ISKOLA.

a) A tanári testület rendes ta g ja i:

1. Arató István igazgató; tanította a mennyiségtaht a VII. osztályban 
heti 3 órában.

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

3. Fabriczy Mária  oki. középiskolai helyettes tanár; jan. 1-től tanította 
a mennyiségtant az I— III. és V., a vegytant a III. osztályban heti 16 órában 
Január 1-től kezdve dr. Visnya Aladár helyettese.

4. Fabriczy Olga oki. testn. helyettes tanár; tanította a tornát az I. osz
tályban heti 3 órában. Internátusi nevelőnő.

5. Dr. Gosztonyi Margit rendes tanár; tanította a francia nyelvet a 
IV. és VII. osztályban, a német nyelvet a IV., V. és VII. osztályban heti 
16 órában.

6‘ Harsányi Gyula rendes tanár ; tanította a történelmet az V -  VIII., a 
földrajzot a II., IV. osztályban heti 18 órában. A  tanári könyvtár és a föld
rajzi szertár őre.

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

8. Kissné Kovács Marqit dr. rendes tanár; tanította a földrajzot az I., 
III. és VIII., a természetrajzot az V. és VI. osztályban, a vegytant a VII., 
az egészségtant a VII. osztályban heti 17 órában. A  VI. osztály főnöke, a
ermészetrajzi és vegytani szerek őre, a tanári értekezlet jegyzője.



8

9. Kolofont Eleika rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a III., a
történelmet a III. és IV., a tornát a III., IV., VI. és VIII. osztályban heti 16 
órában. A  tanári értekezlet másodjegyzője. A  III. osztály főnöke, az ifjúsági 
könyvtár őre, a Sportkör egyik vezetője. >

10. Krafka Borbála rendes tanár; egész évben betegség miatt szabad
ságoltatott. Meghalt 1930. május 25-én.

11. Kiinsztler Anna oki. középiskolai helyettes tanár; tanította a magyar 
és a francia nyelvet az V. osztályban heti 9 órában. Az V. osztály főnöke. 
Internátusi nevelőnő.

12. Marton Géza rendes tanár; tanította a mennyiségtant a IV., VI. és 
VIII., a természettant a VII. és VIII, a filozófiát a VII. osztályban heti 17 
órában, a természettani szerek, továbbá a segély- és kölcsönkönyvtár őre.

13. Miklós Berta rendes tanár; tanította a természetrajzot az I., II., a 
vegytant a IV., a tornát a II., V. és VII. osztályban heti 16 órában. A  II. 
osztály főnöke, a tornaszerek őre, a Sportkör egyik vezetője.

14. Paschnikné Feigl Amália rendes tanár; tanította a rajzot az 1—VI., 
a művészettörténetet a VI., a kézimunkát az I—IV. osztályban heti 18 órában. 
A  IV. osztály főnöke, a rajzszerek őre.

15. Ruttkbyné Sinóros Szabó Erna rendes tanár; tanította a magyar 
nyelvet az I., V I—VIII., a latin nyelvet a VII. osztályban heti 18 órában. A  
VII. osztály főnöke, az önképzőkör vezetője.

16. Dr. Schmidt Gizella oki. középiskolai helyettes tanár; tanította a 
francia nyelvet a VI. és VIII., a német nyelvet a II., VI., VIII. osztályban heti 
16 órában. A  VIII. osztály főnöke, internátusi nevelőnő.

17. Suhajda Lajos rendes tanár, igazgatóhelyettes, tanította a latin nyelvet 
az V., a művészettörténetet az V. és VII. osztályban, heti 7 órában.

18. Strausz Györgyi oki. középiskolai helyettes tanár; tanította a német 
nyelvet az 1. és III., a francia nyelvet a III. osztályban heti 1 1 órában. Az
I. osztály főnöke, internátusi nevelőnő. Krafka Borbála helyettese.

19. Teke Sándor rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a II., a latin 
nyelvet a VI. és VIII., a filozófiát a VIII., a gyorsírást a III—IV. és V —VII. 
osztályban, heti 18 órában.

20. Dr. Visnya A ladár rendes tanár ; tanította dec. hóban történt meg
betegedéséig a mennyiségtant az I—III. és V., a vegytant a III. osztályban 
heti 16 órában. 1929 évi dec. 17-től az iskolai év végéig betegség miatt 
szabadságolva.

b) Ó raadók:

1. Horváth István vallástanár; tanította 1929. okt. 15-ig a róm. kath. 
vallást az I.—V ili. osztályban heti 10 órában. Októberben plébánossá nevez
tetett ki Jákra.

2. Kovács József vallástanár; okt. 15-től tanította a róm. kath. vallást 
az I — Vili. osztályban heti 8 órában.
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3. Kühn János evang. kántortanító, oki. középiskolai énektanitó; taní
totta az egyházi és világi éneket az I—Vili. osztályban heti 10 órában.

4. Dr. Linksz Izsák rabbi; tanította az izraelita vallást heti 4 órában.
5. Sturzenegger Minna svájci középfokú iskolákra (Sekundarschule) képe

sített tanárnő'; tanította a német és francia társalgást mint rendkívüli tárgyat 
heti 20 órában.

B) INTERNÁTUS.

1. Arató István igazgató; intézi az intézet adminisztratív ügyeit és fel
ügyel annak minden irányú tevékenysége fölött.

2. Bakos Jú lia  internátusvezetó'nő; az összes internátusi ügyek közvet
len irányítója, vezetője és ellenőrzője.

3. B,-né Schmidt Gizella dr. tanárnevelőnő; napi beosztás szerint részt- 
vett az általános felügyeleti munkában. Korrepetálta a II. oszt. gyenge tanulóit 
a mennyiségtan kivételével minden tantárgyból.

4. Csiszár Piroska korrepetáló oki. középiskolai tanár; különbözet1 
vizsgákra előkészítette és korrepetálta a mennyiségtanból az erre rászoruló 
növendékeket minden osztályból.

5. Drach Melitta  korrepetáló, szakvizsgálatot tett középisk. tanárjelölt, 
vizsgákra előkészitett és korrepetált néhány növendéket.

6. Fabriczy Olga tanárnevelőnő; napi beosztás szerint résztvett az álta
lános felügyeleti munkában. Közvetlen felügyeletet gyakorolt két hálóban el
helyezett 12 gyermek felett. Korrepetálta a III. oszt. gyenge tanulóit a meny- 
nyiségtan kivételével minden tárgyból és heti 9 órában tanította a ritmikus 
tornát és táncot.

7. Künsztler Anna tanárnevelőnő; közvetlen felügyeletet gyakorolt egy 
hálóban elhelyezett 18 növendék felett. Korrepetálta a IV. osztály gyenge 
tanulóit a mennyiségtan kivételével minden tárgyból, résztvett az általános 
felügyeleti munkában, intézte a növedékek beszerzéseit és kezelte az írószer
raktárt s a növendékek postáját.

8. Strausz Györgyi tanárnevelőnő; közvetlen felügyeletet gyakorolt egy 
hálóban elhelyezett 8 gyermek felett, napi beosztás szerint résztvett az általános 
felügyeleti munkában. Korrepetálta az I. osztály gyenge tanulóit a mennyiségtan 
kivételével minden tárgyból és más intézetekből jö tt néhány felsőbb osztálybeli 
növendéket a francia nyelvből.

9. Sturzenegger Minna tanárnevelőnő; közvetlenül felügyelt három háló
teremben elhelyezett 30 növendékre, napi beosztás szerint résztvett az általános 
felügyeleti munkában, korrepetált néhány felsőbb osztálybeli növendéket a 
német és francia nyelvből. Heti 20 német és francia társalgási órát adott.

10. Wagner Karola nevelőnő; közvetlen felügyeletet gyakorolt két háló
ban elhelyezett 22 gyermek felett. Napi beosztás szerint résztvett az általános 
felügyeleti munkában és korrepetált néhány III. és IV. osztálybeli növendéket 
a német nyelvből.
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11 Lreylcr En:ma zenetanitónő; tanította a zongorát 13 növendéknek 
heti 22 órában.

12. Hanély /Flóra zenetanítónő; tanította a zongorát 18 növendéknek 
heti 30 órában.

13. Mohr Jenő zenetanár; tanította a zongorát 15 növendéknek heti 36 
órában.

14. Szovják Gizella zenetanítónő; tanította a zongorát 19 növendéknek 
heti 36 órában.

15. Beyer János ár. ny. ezredes-orvos, intézeti orvos ellátta az internátus 
összes orvosi teendőit.

16. Suhajda Lajos leányliceumi rendes tanár, igazgató-helyettes. Vezette 
az intézet összes számadásait és a növendékek egyéni folyószámláit.

17. özv. Schád Boldizsárné házvezetőnő ; közvetlenül vezette az internátus 
háztartását és az anyagszámadást, valamint a konyhakerti munkálatokat.

28. Szabó Ida diakonissza-nővér; állandóan felügyelt a betegszobákra, 
ápolta az összes nem ragályos betegeket, felügyelt a növendékek fürdésénél 
és kezelte azok ágy- és asztalneműjét.

19. Brunner Dóra tánc- és tornatanítónő; tanította az év folyamán két
hetenként a társadalmi és ritmikus táncokat.

fl példds magaviseletű és az összes elméleti tdrg^ból jeles osztdtyzatot kapott tanulók névsora 
az Adatok az 1929— 30. év történetéhez cimű fejezetben olvasható.

I. osztály.

V.

R tanulók néusora.

Asbóth Margit 
Grosz Margit 
Honéczy Magda 
Jámbor Lidia

Orbán Magda 
Révész Ágnes 
Szabó Klára
Szabó Piroska

5 Kaufmann Zsuzsanna 
Kázsmér Ilona 
Kolossá Etelka 
Koritsánszky Emilia 
Kovács Ilona

15 Völker Vilma

Bokor Ilona 
Németh Katalin 
Reichenfeld Ilona

Magántanulók:
Összesen 15.

10 Mohácsy Emma

II. osztály.

Arvay Ilona 
Bihary Paula 
Bráder Mária

5 Frank Irén 
Franki Magda

Csik Piroska
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Giczy Etelka 
Guary Ida 
Gutfreund Magda 

10 Gyurátz Ilona 
Harsányi Ildikó 
Kovács Márta 
Kubinyi Judit 
Krick Eleonóia 

15 Lukoviczky Gizella 
Maries Lenke 
Mayer Teréz 
Mesterházy Eszter 
Pekanovich Edit 

20 Rácz Magda

Rosentbál Erzsébet 
Rőder Matild 
Salinger Margit 
Tangelmeyer Lidia 

25 Unger Marianne 
Wagner Ibolyka 
Wartmann Anna 
Weisz Rózsa 
Zsohár Erzsébet

Összesen: 29.

Magántanulók :
Kiss Márta 
Rónai Jolán

III. osztály.

Árvay Jolán 
Fiedler Margit 
Ihász Ilona 
Kovács Mária 

5 Kovács Erzsébet 
Marcsek Anna 
Maries Rózsa 
Péterfy Piroska 
Schätzl Karolin 

10 Sóos Erzsébet
Stefanovszky Magda

Szabó Margit 
Szűcs Margit 
Takács Ida 

15 Tliold Mária 
Varga Éva 
Verling Janka

Összesen: 17.

Magántanulók:

Málek Klára 
Szabó Viktória

IV. osztály.

Bozzay Etelka 
Csaba Jolán 
Czirák Katalin 
Deutsch Judit 

5 Dróth Zsuzsanna 
Fazekas Elvira 
Fiedler Márta 
Görög Lenke 
Kolossá Jolán 

10 Korcsmár Katalin 
KrötzI Erzsébet 
Málek Klára 
Móritz Katalin

Nagy Erzsébet 
15. Németh Irén 

Polgár Margit 
Rainer Angéla 
Schäfer Irma 
Scheer Julianna 

20 Sommer Katalin 
Sommer Zsuzsanna 
Stefanovszky Irén 
Szovják Lenke 
Vlaj Irén

25. Wittchen Anna
Összesen : 25.
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Arkauer Ágota 
Arkauer Katalin 
Bácz Gizella 
Gáal Ilona 

5 Gazdag Mária 
Gzelmann Ilona 
Kell Magda 
Kovács Irén 
Kőszegi Lenke 

10 Lengyel Éva 
Mühl Márta 
Nagy Angéla

V. osztály.

Oláh Márta 
Pock Irén

15 Randweg Erzsébet 
Tamaska Sára 
Teke Katalin 
Vlaj Ilona

Összesen: 18.

Magántanulók:

Könczöl Vanda 
Teke Ilona

VI. osztály.

Altmann Boriska 
Beilschmidt Margit 
Bichler Ágota 
Bokor Ibolya 

5 Czifrák Ágnes 
Ecker Paula 
Gősy Jolán 
Grünbaum Ella 
Halmos Margit 

10 Havas Zsuzsanna 
Horváth Judit 
Jakab Margit 
Kiss Lujza 
Kováts Irén 

15 Kovács Margit 
Kotsis Julia 
Laschóber Margit

Mayer Mária 
Mátray Piroska 

20 Mráz Ilona 
Oppel Éva 
Orbán Gyöngyi 
Porkoláb Éva 
Schrantz Margit 

25 Strokay Margit 
Uhl Jolánta

Összesen: 26.

Magántanulók:

Horeczky Melinda 
Könczöl Vanda 
Teke Ilona 
Weiss Anna

VII. osztály.

Beyer Hanna 
Binczy Lenke 
Biró Klára 
Bölcsföldy Sarolta 

5 GratzI Krisztina 
Greifenstein Gizella 
Harsányi Sarolta 
Kálmán Magda

Könczöl Vanda 
10 Lauringer Melánia 

Reif Hildegard 
Reif Karola 
Reményi Carmen 
Szovják Etelka 

15 Veress Vilma 
Visnya Edit



Wagner Viktoria 
Weigl Agnes 
Weltner Szeréna

Összesen: 19

Magántanulók: 
Gerényi Mária 
Liesche Margit

Vili. osztály.

Gerő Ilona 
Hermann Irén 
Kovácsovics Márta 
Oppel Vilma

5 Schaffer Elvira
Összesen 5.

Magántanuló:
Hanel Klára

VI.

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

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

Mint rendkívüli tárgyat tanítottuk a gyorsírást heti 1— 1 órában egy 
kezdő' és egy haladó csoport számára, továbbá a latin nyelvet az V., VI. és 
VII. osztályban heti 3—3 órában és a kézimunkát az I—111. osztályban heti 
2—2 órában.

VII.

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

a művészi és gyakorlati irányú tanításra. E rendkívüli tárgyakat növendékeink 
nagy szorgalommal és szeretettel tanulták. Tanítottuk a német és francia 
nyelvet közvetlen társalgási és gyakorlati órákon, a zongorát, a gyorsírást, a 
kézimunkát, a ritmikus tornát és táncot, továbbá a latin nyelvet az V-, VI. 
és VII. osztályokban azok számára, akiknek e nyelv ismeretére későbbi tanul
mányuk miatt szükségük van.

1. Német és francia társa lgás.
Tanította: Sturzenegger Minna.

E társalgási órákban a jelentkezett növendékek tudásuknak megfelelően 
kis csoportokba voltak osztva. Mindegyik csoport hetenként két-két órát kapott.
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Ezen órákon, mivel az előadó svájci tanárnő egyáltalán nem is tud magyarul, 
a tanítás nyelve kizárólag a német és a francia. A  földolgozott anyag az egyes 
csoportokban 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 und ein 
Tischgebet. 9. Die Verkehrsmittel. 10. Lieder. — Diktate.

Német II. és III. párhuzamos csoportok.

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. JO. Der Frühling wird 
kommen. 11. Auf dem Markte. 12. Gedichte: Abendgebet, Schulgebet, Früh
lingsglaube von Uhland. 13. Lieder. — Diktate. Selbständige Sprechübungen 
an Hand von Bildern. Konjugationsübungen.

Német IV .

1. Vor der Abreise. 2. Brief an die Eltern. 3. Der Herbst. 4. Auf der 
Straße. (Gespräch). 5. Vom Wetter. 6. Weihnachten. 7. In der Papierhandlung 
(Gespräch). 8. Die Mahlzeiten. 9. Die Geschichte von meinem Honigbrot und 
von meinem Milchkaffee. 10. Gespräch bei Tisch. 11. Die fünf Sinne. 12. Das 
Spiel im Freien. 13. Besuche (Gespräche). 14. Der Sommer. 15. Lieder. — 
Diktate. Selbständiges Erzählen an Hand von Bilderreihen. (Kleine Geschichten.)

Német V.

1. Auf dem Fundamt (Gespräch). 2. Von den Ferien. 3. Die Standt. 4. 
Von den T eren. 5. Von den Festen. 6. A uf Reisen. 7. Gedicht: Weihnachts
lied. 8. Lieder. — Diktate. Selbständiges Erzählen an Hand von Bilderreihen. 
Grammatikalische Erklärungen.

Német VI.

1. Von den Ferien. 2. Am Bahnhofe. 3. Die Reklame. 4. Von Märchen. 
5. Von den Weihnachtsferien. 6. Im Warenhaus. 7. Von den Berufen. 8. Früh- 
lingsbildbesprächung. 9. Tagesfragen der Schülerinnen. 10. Gedicht: Die Bet
zeitglocke von Karl Spitteier. — Diktate. Selbständiges Erzählen an Hand 
von Bilderreihen. Grammatikalische Erklärungen.

Francia I.

1. Les meubles. 2. Les Couverts de table. 3. Les vétements. 4. Les 
batiments. 5. Les animaux domestiques. 6. Les fruits. 7. Les moyens de 
transport. 8. Les oiseaux. 9. Les locations. 10. Poésies: Le petit sapin. Mon 
petit chevnl, — Dictées. Grammaire. Lecture.
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Francia II.

1. Le corps humain. 2. Noire maison d’école. 3. Notre maison. 4. Dans 
la salle d’école. 5. Ma journée. 6. Notre dimanche. 7. Le printemps. — Dictée. 
Grammaire. Exercices par les éléves á l’aide de petites images.

Francia III. >
1. Des vacances d’éte. 2. D ’été. 3. L ’automne. 4. Des animaux. 5. Des 

fétes. 6. Au restaurant. Entretiens. 7. A  la recherche d’un objet perdu. Entre- 
tiens. 8. Du psort. 9. Poésie: Chanson d’automne, par Paul Verlaine. — 
Dictées. Exereiaes libres par les éléves á l ’aide d’images en serie.

Francia IV.

1. Le sport d’éte. 2. Au téléphone. (eittretiens). 3. Des journaux. 4. De 
la reclame. 5. A  la gare. 6. Des vasances de Noéi. 7. Au grand Magasin
8. Des professions. — Dictées. Exercices libres par les éléves á l’aide d’images 
en série.

A  haladottabbak az év végén előadták az alábbi két kis német szinda" 
rabot: Cordes M .: Das Tanzlegéndchen. Schilder M.: Das Spiel von den 
armen Tieren und den beiden Waisenkindern.

R résztueuő tanulók néusora.
( f l név utdn kővetkező római szdmjegy azt az osztdlyt jelenti, amelyikbe a növendék az

iskoldban jdr.)

Német I

Szabó Piroska I.
5 Bihary Paula II.

Krick Eleonóra II.

Német II.

Gyurátz Ilona II.
2 év. 5 Kubinyi Judit 11.
2 év.

Német III.

5 Dróth Zsuzsanna IV.
Malek Klára IV.
Bölcsföldy Sarolta VII.
Gzelmann Ilona V.

Kaufmann Zsuzsanna I. 
Koritsánszky Emilia I. 
Mohácsy Emma I.

Franki Magda II.
Giczy Etelka II. 
Gutfreund Magda II.

Grósz Margit I.
Kovács Ilona I.
Révész Ágnes I.
Csaba Jolán IV.
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Német IV.

Pekanovich Edit II. 2 év. 5 Péterfy Piroska III.
Salinger Margit II. Szűcs Magda III.
Ihász Ilona III. 3 év. Thold Mária III.
Móritz Rózsa III. 2 év.

Német V.

Lukoyiczky Gizella II. 2 év Kovács Mária III. 3 év
Rosenthal Erzsébet II. 2 év 5 Fazekas Elvira IV. 3 év.
Wartmann Anna 11. Móritz Katalin IV. 3. év.

Németh VI.

Deutsch Judit IV. Bichler Ágota VI. 3 év.
Sommer Katalin IV. 5 Gősy Jolán VI. 2 év.
Sommer Zsuzsanna IV. Biró Klára VII.

Francia I.

Grósz Margit I. Marcsek Anikó III.
Kovács Mária III. Szűcs Margit III.

Francia II.

Frank Irén II. 2 év. 5 Sommer Katalin IV.
Kovács Eva II. 2 év. Sommer Zsuzsanna IV.
Deutsch Judit IV. Gzelmann Ilona V.
Dróth Zsuzsanna IV. Bichler Ágota VI.

Francia III,

Oláh Márta V. 2 év. Greifenstein Gizella VII. 3 év.
Havas Zsuzsanna VI. 2 év. 5 Kálmán Magda VII.
Biró Klára VII.

Francia VI.

Reif Hilda VII. 4 év. Reif Karola VII. 4 év.

Z . Zenetanítds.

Tanárok: Freyler Emma, hanély Flóra, Mohr Jenő és Szovják Gizella.

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

és hármashangzatok játszása 2 oktávon át. Megfelelő előadási darabok.
II. osztály. Chován vagy Beyer zongoraiskola II. kötete. A  dur és har

monikus moll skálák és hármashangzatok játszása 2 oktávon át. Előadási 
darabok.
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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 B ertin i: Etude-ök. Szonatinák, előadási 
darabok.

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

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

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

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

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

E tanterv lényegében megfelel annak, amelyet a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter úr 88.923./111. a. sz. rendeletével a zeneiskolák számára adott ki.
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R  résztueuő tanulók néusara.
(fl név utdn következő római számjegy azt az osztályt jelenti, amelyikbe a növendék az

iskolában jár.)
I. zongora-osztály:

Név : Tanította

Bihary Paula II. Freyler Emma
Dróth Zsuzsanna IV. Móhr Jenő
Frank Irén II. Szovják Gizella
Gutfreund Magda II. Szovják Gizella

5 Grósz M argit I. Szovják Gizella
Honéczy Magda I. Hanély Flóra
Kaufmann Zsuzsanna I. Freyler Emma
Koritsánszky Emilia I. Szovják Gizella
Lukoviczky Gizella II. Szovják Gizella

10 Maries Lenke II. Freyler Emma
Mohácsy Emma I. Szovják Gizella
Móritz Rózsa III. Freyler Emma
Pekanovich Edit II. Freyler Emma
Révész Agnes I. Mohr Jenő

15 Szabó Piroska I. Hanély Flóra
Szűcs M argit III. Freyler Emma
Rácz Magda II. Hanély Flóra
Vlaj Irén IV. Hanély Flóra
Wartmann Anna II. Szovják Gizella

20 Weiss Rózsa II. Freyler Emma

11. zongora- osztá ly :
N é v : Tanította:

Bölcsföldy Sarolta VII. Hanély Flóra
Gazdag Mária V. Hanély Flóra
Gősy Jolán VI. Freyler Emma
Ihász Ilona III. Hanély Flóra

5 Korcsmár Katalin IV. Hanély Flóra
Kovács Eva II. Szovják Gizella
Kriek Eleonóra II. Hanély Flóra
Marcsek Anna III. Szovják Gizella
Mesterházy Eszter II. Hanély Flóra

10 Móritz Katalin IV. Freyler Emma
Nagy Erzsébet IV. Hanély Flóra
Oláh Márta V. Szovják Gizella
Tamaska Sára V. Hanély Flóra
Teke Katalin V. Hanély Flóra

15 Varga Éva III. Hanély Flóra
Vlaj Ilona V. Hanély Flóra

Összesen: 20

Összesen; 16
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Hl. zongora-osztály'.

N év: Tanította :
Czirák Katalin IV. Szovják Gizella
Fiedler Margit III. Mohr Jenő
Fiedler Márta IV. Mohr Jenő
Gaál Ilona V. Freyler Emma
Gzelmann Ilona V. Szovják Gizella
Jakab Margit VI. Szovják Gizella
Kovács Ilona I. Szovják Gizella
Oppel Éva V. Freyler Emma
Péterfy Piroska 111. Freyler Emma
Rosenthál Erzsébet III. Hanély Flóra
Sommer Katalin IV. Mohr Jenő
Sommer Zsuzsanna IV. Mohr Jenő
Stefanovszky Irén IV. Mohr Jenő
Veress Vilma VII. Freyler Emma

ÍV  zongora-■osztály:

N év: Tanította :
Altmann Boriska VI. Mohr Jenő
Binczy Lenke VII. Hanély Flóra
Csaba Jolán IV. Freyler Emma
Havas Zsuzsanna VI. Hanély Flóra
Kálmán Magda VII. Szovják Gizella
Kell Magda V. Szovják Gizella
Kovács Mária III. Szovják Gizella
Málek Klára IV. Szovják Gizella
Mráz Ilona VI. Szovják Gizella
Stefanovszky Magda III. Mohr Jenő

V. zongora osztály:

Név: Tanította :
Bokor Ibolya VI. Mohr Jenő
Reif Hilda VII. Mohr Jenő
Reif Karola VII. Mohr Jenő
Weltner Szeréna VII. Szovják Gizella

VI. zongora-osztály:
Név: Tanitototb

Bidder Ágota VI. Mohr Jenő
Biró Klára VII. Freyler Emma

Összesen 14.

Összesen: 10.

Összesen: 4.

Összesen: 2.
2*



VII. zongora-osztály:

N év: Tanította :
Mátray Piroska VI. 
Wagner Viktória VII.

Mohr Jenő 
Mohr Jenő

Összesen: 2.

A  zenei osztályok elvégzése természetesen nincsen évekhez kötve. Egyik 
tanuló esetleg másfél, két év alatt végzi el egy-egy zene-osztály anyagát, inig 
mások talán nagyobb tehetség mellett, egy év letelte előtt is beosztatnak a 
megfelelő magasabb osztályba.

Növendékeink zenei nevelését azzal is elősegítjük, hogy időnkint rendezett 
házi zeneestéink, iskolai ünnepélyeink alkalmával alkalmat adunk nekik a nyil
vános szereplésre is. Elvisszük őket a Kőszegen rendezett különböző nyilvános 
hangversenyekre, ahol alkalmuk van többoldalú és magasabb színvonalú zené
nek megismerésére és élvezésére. Az elmúlt iskolai évben ilyen hangversenyek 
közül különösen kiemelkedett a kőszegi Zenepártoló Egyesületnek hangversenye, 
amelyen igen szép sikerrel került bemutatásra Haydn: „A  négy évszak“ cimű 
oratóriuma.

A  IV—VII. évfolyam növendékei a zenevizsgán a következő darabokat 
adták e lő :

1. Reynolds: Perlenregen. Stefanovszky Magda III.
2. Juon: Keringő. Kovács Mária III.
3. Kuhlau : Menuetto. Csaba Jolán IV.
4. Franke: Im Kahne. Málek Klára IV.
5. Heller: Trotzköpfchen. Kell Magda V.
6. Mendelssohn: Gondellied. Havas Zsuzsanna VI.
7. Czibulka : Esthangulat. Altmann Boriska VI.
8. H eller: Etűd. Binczy Lenke VII.
9. Sartorio : Mignon. Kálmán Magda VII.
10. More: Petit Parisienne. Bokor Ibolya VI.
11. Jensen: Kereszt az úton. Reif Hilda VII.
12. Eggeling: Capriccio. Weltner Szeréna VII.
13. Heller I . : G-moll praeludium. Bichler Ágota VI.
14. Mendelssohn : A-moll fantázia. Biró Klára VII.
15. Grieg: An den Frühling. Mátray Piroska VI.
16. Albeniz : Cordolea. Wagner Viktória VII.

3. R itm ikus to rna  és tánc.
Tanították: Brunner D óra és Fabriczy Olga.

A  társadalmi táncok tanítása, amelyre az előző években külön hathetes 
tanfolyamot tartottunk, a folyó tanévben beolvadt a ritmikus torna- és tánc
tanításba. A  növendékek heti 3—3 órában az I. félévben három, a II. félév



ben pedig, — amikor a második csoport kellő előmenetelről tett tanúságot 
— két csoportban vettek részt a gyakorlásban.

A  tanítás anyaga : mozgásos szabadgyakorlatok; talajtorna ; ügyességi-, 
izomfejlesztő-, ruganyosító gyakorlatok; ritmikus mozgások; magyar-, nép- 
és társadalmi táncok.

H résztueuő tanulók néusora :
I. csoport:

Grósz Margit I. Pekanovich Edit II.
Honéczy Mária ff Rácz Magda ff
Kaufmann Zzuzsanna fi 15 Rosenthál Erzsébet ff
Kovács Ilona 77 Rőder Matild ff
Koritsánszky Emilia fi Unger Marianne ff
Mohácsy Emma 7> Weiss Rózsa ff
Révész Ágnes a Péterfy Piroska III.
Bihary Paula II. 20 Dróth Zzuzsanna IV.
Kovács Márta a Málek Klára ff
Kriek Eleonóra ff Sommer Katalin ff
Kubinyi Judit ff Sommer Zsuzsanna ff
Maries Lenke a

I I .  csoport .
Összesen:: 23.

Franki Irén II. Vlaj Ilona V.
Wartmann Elfrieda ff Altmann Boriska VI.
Fiedler Margit III. 15 Havas Zzuzsanna 77
Kovács Mária ff Horváth Judit ff
Marcsek Anikó ff Jakab Margit ff
Móritz Rózsa ff Oppel Éva ff
Stefanovszky Magda ff Biró Klára VII.
Deutsch Judit IV. 20 Bölcsföldy Sári ff
Fiedler Márta ff Kálmán Magda ff
Móritz Katalin ff Reif Hilda ff
Stefanovszky Irén ff Reif Karola ff
Vlaj Irén ff Veress Vilma

Összesen
ff

: 24.

Igazgatói engedély alapján résztvettek a tanfolyamon Barcza Piroska és 
Szabadváry Jolán elemi iskolai tanulók.

4. G yorsírás.
Tanár: Teke Sándor.

Az egységes magyar gyorsírás tanítása az idén is 2 csoportban folyt 
(kezdők és haladók). A  111. és IV. oszt. önként jelentkezett 20 tanulója a fogai-
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mazási gyorsírást tanulta, 14 V —VII. 
gyorsírást gyakorolta, hogy az állandó 
sajátításával gyakorlatilag is használható 

A  résztvevő tanulók névsora:
I I I .  osztály.

Arvay Jolán 
Fiedler Margit 
Ihász Ilona 
Kovács Erzsébet 

5 Kovács Mária 
Marcsek Anikó 
Móritz Rózsa 
Péterfy Piroska 
Szabó Margit 

10 Thold Mária 
Werling Janka

oszt. tanuló a magasabb fokú irodai 
rövidítések és a rövidítési módok el
írásbeli készségre tegyen szert.

I V  osztály.
Csaba Jolán 
Fiedler Márta 
Görög Lenke 
Móritz Katalin 

5 Polgár Margit 
Rainer Angéla 
Schäfer Irma 
Szovják Lenke 
Wittchen Anna

III—IV. összesen : 20.

V. osztály. 
Arkauer Ágota 
Arkauer Katalin 
Bácz Gizella 
Gaál Ilona 

5 Nagy Angéla 
Pock Irén

VI. osztály. 
Altmann Boriska 
Ecker Paula 
Gősy Jolán 
Kováts Irén 

5 Laschober Margit 
Orbán Gyöngyi

V I I .  osztály. 
Harsányi Sári 
Weigl Agnes

V —VII. összesen : 14.

5. Latin nyelu.
Tanították: Suliajda Lajos (V. o.), Teke Sándor (VI. o.), Rnttkaync 

Sinóros Sz. Erna (VII. o.)

Mivel intézetünk leányliceummá alakult, a latin nyelv a leányliceumok 
számára kiadott tanterv alapján a rendkívüli tárgyak sorába került és csak 
az önként jelentkező tanulók tanulták az V —VII. osztályból heti 3—3 órában. 
M inthogy az óraszám a leánygimnáziuméhoz viszonyítva jelentékenyen csökkent, 
a tananyag is jóval szükebb keretek közé szorult.

A  feldolgozott anyag az V. osztályban : Incze—Kerényiné Latin olvasó
könyvének I—25. olvasmánya és az ezeknek megfelelő magyar szövegek for
dítása ; a nyelvtanból az alaktan rendes képzésű formái. A  tanítást állandóan 
házi Írásbeli feladatok egészítették ki. A  tanulók az év folyamán 0 iskolai 
dolgozatot is Írtak. A résztvevő tanulók névsora :

Gaál Ilona 
Kell Magda 
Mühl Márta 
Nagy Angela

5 Oláh Márta 
Pock Irén 
Tamaska Sarolta 
Vlaj Ilona

Összesen : 8.
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A  VI. osztályban a tananyag egyszerűbb és könnyebb olvasmányokat 
(Phaedrus mesék, Ovidius Metamorphoses-éből és Fasti-jából szemelvények), a 
nyelvtanból az alaktani lényeges tudnivalókat ölelte fel. A  nyelvtani anyag 
gyakorlására az év folyamán 5 iskolai dolgozatot Írtak a tanulók.

A  résztvevő tanulók névsora:
Altmann Boriska 
Bichler Ágota 
Bokor Ibolya 
Czifrák Agnes 
Ecker Paula 
Grünbaum Ella 
Halmos Margit 
Horváth Judit

Jakab Margit 
10 Kotsis Júlia

Laschober Margit 
Mráz Ilona 
Orbán Gyöngyi 
Porkoláb Éva 

15 Strokay Margit 
Uhl Jolánta

Ös 16.
A  VII. osztály tanulói szemelvényekben fordították Vergilius Aeneisének 

I— II—VI. énekét és Cicero Verres elleni IV. beszédét: De signis-t. Nyelv
tanból az esettant és a mondattannak a szövegek pontos megértéséhez szük
séges szabályait tanulták. Az év folyamán 5 iskolai dolgozatot készítettek.

A  résztvevő tanulók névsora:
Harsányi Sarolta Szovják Etelka
Lauringer Melánia 5 Veress Vilma
Reményi Carmen Visnya Edit

Összesen : 6.

6. Kézim unka.
Tanította: Puschnikné Feigl Amália.

A  kézimunkát az I—III. osztályokban, mint rendkívüli tárgyat tanulták a 
növendékek.

Iskolánk azonban ezt a tárgyat, mint a nőnevelés egy nagyon szükséges, 
ízlés- és rendfejlesztő eszközét továbbra is úgy kezelte, mintha rendes tárgy 
lenne. így azután a heti két órai kézimunkaórákon résztvettek az egyes osz
tályok összes tanulói.

A  kézimunkatanítás továbbra is a régi középiskolai tanterv szerint történik. 
A  rendes tananyagnak elvégzése után a növendékek legtöbbször saját terve
zésű különféle magyaros stilú munkákon (párna, terítő, zsebkendő, kézitáska, 
ezeket kalotaszegi írásos, sárközi, buzsáki stb. hímzéssel díszítve) fejlesztik 
ízlésüket és színérzéküket.
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V i l i .

Fiz intemátus.
Az internátusbán elhelyezett növendékek tanítását és nevelését a tanári 

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

A  növendékek az internátusvezetőnő, a bentlakó tanárnők és nevelőnők 
állandó felügyelete alatt állanak, velük étkeznek, sétálnak, tanulnak és szóra
koznak, hálótermeikből a lakószobáikba közvetlen ajtó vezet át, hogy éjtszaka 
se maradjanak magukra. Az intézet nevelői munkáját mindenkor a szeretet, 
elnézés és türelem s a leánylélek megértése irányítja, de ha ezt pedagógiai 
érdekek megkívánják, nem riad vissza a szigorúbb fegyelmi eszközök alkal
mazásától sem, s erről értesíti a szülőket is. Hosszú éveken keresztül azonban 
alig fordultak elő a nevelés terén megoldhatatlan nehézségek s mindenkor 
megvolt a szülői ház s az intézet harmonikus együttműködése. Az intézet 
közvetlen bizalommal tárja fel tapasztalatait a növendékek szülői előtt, mert 
nem tarthatja feladatának, hogy a gondjaira bízott gyermekről bármi oknál 
fogva hamis képet nyújtson. A  közös nevelői cél érdekében ugyanezt kérjük 
a szülőktől is.

Az internátusbán gondosan ellenőrzik a növendékek tanulmányait, a gyön
gébb tanulókat munkájukban rendszeresen támogatják. A  bentlakó tanárnők 
s a bejáró korrepetáló tanárnők minden tárgyból szakavatott oktatást nyújt
hatnak s ezzel lehetővé teszik azt, hogy azok a növendékek is lépést tudja
nak tartani a többiekkel az iskolai tanulmányokban, akik más típusú intéze
tekből jöttek s valamely tárgyból elmaradtak. Szükség esetén különbözeti 
vizsgára is előkészítik őket.

Különös gondot fordít az intézet a modern nyelvek gyakorlására s azért 
külföldi nevelőnőt is alkalmazott, aki magyarul nem is tud s így ővele csak 
idegen nyelven társaloghatnak a növendékek. Ugyanő rendszeres társalgási 
órákat is ad, amelyekről az Értesítő más helyen részletesen beszámol. A  többi 
nevelőnő is beszél németül vagy franciául s igy a gyermekeknek állandó al
kalmuk van arra, hogy e nyelveket a mindennapi érintkezésben gyakorolhassák.

Alkalmas időben a leányok minden szabad idejüket az intézeti árnyas 
kertben töltik. Itt tanulnak és szórakoznak. Üdülő szórakozásul szolgálnak a 
különféle társasjátékok (turul, ping-pong, stb.) s az intézeti tenniszpálya.

A  növendékek hetenként kétszer használhatják a modern fürdőtermet, 
mely bőségesen fel van szerelve kádakkal és zuhanyokkal. A  betegek számára 
a főépülettől teljesen elkülönített épület emeletén napos, barátságos beteg
szobák s egy fürdőszoba van berendezve. Ugyanez épület földszintjén van 
egy még jobban elkülönített betegszoba a könnyebb fertőző betegek számára, 
akiket itt egy alkalomszerűen behívott és minden tekintetben rátermett beteg
ápolónő gondoz.
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A  testnevelést két szakavatott tanárnő látta el : Fabriezy Olga oki. test
nevelő tanár egész esztendőn át három csoportban tanította a tornát és nép
táncokat s azonkívül az erre rászoruló növendékeknek külön gyógytornaórákat 
is adott.

A  társadalmi és ritmikus táncokat ugyanazon a tanfolyamon belül Brunner 
Dóra oki. tánc- és tornatanár tanította, akitől most ezen a helyen búcsúzunk. 
Nyolc éven keresztül minden második szombaton átutazott hozzánk Sopronból 
s mindig örömmel fogadta a ház apraja nagyja. S most, hogy fáradságos s 
szép munkájáért köszöpetet mondunk néki, kívánjuk, hogy új munkakörében, 
melynek a kedvéért megválik intézetünktől, épp annyi őszinte tisztelőt és ba
rátot szerezzen, mint nálunk.

R bentlakó nöuenöékek néusora :
Altmann Boriska Szolnok.
Árvay Ilona Adorjánháza, Veszprém m.
Arvay Jolán „  „
Beilschmidt Margit Sopron.

5 Bichler Ágota Pacsa, Zala m.
Bihary Paula Budapest.
Binczy Lenke Vése, Somogy m.
Biró Klára, Nagykanizsa.
Bokor Ibolya Rum, Vas m.

10 Bokor Ilona Rum, Vas m. (Ápr. 28-tól).
Bölcsföldy Sarolta Nagykanizsa.
Csaba Jolán Hosszuberek-Péteri, Pest m.
Czifrák Ágnes Muraszombat.
Czirák Katalin Potyond, Sopron m.

15 Deutsch Judit Szombathely.
Dróth Zsuzsanna Jászalsószentgyörgy, Szolnok m.
Fazekas Elvira Szentantalfa, Zala m.
Fiedler Margit Locsmánd.
Fiedler Márta „

20 Frank Irén Csikostöttös, Baranya m.
Gaál Ilona .Alsómesteri, Vas m.
Gazdag Mária Zsámbok, Pest m.
Gerő Ilona Körmend, Vas m.
Görög Lenke Nagyveleg, Fehér m.

25 Gősy Jolán Kemenesmihályfa, Vas m.
Greifenstein Gizella Sárszentlőrinc, Tolna m.
Grósz Margit Gyónna, Békés m.
Grünbaum Ella, Gelse, Zala m.
Gzelmann Ilona Kiskőrös, Pest m. (Jan.-ig)

30 Gutfreund Magda, Tószeg, Pest m.
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Gyurátz Ilona Bük, Sopron m.
Ha'vas Zsuzsa, Sümeg, Zala m.
Honéczy Mária Pilis, Pest m.
Horváth Judit Keszthely, Zala m.

35 Ihász Ilona Kisbabot, Győr m.
Jakab Margit Maglód, Pest m.
Kálmán Magda Nagykanizsa.
Kaufmann Zsuzsanna Felsőszászberek, Szolnok m. 
Kell Magda Keszthely.

40 Korcsmár Katalin Gyékényes, Somogy m. 
Koritsánszky Emilia, Kölesd, Tolna m.
Kotsis Júlia Vámoscsalád, Vas m.
Kovács Ilona Békéscsaba.
Kovács Mária „

45 Kovács Márta Tárnokréti, Gyó'r m.
Kovácsovics Márta Budapest.
Könczöl Vanda Sárvár, Vas m.
Kriek Eleonóra Budapest.
Kubinyi Judit Soroksárpéteri, Pest m.

50 Liesche Margit Győr. (Ápr. 27-től).
Lukoviczky Gizella Békéscsaba.
Málek Klára Nagykanizsa.
Marcsek Anikó Ózd, Borsod m.
Marits Lenke Mihályi, Sopron m.

55 Mátray Piroska Ózd, Borsod m.
Mesterházy Eszter Sopronnémeti.
Mohácsy Emma Marcalgergelyi, Veszprém m. 
Móritz Katalin Boba, Vas m.
Móritz Rózsa „ „

60 Mráz Ilona Dabronc, Zala m.
Mtihl Márta Gyönk, Tolna m.
Nagy Erzsébet Nemeskolta, Vas m.
Németh Irén Szergény, Veszprém m.
Oláh Márta Balatonkenese, Veszprém m.

65 Oppel Éva Keszthely.
Oppel Vilma „
Pekanovich Edit Budapest. (Dec. 20-ig)
Péterfy Piroska Békéscsaba 
Porkoláb Éva Boba, Vas m.

70 Rácz Magda Csikvánd, Cyőr m.
Reif H ilda Zsombolya 
Reif Karola „
Révész Ágnes Várpalota, Veszprém m.
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Rosenthál Erzsébet Tűrje, Zala m.
7-5 Sommer Katalin Ozora Tolna m.

Sommer Zsuzsanna „ „
Soós Erzsébet Budapest. (Dec.-ig.)
Stefanovszky Irén Veszprém.
Stefanovszky Magda „

80 Szabó Piroska Vanyola, Veszprém m.
Szűcs Margit Böhönye, Somogy m.
Tamaska Sári Söjtör, Zala m.
Teke Ilona Sand, Somogy m. (Apr. 28-tól).
Teke Katalin Sand, Somogy m.

85 Varga Éva Devecser, Veszprém m.
Veress Vilma Iszkaszentgyörgy, Fehér m.
Vlaj Ilona Ukk, Zala m.
Vlaj Irén, „  „
Wagner Ibolya Alsónána, Tolna m.

90 Wagner Viktória, Budapest.
Wartmann Anna Répcelak, Vas m.
Weisz Rozsa Barcs, Somogy m.
Weltner Szeréna Szombathely.

Rz internátus házirendje.

Az internátus házirendje a következő':
Télen-nyáron 7,7 órakor felkelés.
V28-kor istentisztelet, (irásmagyarázat, ének, ima) utána reggeli, 8— 1-ig 

tanítás órarend szerint. V jH -ko r tízórai. */41 órakor azok a növendékek, akik
nek nincs hatodik órájuk, sétálnak vagy tenniszeznek, illetve korcsolyáznak- 
vagy lent szórakoznak a kertben. 3 órakor kezdődnek a társalgó- és zongora
órák, öt perccel V,5 óra előtt uzsonna, utána zongoragyakorlás és torna, de 
főképen a másnapi tanórákra való előkészülés. 3/48-kor vacsora, utána közös 
istentisztelet, a növendékek felmennek hálótermeikbe és az esti toilette után 
9 órakor lefeküsznek.

A  korcsolyázás kötelező, felmentés csak orvosi bizonyítvány alapján 
nyerhető.

Szombat délután tiszta ruha átvétele, ruhabeadás, szekrényrendezés és 
felváltva levél- vagy levelezőlap-írás.

Vasár- és ünnepnapokon istentisztelet, jó időben nagyobb séta.
A  növendékeket a szülők és rokonok csak vasárnap látogathatják megj 

mely alkalommal először az internátusvezetőnőnél vagy a napos nevelőnőné 
jelentkeznek. A  növendékek csak oly látogatókat fogadhatnak, akiket az inter
nátus vezetője ismer, vagy akik a szülők felhatalmazását mutatják fel, a tanév 
első két hónapjában azonban egyáltalában nem fogadhatnak látogatókat, hogy 
az intézeti életet minél előbb megszokhassák.
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O ly rokonok, vagy ismerősök, akikkel az érintkezést a szülők és az 
internátus vezetője megengedik, rendesen minden hónap első vasárnapján d. e. 
12 órától kezdve kivihetik az intézetből a növendékeket, de legkésőbb 7 órára 
vissza kell őket hozniok. Az intézet ily alkalommal kisérő gyanánt csak meg
bízható személyeket fogad el, semmi esetre sem kiskorúakat vagy szobalá
nyokat. Az a növendék, aki kimenő napon nem tér vissza pontosan az inté
zetbe, elveszti a következő kimenetel jogát, de ezt a vezetőség azoktól is 
megvonja, akiknek haladása vagy viselkedése kifogás alá esik. Éjjelre kima
radni semmi esetre sem szabad, még szülői felügyelet alatt sem.

A  növendékek a karácsonyi és húsvéti szüneteket otthon töltik, más 
ünnepeken azonban csak külön engedéllyel utazhatnak haza. Szünidő után az 
intézetbe való visszatéréskor tartoznak a növendékek orvosi bizonyítvánnyal 
igazolni, hogy sem ' családjukban, sem abban a helységben, ahol a szünidőt 
töltötték, ottlétük ideje alatt nem volt járványos beteg-

A  karácsonykor és húsvétkor hazautazó és az intézetbe visszatérő növen
dékeket kívánatra elkísérjük Szombathelyre, sőt Budapestre is és onnan vissza. 
Ha a növendékek hozzátartozója nem jöhet el érte, a tanév végén is gondos
kodunk 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  becsomagolt holmikért 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 kelengyé
jüket a záróünnepély előtti, vagy utáni napon személyesen vegyék át.

A  növendékeknek az internátusi vezetőség tudta nélkül leveleket elkül
deni nem szabad. Szüleiknek hetenként, más hozzátartozóiknak havonként egy
szer írhatnak; az utóbbiakkal folytatott levelezés korlátozásának s ellenőrzésének 
jogát a vezetőség belátása szerint gyakorolhatja.

Ékszereket és pénzt a növendékek nem hozhatnak, mert ezekért az intézet 
nem vállal felelősséget. Zsebpénzzel egyáltalában nem szabad ellátni a növen
dékeket.

A  betegszobába a betegeken és az ápolószemélyzeten kívül más nem 
mehet be. A  többi növendékkel üjenet vagy levél útján való érintkezés is tilos.

H felvétel feltételei.

A  felvételért az iskolai igazgatósághoz cimzett 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 bizonyí’vány, mely szerint az illető gyermek egészséges, nem 
szenved oly testi és lelki fogyatkozásban, mely őt nevelőintézetben való tartóz
kodásra alkalmatlanná teszi.



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

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

Az internátusba felvett növendékek díjai a következők:
Iskolai összes díjak é v i..........................................110 P
Tartásdíj egész é vre ..............................................  1000 „
Orvos és betegápolás é v i..........................................20 „

Méltányos esetben a helyi iskolai bizottság a hozzá benyújtott külön 
folyamodás alapján tartásdíjkedvezményeket engedélyez. Ilyen kedvezményeket 
azonban csak az ev. és ref. lelkészek, tanárok és tanítók gyermekei kap
hatnak.

Az iskolai bizottság 1—200 pengőig terjedő elengedéseket engedélyezhet. 
Ilyenben részesülő növendékek tehát évi 900 illetőleg 800 pengő tarlásdijat 
fizetnek. A  kapott kedvezmény évenként 50 pengővel minden újabb folya
modás nélkül automatikusan emelkedik mindaddig, amig a tanuló legalább jó 
magaviseletét és legalább elégséges előmenetelt tanúsít. így pl. az első osztály
ban 200 pengő kedvezményben részesülő növendék az első évben 800 pengőt, 
a másodikban 750 pengőt, a harmadikban 700 pengőt, a negyedikben 650 
pengőt, az ötödikben 600 pengőt, a hatodikban 550 pengőt, a hetedikben 500 
pengőt, a nyolcadikban 450 pengőt tartozik fizetni.

Kedvezmény iránti folyamodvány az iskolai bizottsághoz címezve felvételi 
kérvénnyel egyidejűleg az igazgatósághoz nyújtandó be. A  tartásdíj havonként 
fizetendő és minden hó 1-én esedékes.

Ha a befizetés a hó 8-ig napjáig nem folyik be, havi l'Vn késedelmi 
kamatot számítunk. Azonban júl. 15-ig, illetőleg a felvételkor 100 P előlegül 
a hely lefoglalására beküldendő.

Minden növendék taztozik az év elején 1 por- és 1 tányértörlőt az in té -. 
zetnek beszolgáltatni, amelyeket mint elhasználandó tárgyakat év végén nem 
kap vissza. Ezekbe a növendék száma helzett egy I. betűt kell varrni.

Ha évközben a növendék kimarad, a kimaradás hónapjának végéig a 
tartásdíjat fizetni taztozik, 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.

A  fenti rendes díjakon kívül azok, akik valamely külön tanfolyamra is 
jelentkeznek, e tanfolyamok díjait is fizetni tartoznak. Ezek a díjak az utolsó 
fejezetben olvashatók.



R nöuenöékek által hozanöó tárgyak jegyzéke.
a) Agynemű: Háromrétű matrác melynek hossza 180 cm.j szélessége 

80 cm., egy fejpárna, egy levarrott paplan, háromszori fehér áthuzat, 3 lepedő. 
Minden bentlakó növendék tartozik egy fehér gyapjú ágytakarót 32 P érték
ben átvenni az intézettől.

b) Fehérnemű: 6 nappali ing, 6 hálóing, melyből 3 hosszúűjjú legyen, 
2 színes fésülködő kabát, 3 fehér nyári nadrág, 3 könnyű tompaszinű trikó 
nadrág és 3 téli színes trikónadrág, 2 fekete klottnadrág, 1 fekete klott alsó
szoknya, 9 pár hosszú, térden jóval felülérő harisnya fekete és halvány drapp 
színben, (nem selyem), 6 mellény, 24 zsebkendő, 6 törülköző, 6 mosdótáltörlő, 
2 mosdókesztyü, 2 fésükendő vagy fésütáska, 2 mosófejkendő, 1 fehér abrosz, 
4 nagy asztalkendő, 1 rózsaszinű vagy világoskék abrosz, 4 kávés asztalkendő, 
2 asztalkendőtáska, 2 pohártörlő, 2 portörlő, 1 fürdőlepedő vagyköpeny és 1 
szennyeszsák.

c) Felsőruházat: ünnepnapra sötétkék matróz ruha, lerakott aljjal. Sötét
kék matrózgallérján 6 soros keskeny fehér sujtás legyen. Kézelőin ugyanígy, 
a blúzt elől két fekete szalagcsokor zárja. Jó időben a sötétkék rakott aljhoz 
fehér vászon matrózblúzt hordanak, matrózgallérja és kézelői ugyanolyanok 
mint a sötétkéken. Hétköznapra: sötétkék lerakott aljat felvátva sötétkék, 
vagy fehér-kékcsíkos matrózblúzzal kell viselni. Mindkét blúz elkészítése egyezik 
a fent említett ünnepi blúzokkal. A  sötétkék szövetruha és szoknyák anyaga a leg
sötétebb kék legyen. Szükséges még: 1 kék, apró fehér pettyes kartonruha, (dirndli 
szabás, sima felső rész kis húzott újjal és húzott alsó résszel), 3 fekete klottkötény, 
1 fehér újjas kötény terítéshez (munkaköpeny szabás), 1 pár fekete egypántos lakk
cipő, 2 pár fekete fél bőrcipő, 1 pár fekete magasszárú cipő, ami egyszersmind 
korcsolya-cipő is, 1 pár hócipő, 1 pár reggeli papucs. Egy sötétkék őszi-tavaszi 
kabát, 1 sötétkék téli kabát, 1 sötétkék nyári kalap, 1 sötétkék téli kalap, 1 sötétkék 
sveici sapka. Téli és nyári kesztyű, 1 kötött kabát, 1 nyakba való sál, 1 esernyőd

Minden ruhához annyi szövetet kell adni, hogy javítani, esetleg hosszab
bítani lehessen. A  ruháknak térden aluliaknak kell lenniök.

d) Egyéb szükséges tárgyak : 1 pár evőeszköz és kávéskanál kinaezüstből. 
Valódi ezüst kanalakért nem vállal az intézet felelősséget. Számmal ellátott 
fogmosó- és ivópohár, 1 bontó és 1 sűrű fésű, 1 haj-, 1 fog-, 1 ruha- és egy 
cipőtisztítókefe. Varróeszköz, cérna, olló, szappan, fogpor, azonkívül egy darab 
régi vászon, mely sérülés esetén kötszerül szolgálhat, 1 pár korcsolya.

e) Egy por- és tányértörlő az intézetnek való végleges beszolgáltatás 
céljából, nem számmal, hanem I. betűvel jelölve.

Minden ruhadarabba és egyéb tárgyba bejegyezendő az intézeti szám.
Minden növendék köteles a magával hozott tárgyakról két egymással 

teljesen megegyező s a szülőktől is aláirt jegyzéket hozni. A  jegyzékek közül 
az egyik a szülőknél, a másik az illető hálóra felügyelő nevelőnőnél marad.

Az előírásnak meg nem felelő ruhákat az intézet nem veszi szeptemberben 
át. Ilyeneket tehát a tanulók semmi esetre se hozzanak magukkal.
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IX.

Ifjúsági egyesületek.
H Belmisszió Egyesület 1929—30. ist?, éui jelentése.

Az egyesület célja a tagjai vallásos erkölcsi érzületének elmélyítése. Tagjai 
az intézet protestáns növendékei. Az egyesület munkáját ez évben is Kiss 
István vallástanár vezette. Az év elején a tisztikar a következó'képen alakult: 
ifjúsági elnök Oppel Vilma V ili. o. t., jegyző Kovácsovics Márta V ili. o. t., 
pénztáros Harsányi Sarolta VII. o. t., könyvtáros Wagner Viktória VII. o. t. 
ellenőr Beyer Hanna VII. o. t. s az osztályonként választott énekvezérek.

Munkánkban ez évben is a Dunántúli Ev. Diákszövetség munkatervét 
vettük a lehetőséghez képest irányítóul. Összesen 12 összejövetelt tartottunk. 
Ezek mindig énekkel s imádsággal kezdődtek és zárultak, középpontiuk pedig 
bibliaolvasás és magyarázat volt. A  bibliaolvasás tárgyát „Jézus élete“ képezte. 
A  bibliamagyarázaton kívül, mit mindig a vallástanár mondott, a növendékek 
magukkészítette dolgozataikat olvasták fel és vallás-erkölcsi, hazafias tartalmú 
költeményeket szavaltak ezeken az összejöveteleken.

Dolgozatot hoztak: Harsányi Sarolta VII. o. t. (Bethlen Gábor jelemzése), 
Wagner Viktória VII. o. t. (Bibliafordítások), Nagy Erzsébet IV- o. t. (Légy 
hív mind halálig), Fiedler Márta IV. o. t. (A  belmisszióról), Marcsek Anikó
III. o. t. (A  megtért gyermek), Péterfy Piroska III. o. t. (Isten gondot visel).

Szavaltak: Korcsmár Katalin IV. o. t. (Kozma A. Az agg prédikátor), 
Móritz Katalin IV. o. t. (Tompa M. A  gólyához), Ihász Ilona III. o. t. (Lam- 
pérth G. Az öreg zsoltárosj, Harsányi Ildi II. o. t. (Váradi A . Melyiket?), 
Kolossá Jolán IV. o. t. (Szathmáry I. Irredenta himnusz), Rainer Angéla IV. 
o. t. (Győri V. Megelégedés), Kotsis Julia VI. o. t. (Vojtkó P. Erős vár a mi 
Istenünk), Laschober Margit VI. .o. t. (Gyula diák: Húsvét), Varga Éva III. 
o. t. (Tompa M. Új Simeon), Sommer Zsuzsa IV. o. t. (Pass L. Judás vége), 
Mayer Teréz II. o. t. (Szász K. Az árva), Frank Irén II. o. t. (Rudnyánszky 
Gy. Hiszek Istenben), Rainer Angéla IV. o. t. (Kiss D. Négy szobor), Csaba 
Jolán IV. o. t. (V. Nagy G. ítélet után), Ihász Ilona III. o. t. (Varga Gyuláné : 
Názáreti Jézus), Görög Lenke IV. o. t. (Szabolcska M. Ünnepnapon), Kolossá 
Jolán IV. o. t. (Berzsenyi D. Fohászkodás), Kovács Mária III. o. t. (Levél 
édesanyámhoz), Péterfy Piroska III. o. t. (Miklós vitéz: Fenyőfák legendája).

Könyvtárunk ezidén is gyarapodott és pedig Szigethy L . : Luther lelke
c. 3 kötetes müvével, melyet 2 példányban az intézet igazgatósága ajándéko
zott egyesületünknek és dr. Halmi L. Aranyhárfa c. szavalásra alkalmas köl
temények gyűjteményével, melyet vásároltunk.

Hogy a növendékek a könyörülő szeretet munkájából is kivehessék részüket, 
maguk körében gyűjtést rendeztek s a befolyt összegből alábbi kimutatás 
szerint különféle jótékony célra adakoztak.
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B e v é t e l :
Ä  tagok adom ányaibó l................... 180'40 P

K i a d á s :
Gyurátz F. jutalomdíj-alapra . . . 80'— P
G yám intézetre ................................. 20'— „
A  kőszegi toronyépítésre . . . .  25'40 „
Könyvbeszerzésre.............................15'— „

Összesen: 140'40 P
Pénztári maradvány.........................40'— P

V  a g y o n k i m u t a t á s .
Vagyon az év e le jé n .....................  423'74 P
Ez évi m a ra d v á n y .........................40'— „

Összesen: 463'74 P
Kiss István

valldstanár.

2. „Széchenyi istudn“ önképzőkör 1929/30. éui működése.
A  körnek 69 tagja volt. Az V. oszt. tanulói pártoló tagok, a V I—VIII. 

oszt. tanulói rendes tagok.
A  kör 1929 szeptember havában tartotta alakuló ülését, melyen a tiszti

kart a következőképen választotta meg :
Ifjúsági elnök: Gerő Ilona VIII., alelnök : Schaffer Elvira VIII., főjegyző : 

Hermann Irén Vili., aljegyző: Beyer Hanna VII., főkönyvtáros: Oppel Vilma 
V ili., könyvtárosok : Harsányi Sarolta V II, Strokay Margit VI. és Oláh Márta V., 
Bírálók: Hermann Irén, Kovácsovics Márta, Oppel Vilma, Schaffer Elvira V ili., 
Biró Klára,- Harsányi Sarolta, Reményi Carmen, Szovják Etelka, Visnya Edit 
és Wagner Viktória VII. oszt. tanulók.

Tartottunk az alakuló és zárógyülésen kivül havonta 1— 1 rendes gyűlést, 
február 23-án pedig ifjúsági előadást. A  gyűlések tárgysorozatán magyar, 
német és francia nyelvű szavalatok, dolgozatok, szabadelőadások, hegedű- és 
zongoraszámok, szóló- és karénekek szerepeltek, továbbá ezeknek Írásbeli» 
vagy rögtönzött szóbeli bírálatai. Ez évben próbálkoztak meg a kör tagjai 
először költemények Írásával és ebben az évben adott először az önképzőkör 
jutalomkönyveket a legértékesebb munkát kifejtett tagjainak.

Könyvjutalomban részesültek: Gerő Ilona VIII., Beyer Hanna, Bölcsföldy 
Sarolta, Harsányi Sarolta, Visnya Edit és Wagner Viktória VII. oszt. tanulók.

Könyvtárunkat az idén is sok szép könyvvel gyarapítottuk, főként azokat 
igyekeztünk megszerezni, melyeknek az irodalomtörténet tanulásában vesszük 
jó hasznát. Könyvtárunk ezidő szerint 183 műből áll (194 kötetben), vásár
lásukra és karbantartásukra 464 pengő 96 fill.-t fordítottunk. Vizi Jenő kör
mendi téglagyáros úrtól egy szép díszkötésü könyvet kaptunk ajándékba, 
melyért ezutop is őszinte köszönetét mondunk.
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3ä

A  szépirodalmi folyóiratok közül az Uj Idők-et járattuk. 
Pénztári elszámolásunk a következő :

B e v é t e l :

Múlt évi készpénzmaradvány..............................................  80'25 P
Tagsági díjakból b e fo ly t....................................................... 276'— „
A febr. 23-iki ifjúsági előadás teljes bevétele . . . .  274'91

Összesen: 631T6
K i a d á s :

A  lezárt pénztári napló tételei szerint.............................. 547'35
Készpénzmaradványunk: 83'81

Ruttkayné Sinorós Szabó Erna
vezető tanár.

3. FI Sport-Egyesület 19Z9—30. éui működése.

Az egyesület 1929. nov. 12-én alakult meg. Az egyesület tagjai az 
intézet III—VIII. osztályának jól tanuló és sportkedvelő növendékei. Az egye
sület vezetői Miklós Berta és Kolofont Eta tanárnők. Tisztikar: elnök : Oppel 
Vilma VIII. o. t., titká r: Beyer Hanna VII. o. t., jegyző : Wagner V iktória 
VII. o. t., szertárosok: Harsány: Sarolta VII. és Reif Karola VII. o. t.

Az egyesület célja a sport és testképzés minden ágát megkedveltetni 
a növendékkel. Lehetővé tette a fokozott sportolást az intézet szépfekvésű 
sporttelepe, mely két tenniszpályával és játékterével teljesen a sportegyesület 
céljait szolgálta.

Kirándulások, téli sportok űzésére Kőszeg fekvésénél fogva nagyon 
alkalmas. Rendeztünk több kirándulást, ródlizást és egész télen korcsolyáztak
a növendékek.

Az iskolai testnevelési alapból ez évben
a sportegyesület ka p o tt........................122'40 P
múlt évi maradvány.............................. 148'46 „

Összesen: 270'86 „
K i a d á s o k :

Sportpálya fenntartására........................51'90 P
Hálóbeszerzés..........................................29'83 „
Grammofonasztal.....................................49'— „

Összesen: 130‘73 „
A  bevételből a kiadást levonva készpénzmaradvány 140 P. 13 fillér.

AAiKlós Berta, Kolofont Eta
vezető hínárok.



Buöaker síremlék-alap.
Az intézet 1916-ban elhúnyt kiváló igazgatója, Budaker G. Károly sír

emlékének felállítása céljából a múlt iskolai évben megkezdett gyűjtésünket 
ezidén is folytattuk. Őszinte köszönetét mondunk 3 névtelennek erre a célra 
befolyt 15 P adományáért.

Az alap vagyona 1929. jún. 30-án . . . .  490 P 74 f 
Bevétel az 1929—30. iskolai év folyamán . 15 „  — „
Az alap vagyona 1930. jún. 15-én . . . .  505 P 74 f

Nemes célunk megvalósíthatása érdekében kérjük néhai Budaker G. Károly 
tisztelőinek, barátainak és tanítványainak további szives támogatását.

XI.
*

Érettségi uizsgálatok.
A  folyó iskolai évben két ízben tartottunk érettségi vizsgálatot, szep

temberben és júniusban. A  szeptemberi érettségi vizsgálatra az a két tanuló 
jelentkezett, akik a tanári testület javaslata alapján érettségi vizsgálatukat 
szeptemberre halasztották el.

Az írásbeli vizsgálatok szeptember 2—5. napjain voltak.
A  szóbeli vizsgálat Czipott Géza szombathelyi ev. lelkész elnöklete alatt 

és Bolemann Géza soproni erdészeti és bányászati főiskolai tanár, kormány- 
képviselő jelenlétében szeptember hó 9-én folyt le.

Mind a két jelentkező elégséges eredményt ért el.
Az írásbeli érettségi tételei a következők :

Magyar: Petőfi családi költeményei.

L a tin : Caesar: De bello Gallico 1. V. cap. 12—14. (De Britannia et 
incolis eius.)

Német: Adott magyar szöveg fordítása németre (Gárdonyi G. : „Az én 
falum“  c. művéből), illetőleg „Das deutsche Drama im 18. Jahrhundert.

Mennyiségtan: 1. Valaki 85 P-t takarított meg oly módon, hogy az első 
hónapban 1 pengőt tett félre, azután minden hónapban 20 fillérrel többet, mint 
az előző hónapban, hiány hónap alatt gyűlt össze a fentebbi összeg és mennyit 
te tt félre az utolsó hónapban ? 2. Mekkora az olyan egyenes körkúpnak a
felszíne és köbtartalma, amelynek alkotói 12 cm hosszúak és a magassággal 
361’ 52’-nyi szöget zárnak be.
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A  júniusban tartott érettségi vizsgálatra 6 tanuló jelentkezett.
Az Írásbeli vizsgálatok május 19— 22. napjain voltak, a szóbeli Czipott 

Géza szombathelyi ev. lelkész elnöklete alatt és Strasser Sándor gyó'ri áll. 
leányliceumi igazgató, kormányképviselő jelenlétében június hó 17-én folyt le.

Jelesen érett 1, jól érett 1, érett 4.
A  írásbeli érettségi tételei a következők :
Magyar: Katona József és a Bánk Bán.
Latin: Caesar: De bello Gallico 1. VI. cap. 16 — 19.
Német: Adott magyar szöveg fordítása németre (Bárány Gerő: „E let és 

halál“  cimű munkájából), illetőleg Lessing als Mensch in Nathan den Weisen 
und Minna von Barnhelm c. szabad tétel.)

Mennyiségtan: Valamely torony négyzetalapú hasáb, a tetőzete pedig 
négyzetalapú gúla. A  hasáb első lapja A  B C D. Az AB alapél folytatásában 
B ponttól 19 méter távolságnyira levő E pontban állunk, ahonnét a BC oldalél 
63" 26’-nyi, a BC oldalél melletti BF alapél 17" 31’ 8” -nyi, a gúla CS oldalélé 
6 -nyi szög alatt látszik, az SCE szög 144". Mekkora a torony felülete ? 
— 2. Valamely számtani haladvány különbsége a 2x2— l l x —(—12 =  0 és a 
2x2—43x-f-60 =  0 egyenletek közös gyöke, első tagja az első egyenlet másik 
gyöke, összege a második egyenlet másik gyökénél 5-el nagyobb szám. Hány 
tagból áll a haladvány ?

XII.

fíőatoh az 1 9 2 9 /3 0 . iskolai éu történetéhez.
Az intézet gyásza. Ez évben két súlyos csapás érte az intézeteti 

Krafka Borbála r. tanár és Dr. Lauringer János intézeti orvos elhunytával.
Krafka Borbála 1904-óta volt intézetünk tanára s igy egy egész negyed

századon át utolsó jártányi erejének feláldozásáig vett részt ez intézet tanár, 
és nevelői munkájában.

Az Isten kifürkészhetlen akarata megfosztotta még fiatal életének legszebb 
napjaiban a szülői szeretet boldogító melegségétől s ő családtagok és rokonok 
nélkül állva az élet utján ez intézetben talált második otthont, kartársainak 
és tanítványainak körében második családot, önfeláldozó meghitt barátot, újra 
éltető meleg szeretetet.

Ezért kettőzött fájdalommal vesszük körül a sírját, mert nem állott ott 
családja, kivel elvesztése feletti fájdalmunkat megoszthattuk volna.

Fáradhatatlan buzgalommal élt tanári hivatásának és megértő szeretettel 
vette gondjaiba az ifjúságot. Nemcsak értékes ismeretekkel gazdagította őket, 
hanem nemes női jellemeket alakított belőlük s mindig szerető megértéssel 
vett részt tanítványai életének mindennapi apró gondjaiban is, sok szép és jó

» 3*
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tanáccsal látva őket el az iskolán kívüli és az iskolán túli életükre is. Csak 
ily  tanári egyéniség- válthatta ki azt a sok elismerést és hálát, amelyben része 
vo lt elöljárói, kartársai, tanítványai, barátai és tiszteló'i részéről egyaránt.

Közvetlenül az iskolai év előtt, 1929. augusztus 18-án vesztettük el 
Dr. Lauringer János elhúnytával intézetünk meghitt háziorvosát. Az alapítás 
óta, tehát 30 éven át hivatásszeretettel és fáradhatatlan buzgalommal gon
dozta az ifjúság egészségét. De nemcsak az orvosát, hanem meghitt jó 
barátját is elvesztette az intézet őbertne, mert mindig őszinte együttérzéssel 
és érdeklődéssel vett részt minden munkánkban.

Eveken át az egészségtant is tanította s tanításával belekapcsolódva a 
mindennapi életbe, felkeltette a tárgy iránti érdeklődést és szeretetet a 
tanulókban.

Bizalommal és szeretettel ragaszkodott hozzá az ifjúság és tisztelet és 
szeretet érzése fűzte hozzá a felnőtteket.

Hálás kegyelettel örökítjük meg e helyen is elhunyt kartársaink emlé
kezetét.

Nyugodjanak békével!
Sajnos egyikük sírját sem állhatta körül az egész intézet. Lauringer János 

doktor temetésén résztvett úgy a tanári karnak, mint az ifjúságnak a szünidő
ben Kőszegen időző csaknem valamennyi tagja.

Krafka Borbála temetésén Sopronban ott voltunk szinte az egész tanári 
és nevelő testület, továbbá a tanuló ifjúságnak egy 26 tagú képviselete.

Mindkettőjük ravatalára két koszorút helyeztünk, egyet a tanári és 
egyet az ifjúság nevében.

Az intézet fejlődése. A  lefolyt iskolaévben fokozatosan lépett életbe 
az új leányközépiskolai törvény és az idevonatkozó miniszteri engedély alapján 
a III. és VII. osztályokban az új leányliceumi tanterv. Ennek alapján a leány- 
liceumi tan'erv szerint tanultak az I., I l„  III., V., VI., VII. osztályok, ellenben 
a IV. és VIII. osztályokban a régi leánygimnáziumi tanterv szerint tanultak. 
A  jövő 1930—31. évben következni fog a IV. és VIII. osztályok líceumi át
szervezése.

A tanítás kezdete és lefolyása Az iskolai évet a rendes időben 
kezdtük meg. A  szeptemberi beíratások 2. és 3-án voltak, 4-én tartottuk 
meg az évmegnyító istentiszteletet, az ünnepélyes megnyitást és az osztályok 
rendezését. A  tanítás 5-én megkezdődött és zavartalanul folyt egész éven át. 
A  tanítást a V ili. osztályban május hó 10-én, a többi osztályban június hó 
12-én fejeztük be, az összefoglalások az előbbiben május 12., 13. és 14. nap
jain, az utóbbiban június 13., 14. és 16. napjain voltak. Az iskolai évet június 
20-án, illetve 21-én fejeztük be évzáró ünnepéllyel, illetve hálaadó isteni 
tisztelettel. A  karácsonyi szünidő külön egyházfői engedéllyel december 21-től 
január 7-ig bezárólag tartott; a húsvéti szünidő pedig április hó 11-től április 
hó 27 ig.
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Személyi változások. A betegsége miatt ez évben is szabadságolt 
Krafka Borbála tanszékének betöltésére 1929. évi szept. hó 1-től egy évi időre 
Strausz Györgyi oki. középiskolai tanár kapott megbízást helyettes tanári 
minőségben.

Dr. Visnya Aladár rendes tanár 1929. december 17-től az iskolai év 
végéig betegség miatt volt szabadságon, helyettesítését 1930. január hó 1-től 
Fabriczy Mária, oki. középiskolai tanár látta el.

Gráf Hildegard németországi nevelőnő, aki egyszersmind igen szép 
sikerrel tanította a ritmikus tornát és táncot, múlt év végén vált meg az 
intézetünktől. A  megüresedett tanár-nevelőnői állásra Fabriczy Olga oki. közép
iskolai tanárt alkalmazta a fenntartó 1929. szept. 1-től egy évi időtartamra, 
helyettes tanári minőségben.

Dr. Lauringer János intézeti orvos elhunytéval az iskolafenntartó dr. 
Beyer János ny. ezredes-orvost kérte fel az intézeti orvosi teendők ellátására.

Horváth István róm. kath. vallástanár jáki plébánossá neveztetvén ki, 
okt. hónapban megvált az intézettől. Az új róm. kath. hitoktató Kovács József 
lett, aki okt. 15-én vette át a tanítást.

Drach Melitta, mint német-francia szakos gyakorló tanárjelölt volt be
osztva ez iskolai évre intézetünkhöz. Vezető szaktanára dr. Gosztonyi Margit.

A tanári testület tanulmányai. Ruttkayné Sinoros Szabó Erna, mint 
állami ösztöndíjas hallgató vett részt a középiskolai tanárok 1929. évi nyár1 
továbbképző tanfolyamán. Künsztler Anna latin-magyar szakra képesített oki. 
középiskolai helyettes tanár, aki a múlt évben, mint harmadik tárgyból a 
franciából alapvizsgálatot tett, 1929. év nyarán tanulmányait tovább folytatta 
Franciaországban Besan^onban, az ottani egyetem nyári tanfolyamán. Kiss 
Istvánná dr. résztvett a Tihanyban az iskolai év elején rendezett biológiai 
tanfolyamon.

Szabadságolások. Krafka Borbála az iskolai év elejétől kezdődőleg 
május hó 25-én bekövetkezett haláláig súlyos betegsége miatt volt szabad
ságolva.

Dr. Visnya Aladár december hóban történt megbetegedése folytán dec. 
17-től az iskolai év végéig szabadságoltatott.

Tanítás és nevelés A tanítás az állami leányközépiskolákra kiadott 
tanterv szerint történt. Az 1927. évi új leányliceumi tantervet fokozatosan a 
III. és VII. osztályokban is életbe léptettük. Mig általában a leányközépiskolák 
az új tantervet az I., II., III. osztályban vezették be a múlt évben, addig 
intézetünkben külön vallás- és közoktatásügyi miniszteri engedély alapján a 
leányliceumi tanterv az V., V I . és VII. osztályokban is életbe lépett. Ezzel 
megszűnt a VII. osztályban is a latin kötelező tanítása. Mint fakultativ tárgyat 
tanulták azok, akik úgy gondolták, hogy e nyelvre későbbi tanulmányaik során 
szükségük lesz.

Különös gondot fordítottunk a növendékek valláserkölcsi érzelmeinek és 
honleányi erényeinek ápolására és fejlesztésére. A  világháború, a forradalmak
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és a szerencsétlen békekötés nyújtotta gazdag- tanulságokat a tanításban és 
nevelésben állandóan felhasználtuk és értékesítettük oly célból, hogy a tanulók 
fogékony lelkében erősítsük a vallásosságot, 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 iskoláknak tanítói és nevelői munkájában a 
vallásos 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 június 9-én.

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

Különösen nagy súlyt helyeztünk az idén is a rendes iskolai tanításon 
túl a növendékek különleges hajlamainak megfelelő kiképzésére a rendkívüli 
tárgyak keretében. Mint rendkívüli tárgyakat tanítottuk a németet és franciát 
gyakorlati társalgási tanfolyamokban, a zongorát, a ritmikus tornát és táncot, 
a gyorsírást, a latin nyelvet az V —VII. osztályokban és a kézimunkát az I—III. 
osztályokban. Ezekről részletesen beszámol az Értesítő 7. fejezete.

Az if jú sá g i egyesüle tek munkája is támogatta a vallásos és hazafias 
nevelés magasztos ügyét, illetőleg a sportkör a növendékek egészséges testi 
fejlődését. Az egyesületek működéséről külön részletes jelentések szá
molnak be.

Tanulmányi kirándulások rendezésével is igyekeztünk tanítói és 
nevelői munkánkat értékesebbé tenni. Nagyobb kirándulás volt a jáki, mely 
alkalommal a VI. osztály tanulói az ottani románkori templomot tekintették 
meg. Több kisebb kirándulást tettünk a környező hegyekbe s meglátogattuk 
a helybeli nagyobb ipartelepeket.

Látoga tások. Az egyetemes egyház megbizásából Adorján Ferenc 
nyíregyházi evang. leánygimnáziumi igazgató április 29-től május 3-ig látogatta 
az intézetet.

Az állami főfelügyelettel megbizott Dsida Ottó tanker, kir. főigazgató’ 
mint miniszteri megbizott április 30-tól május 3-ig tartotta meg hivatalos 
látogatását.

A  fenntartó egyházkerület részéről Kapi Béla püspök június hó 13-án 
végezte szokott hivatalos látogatását.

A dom ányok. Az evang. tanitóegyleti alapra beküldöttek: Dömötör 
Jolán 5 P-t, Griller Matild 10 P-t, Ágoston János 11 P 60 f-t.

Jutalomkönyvekre adományoztak: Hammer Gyula az élethossziglan fel
ajánlott évi 10 P-t, Róth Jenő 5 drb. jutalomkönyvet, Kőszegi Takarékpénztár 
50 P-t, Szabó Tivadar jáki földbirtokos 100 P-t és dr. Schneller Aurél 3 
drb. jutalomkönyvet.

A  Budaker síremlék-alap javára befolyt adakozásról külön fejezet számol be.
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Egyrt. Gyámintézet 111 P 50 f-t adományozott az intézet anyagi tá
mogatására.

A  vallás- és közoktatásügyi miniszter a következő folyóiratokat járatja 
a tanári könyvtár számára : Budapesti Szemle, Debreceni Szemle, Széphalom, 
Minerva, Napkelet, Muzsika, Irodalomtörténeti Közlemények.

Minden adományért és az intézet bárminő' jellegű szíves támogatásért e 
helyen mondunk az intézet nevében hálás köszönetét.

Ösztöndíjak és jutalmazások. Alapjaink elértéktelenedése folytán ez 
évben sem volt módunkban ösztöndíjakat kiosztani.

A  vallás- és közoktatásügyi miniszter adománya folytán Schaffer Elvira
VIII. o. t. évi 400 P állami ösztöndíjat élvezett.

A  fentebb említett szíves adományok lehetővé tették jutalomkönyvek 
kiosztását. Ilyeneket kaptak a következő példás magaviseletü és minden tárgyból 
jeles előmenetelű tanulók :

Csik Piroska II.
Giczy Etelka II. 
Gyurátz Ilona II. 
Lukoviczky Gizella II. 

5 Mesterházy Eszter II. 
Röder Matild II. 
Harsányi Ildikó II. 
Árvay Jolán III. 
Fiedler Margit III.

10 Ihász Hona III.
Thold Mária III.

Fiedler Márta IV. 
Korcsmár Katalin IV. 
Nagy Erzsébet IV.

15 Gaál Ilona V.
Mühl Márta V.
Oláh Márta V. 
Halmos Margit VI. 
Mráz Ilona VI.

20. Orbán Gyöngyi VI. 
Harsányi Sári VII. 
Schaffer Elvira VIII.

Tandíjmentesség és tartásdíjkedvezmény. Tandíjkedvezményben 
részesültek : 1. Egyházkerületi határozat értelmében 3 tanuló 240 P-t. 2. A  
kőszegi ev. gyülekezet adományozása folytán 5 tanuló 400 P-t. 3. A  helyi 
iskolai bizottság adományozása folytán 32 tanuló 1400 P-t. Összesen: 2040 P.

Tartásdíjkedvezményben részesült 53 tanuló. Az elengedések összesen 
20.490 P-t tettek ki. Ez összegből 12.000 P jutott evang. és ref. lelkészek és 
tanítók leányai neveltetésének megkönnyítésére.

Segély és kölcsönkönyvtár is támogatta a tanulókat a még mindig 
nehéz megélhetési viszonyok között. 6 tanuló ingyen, 160 tanuló pedig mér
sékelt használati díj ellenében kapott e könyvtárakból könyveket. A  kiadott 
könyvek száma 2496 volt. E könyvtárat ez évben is Marton Géza rendes tanár 
vezette.

Iskolai ünnepélyek voltak a következők :
Október 31. A  reformáció emlékünnepe. Műsora: 1. Kapi G y .: Mint 

kőszál a tengerben . . . Karének. 2. Szabolcska M .: Hegyi beszéd. Szavalta 
Thold Marika III. o. t. 3. Field: Nocturne, zongorán játszotta Beyer Hanna
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VII. o. t. 4. A  mi eszményünk. Felolvassa Kiss István vallástanár. 5. Reinhold: 
Impromptu, zongorán játszotta Wagner Viktória VII. o. t. 6. Bihari K.: A  
gályarab. Szavalta Bölcsföldy Sarolta VII. o. t. 7. Erős vár a mi Istenünk. 
Közének.

1930. febr. 23-án önképzőköri előadás. Műsora: 1. Tóth: Gavotte, 
zongorán előadta Bichler Ágota VI. o. t. 2. Reményhez, Szól a kakas már, 
Karének, előadta az intézet énekkara. 3. Üldözött vad. Előadták Visnya Edit, 
Harsányi Sári, Kálmán Magda, Reményi Carmen, Lauringer Melánia, Beyer 
Hanna és Szovják Eta VII. o. t. 4. Schumann: Imádott drága gyűrű, énekelte 
Wagner Viktória VII. o. t. 5. Danza Espagnola, táncolták Oppel Vilma VIII. 
és Reif Hilda VII. o. t. 6. Mendelsohn: Frühlingslied, zongorán játszotta Beyer 
Hanna VII. o. t. 7. Reviczky G y.: A  törvény betűje, szavalta Gerő Ilona VIII. 
o. t. 8. Dienzl és Farkas: Két bábu históriája című dalművet előadták Reif 
H ilda és Wagner Viktória VII o. tanulók. Közreműködött az intézet énekkara.
9. „Tavasz“ , táncolta Bölcsföldy Sári VII. o. t. 10. Konferáltak: Gerő Ilona 
V III és Bölcsföldy Sári VII. o. tanulók.

Március 15. Nemzeti ünnep. Műsora: 1. Árokszállásy: Erdély bérces 
tája. Karének. 2. Pappváryné: Hitvallás. Szavalta Kaufmann Zsuzsanna I. o. t. 
3. Felolvasást tartott Schaffer Elvira VIII. o. t. 4. Liszt F .: A  puszta keserve, 
zongorán játszotta Wagner Viktória VII. o. t. 5. Magyar Hiszekegy. Karének.

Június 21-én évzáró ünnepély. Műsora: 1. Jókai—Dobó: Régi dal, 
Vásárhelyi Z .: Elmegyek. Karének. 2. H e lle r: G-moll praeludium. Zongorán 
játssza Bichler Ágota VI. o. t. 3. Dutka Á ko s : A  magyar dal. Szavalja Visnya 
Edit VII. o. t. 4. Liszt F . : Le rossignol. Zongorán játssza Beyer Hanna VII. 
o. t. 5. A  VIII. osztály búcsúzója. 6. Beszédet mond Arató István igazgató. 
7. Jutalomkönyvek kiosztása. 8. Himnusz. Közének.
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XIII. Statisztikai aöatok.
ft tanulók száma, vallása, anyanyelvc, magaviselte és tanulmányi 

előmenetele az 1929—30. tanévben.

I. ll. III. | 117. h>. 171. V7II. VIII.
Ossz.0 s z t á i yi

Beiratkozott:
Rendes ta n u ló n a k ............................. 15 29 17 25 18 26 19 5 154
M agántanulónak................................. 3 2 2 — 2 4 2 1 16

Összesen . 18 31 19 25 20 30 21 6 170

Kimaradt a tanév folyamán . . . . — 2 _ _ 1 _ _ _ 3
Vizsgálatlan m a r a d t ......................... 1 — 1 2
Bizonyítványt k a p o t t .........................

1. Ezek vallása:

17 29 18 25 19 30 21 6 165

Ág. hitv. ev............................................ 11 18 13 15 9 14 10 2 92
R e fo rm á tu s .......................................... 3 3 2 5 3 2 2 — 20
Róm. kath.............................................. — 4 3 3 5 9 7 3 34
Izraelita.................................................. 3 4 — 2 2 5 2 1 19

Összesen . 17 29 18 25 19 30 21 6 165
2. Anyanyelve:

M agyar.................................................. 17 28 18 23 19 28 21 6 160
N é m e t.................................................. — 1 — 2 — 2 — — 5

összesen . 17 29 18 25 19 30 21 6 165

3. Szülők lakóhelye.
Kőszegi.................................................. 5 8 4 7 9 9 8 3 53
V id é k i .................................................. 12 21 14 18 10 21 13 3 112

Összesen . 17 29 18 25 19 30 21 6 165

4. Magaviseleté:

Példás m ag av ise le tű ......................... 7 16 11 18 13 25 14 5 109
Jó „ ......................... 8 10 5 6 4 1 5 — 39
Szabályszerű „  ......................... — 1 — 1 — — — — 2
M agántanu lók..................................... 2 2 2 — 2 4 2 1 15

Összesen . 17 29 18 25 19 30 21 6 165

5. Előmenetele:

Minden tárgyból jeles ..................... — 7 4 3 3 3 2 1 23
„ „ legalább jó . . . 7 5 2 8 4 6 5 1 38
„ „ „ elégséges 10 16 10 11 8 20 14 4 93

Egy tárgyból e lé g te le n ..................... — — 1 1 1 1 — — 4
Több „  „ ..................... — 1 1 2 3 — — — 7

összesen . ,17 29 18 25 19 30 21 6 165
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XIV.

R  jöuő iskolai év,
Az új leányközépiskolai törvény háromféle leányközépiskolát szervez: 

leánygimnáziumot, leanyliceumot és leánykollégiumot. A  mi intézetünk foko
zatosan leányliceummá fog átszerveztetni. Ezt az iskolai típust azért választotta 
a fenntartó, mivel egyrészt a klasszikus nyelvek e típusnál nem kötelező tár
gyak, másrészt mivel a leányliceum érettségi vizsgálata képesít egyetemi tanul
mányokra is, szemben a leánykollégiumi érettségivel, amely egyetemekre való 
fellépésre nem jogosít.

A  növendékek lehetnek bejárók vagy bentlakók. Vidékiek csak mint 
bentlakó növendékek vétetnek fel. Kivételt képeznek azok, akik legközelebbi 
hozzátartozóiknál lakhatnak az igazgatóságtól nyert külön engedély alapján.

Augusztus 30-án d. e. 9 órakor különbözeti, javító és pótlóvizsgálatok.
Szeptember 1-én d. e. 8—12-ig a bejáró tanulók beírása.
Szeptember 2-án d. e. 9— 12-ig és d. u. 3—5-ig az új bentlakó tanulók 

beirása.
Szeptember 3-án d. e. 9— 12-ig és d. u. 3—5-ig a régi bentlakó tanulók 

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

megnyitása; osztályrendezés.
Szeptember 5-én rendes tanítás kezdete.
Nyomatékosan felkérjük a szülőket, hogy a kije lölt időket pontosan 

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

A  bejáró tanulók által fizetendő d ijak:
Felvételi díj évi 20 P, esedékes a beiratáskor.
Tandíj évi 80 P, esedékes egyenlő részletekben a beiratáskor és febr. 1-én.
Vegyes díj 10 P, esedékes a beiratáskor.

A  bentlakó tanulók által fizetendő díjak :
Felvételi díj évi 20 P, esedékes a beiratáskor.
Tandíj évi 80 P, esedékes egyenlő részletekben a beiratáskor és febr. 1-én.
Vegyes díj 10 P, esedékes a beiratáskor.
Tartásdíj évi 1000 P, esedékes minden hónap első napján.
Betegápolási díj évi 20 P, esedékes egyenlő részletekben a beiratáskor 

és febr. 1-én.
A  tetszés szerint választott, nem kötelező tanfolyamok d íja i:

Zenedíj évi 200 P, esedékes egyenlő részletekben a beiratáskor és 
febr. 1-én.

Német társalgás díja évi 50 P, esedékes egyenlő részletekben a be- 
Íratáskor és febr. 1-én.
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Francia társalgás díja évi 50 P, esedékes egyenlő részletekben a be
hatáskor és febr. 1-én.

Ritmikus torna és tánc évi díja 50 P, esedékes egyenlő részletekben a 
beiratáskor és febr. 1-én.

Azok, akik eziránti indokolt kérelmüket az igazgatóságnál előterjesztik, 
a segély- és kölcsönkönyvtárból kaphatnak használatra tankönyveket. A  hasz
nálati dij az alsó osztálybeliek részére évi 15 P, a felső osztálybeliek részére 
évi 25 P.

Minden új bentlakó növendék tartozik egy gyapjú-takarót átvenni 32 P 
árban.

Azok a növendékek, akik az intézettől kérnek matrácot, ezért évi 10 P 
használati díjat fizetnek, mely egy összegben az év elején esedékes.

A  bentlakó növendékek külön kiadásaik fedezésére félévenként 50 P 
előleget tartoznak befizetni, amiről az intézet félévenként ad elszámolást.

A bentlakó növendékek előlegül a hely lefoglalására a tartásdijból 
WO P-t jú lius 15-ig, illetőleg a felvételkor tartoznak befizetni.

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 tartásdijengedményről az internátusról szóló fejezet ad felvilá
gosítást.

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

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

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

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 szám
láját terheli. Év elején és végén azonban ily kíséretre csak idejében írásban 
az internátus vezetőnőjéhez benyújtott kérelem esetében vállalkozhatunk.
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