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I.

A z in té z e t  m últja, cé lja  é s  j e l le g e .
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület Kőszegen 1899-ben bentlakással 

egybekötött leánynevelö- és tanintézetet alapított oly célból, hogy abban a 
leányok aránylag kevés költséggel nemcsak a kor műveltségi színvonalán álló 
s hivatásukra szükséges hazafias szellemű oktatásban, hanem szív- és kedély- 
nemesitő ev. szellemű vallásos gondos nevelésben is részesüljenek.

Az intézet megszervezési munkájában és fölvirágoztatásában elévül
hetetlen érdemeket szerzett magának Gyurátz Ferenc, a dunántúli ág. hitv. ev. 
egyházkerületnek érdemekben gazdag egykori főpásztora. Az egyházkerület 
vele szemben érzett hálájának, köszönetének és elismerésének azzal adott 
kifejezést, hogy odaírta az intézet homlokára örök emlékezetül Gyurátz 
Ferenc nevét.

1899-ben az intézet mint bentlakással kapcsolatos, úgynevezett másod
rendű felsőbbleányiskola nyilt meg. A másodrendű felsőbbleányiskola oly 
négyosztályos középfokú jellegű intézet volt, amely általános tanulmányi kere
teiben megfelelt a négyosztályos polgári leányiskolának azzal a különbséggel, 
hogy a felsőbbleányiskolában a III. és IV. osztályokban a francia nyelv is 
rendes tárgy volt. 1899. szeptemberében szervezést nyert az I. és II. osztály 
és évenként fokozatosan a 111. és IV. osztályok. Az 1902. évi győri egyház
kerületi közgyűlés elhatározta az intézetnek hatosztályos, teljes felsőbbleány
iskolává való fejlesztését. Miután a hatosztályos leányiskolák az idők folyamán 
országosan sem mutattak fel erősebb életképességet, 1916-ban az akkori köz- 
oktatásügyi miniszter a felsőbbleányiskolákat országosan átszervezte, és pedig 
négyosztályos közös alsótagozatra három különböző jellegű felső tagozat szer
vezésével. Felső tagozat lehetett gimnáziumi jellegű négy osztállyal, kereske
delmi jellegű ugyancsak négy osztállyal, és felsőleányiskola három osztállyal. 
Az egyházkerület ennek alapján kőszegi intézetét leánygimnáziummá és felső
leányiskolává szervezte át. 1917. szept.-ben nyilt meg a kettős V. osztály. 
A felsőleányiskolai tagozat azonban elnéptelenedés folytán néhány év múlva 
megszűnt s az intézet mint nyolcosztályos leánygimnázium működött. Ilyen 
jellegében először 1921. júniusában tartott leánygimnáziumi érettségi vizsgá
latot. A felsőbbleányiskolák és leánygimnáziumok létalapját csak miniszteri 
rendeletek képezték. Gróf Klebelsberg Kúnó ezen intézményeket is a fiú
középiskolákhoz hasonlóan törvényes alapokra fektette az 1926. évi XXIV.
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törvénycikkel. E törvény kétféle leányközépiskolát ismer: leánygimnáziumot 
és leányliceumot. Mindkettő befejezése után érettségi vizsgálat tehető, amely 
egyformán képesít mindazokra az egyetemi és főiskolai tanulmányokra, amelyek 
a nők előtt nyitva állnak. A két intézet között az a lényeges különbség, hogy 
a leánygimnáziumban a latin nyelv rendes tárgy, ellenben a leányliceumban 
a latin rendkívüli tárgyként szerepel azok számára, akik már középiskolai 
tanulásuk idején kívánnak a rendes tárgyként szereplő modern nyelvek mellett 
foglalkozni a latin nyelvve!. Ugyanez a törvény szervezi középiskolai jelleggel 
a  nyolcosztályos leánykollégiumokat is. A leánykollégiumi érettségi vizsgálat 
azonban, mivel a kollégium tanulmányi keretei szűkebb körűek, csak főiskolai 
tanulmányokra jogosít, egyetemiekre nem. Az 1927. évi egyházkerületi köz
gyűlés elhatározta, hogy az országos átszervezésnek megfelelően kőszegi inté
zetét leányliceummá alakítja át, mivel a leányliceumi érettségi vizsgálat is 
képesít minden egyetemi és főiskolai tanulmányra s tanulmányi beosztása nem 
kényszeríti a latin nyelv tanulására azokat, akiknek nincs szükségük erre a 
nyelvre, de a latin nyelvnek, mint rendkívüli tárgynak tanításával megadja a 
lehetőséget az e nyelvben való kiképzésre azoknak, akik már középiskolai 
tanulmányuk idején tudják, hogy a latin nyelvre szükségük lesz.

Az 1927. évi egyházkerületi közgyűlés határozata alapján tehát az intézet 
jellege ezidőszerint bentlakással kapcsolatos, nyilvánossági joggal felruházott 
leányliceum.

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 elsősorban 
ev. és ref. vallású növendékek vétetnek fe l; amennyiben a hely megengedi, 
más vallásúak is. Ezeknek vallásos nevelését és tanítását saját egyházaik által 
kiküldött külön hitoktatók látják el.

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 nyelre 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 hívatott azon kedvező anyagi helyzetben lévő társa
dalmi osztály leányainak nevelésére, amely nem kívánja kenyérkereső pályára 
képesíttetni leányait. 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 inté
zetbe küldeni gyermekét; s hogy a külföldön való tanulásnak csak akkor van 
igazi értéke, amikor nemzeti műveltségünket már igazán megismerte és érté
kelni tudja a minden új és idegen iránt oly hamar lelkesedni tudó fiatal lélek.
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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 meg
felelő képzettség 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 a leányokat 
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 
nyelveknek, 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 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 megfelelően változatos. A jó 
élelmezést biztosítja az intézet gazdasága, amely teljesen ellátja az intézetet 
a maga termelte legfőbb élelmiszerekkel, igy elsősorban tejjel. Az épület 
helyiségei tágasak, magasak, világosok és jól szellőztethetek.

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.

Vidéki tanulók csak mint bentlakó növendékek vehetők fel az intézetbe, 
megindokolt esetekben kivételt csak azok képezhetnek, akik Kőszegen legkö
zelebbi hozzátartozóiknál laknak. Ilyen esetekben külön kell az igazgatósághoz 
folyamodványt benyújtani a kint lakás engedélyezéséért.

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



II.

K orm ányzat, fe lü g y e le t .
Intézetünk a dunán tú li ág. h itv . ev. egyházkerü let tulajdona, mely 

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

Az egyházkerületi elnökség az intézet alapítása ó ta :
Püspökök: Gyurátz Ferenc (alapítás óta 1916-ig). D. Kapi Béla (1916—).
Felügyelők: Ihász Lajos (alapítás óta 1916-ig), Véssey Sándor (1909—1912), 

Dr. Berzsenyi Jenő (1912—1923), Dr. Mesterházy Ernő (1923-tól).
Az állami felügyeletet a miniszteri megbízott gyakorolja.
A miniszteri megbízottak az intézet alapítása ó ta : Berecz Antal, a felsőbb 

leányiskolák min. biztosa, Marusák Pál, a protestáns felsőbb leányiskolák min. 
biztosa, Városy Tivadar, győri tankerületi kir. főigazgató, Dsida Ottó, győri 
tankerületi kir. főigazgató.

III.

A d a to k  az 1931/32. isk o la i é v  tö r té n e té h e z .
A z in téze t  fe j lő d é se . A leányközépiskolai törvény és az idevonatkozó 

miniszteri engedély alapján már második éve minden osztályban a leányliceumi 
tanterv szerint tanítottunk.

A  ta n ítá s  k e z d e te  és  le fo ly á sa . Az iskolai évet a rendes időben 
kezdtük meg. A szeptemberi beiratkozások 5., 7-én voltak, 8-án tartottuk meg 
az évmegnyitó isteni tiszteletet, az ünnepélyes megnyitást és az osztályok 
rendezését. A tanítás 9-én megkezdődött. A tanítás nem folyt zavartalanul. 
Ugyanis az intézetben fellépett vörhenymegbetegedések miatt október 29-től 
kezdődőleg a bejáró tanulóknak az intézetbe való bejövetel megtiltatott s csupán 
a bentlakó tanulókkal folyt a tanítás összevont órarendben, naponkint 3—4 
órában. Ez az állapot november 9-ig tartott, amikor a rendes tanítást ismét 
megkezdtük. A tanítást a Vili. osztályban május hó 9-én fejeztük be, a többi 
osztályokban június 7-én. Az összefoglalások az előbbiben május 10., 11., 12. 
napjain, az utóbbiakban június hó 8., 9., 10. napjain voltak. Az iskolai évet
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június hó 11-én, illetve 12-én fejeztük be évzáró ünnepéllyel, illetve hálaadó 
isteni tisztelettel. A karácsonyi szünidő külön egyházfőhatósági engedéllyel 
december 21-től január 9-ig bezárólag tartott. A karácsonyi szünet hosszúsága 
miatt a szokásos félévi szünetnapok és a farsangkor szokásos igazgatói szünet 
elmaradt. A húsvéti szünidő március 19-én kezdődött és április 8-án fejeződött 
be. A tanév kezdetének és végének megállapításánál érvényesült az idevonat
kozó V. K. M. rendelet, amelyet az egyházi hatóság magáévá tett. Hasonló
képpen az egyházfőhatóság intézkedésére az állami rendelkezésnek megfelelően 
a IV. és V. osztályokban összefoglaló ismétlések helyett vizsgálatok voltak.

S zem ély i v á lto zá so k . Aegerter Lúcia svájci nevelőnő megbízatása 
1931. évi június hó végével megszűnt. Ez évben Drach Melitta magyar okle
veles német-francia szakos középiskolai tanár tartotta a német-francia társalgási 
gyakorlatokat.

Megvált az intézettől 1931. évi augusztus hó 31 én Fabriczy Mária oki. 
középiskolai helyettes tanár, internátusi nevelőnő. Dr. Visnya Aladárt helyet
tesítette, aki az előző évben egészségi okok miatt csak félóraszámban tanított. 
Dr. Visnya Aladár egészségének helyreálltával és az internátusi növendékek 
számának csökkenése miatt alkalmaztatásának további lehetősége megszűnt.

Özv. Puschnik Ferencné Feigl Amália 1932. évi február hó 15-től 1932. 
évi Jáprilis hó 1-ig betegszabadságon volt. Helyettesítését Markup Valéria oki. 
rajztanár látta el.

A  tanári te s tü le t  tanu lm ányai. Kolofont Etelka oki. testnevelő 
tanár résztvett a középiskolai testnevelő tanárok 1931. évi nyári továbbképző
tanfolyamán.

Strausz Györgyi magyar-francia szakos oki. helyettes tanár a német 
nyelvből középiskolai tanári szakvizsgálatot tett.

Kühn János Dr. Böhm Dezső budapesti ev. leánykollégiumi igazgatóval 
együtt Zeneismeret címen tankönyvet irt az V. és VI. osztályok számára.

T anítás é s  n e v e lé s . A tanítás az állami leányközépiskolákra kiadott 
tanterv szerint történt. Az 1927. évi új leányliceumi tanterv már a múlt 
iskolai évben fokozatosan életbe lépett mind a nyolc osztályban Ezzel meg
szűnt minden felső osztályban 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 érzelmeinek 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 
fogékony lelkében erősítsük a vallásosságot, a hazaszeretetei és felebaráti áldo
zatkészséget.

A tanításban és a nevelésben az egész vonalon érvényesítettük azokat 
az irányelveket, melyeket az egyetemes egyház által kiadott utasítások jelöl
nek ki oly célból, hogy a középfokú iskoláknak tanítói és nevelői Munkájában
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a vallásos nevelés minél bensőbb, az egyházi öntudat pedig minél erőtelje
sebb legyen

Az evangélikus és református tanulókkal kétszer járultunk az Úr asz
talához az egész tanári kar vezetésével, és pedig december 8-án és május 
16-án. Ez évben is legfőbb gondunkat képezte a valláserkölcsi érzelmeknek 
és hazafias erényeknek fejlesztése és megerősítése. E célra felhasználtuk nem
csak a tanítás során adódó alkalmakat, hanem az iskolai ünnepélyeket és 
ifjúsági egyesületeket is. Ez utóbbiak munkájáról az Értesítő külön fejezetben 
részletesen számol be.

Mint a tanítás és a nevelés egyik jelentős eszköze, a növendékek hasz
nálatára 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—Vili. osztályokban és a kézimunkát az I—IV. 
osztályokban. Ezekről részletesen beszámol az Értesítő egyik külön fejezete.

Ifjúság i e g y e sü 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.

T anulm ányi k irándu lás. Nagyobb tanulmányi kirándulást, tekintettel 
a nehéz anyagi viszonyokra, nem rendeztünk s beértük Kőszeg közvetlen kör
nyékének és helyi nevezetességeinek ismertetésével.

Itt említjük meg, hogy IV—VIII. o. növendékeinkkel Kováts Arisztid Szt. 
Benedek-rendi gimnáziumi igazgató szíves meghívására résztvettünk a fiúgim
názium részéről a három középiskola ifjúsága számára május 8-án rendezett 
francia ünnepélyen, amelyen intézetünk részéről dr. Schmidt Gizella tartott 
előadást a francia lélekről.

L á to g a tá so k . A fenntartó egyházkerület részéről dr. Kapi Béla püspök 
december hó 7., 8., 9. napjain végezte szokott hivatalos látogatását.

Az állami felügyelettel megbízott Dsida Ottó tankerületi kir. főigazgató 
mint miniszteri megbízott május hó 12., 18., 19., 20. napjain tartotta meg 
hivatalos látogatását.

Ig a zg a tó i é r te k e z le t . A győri tankerület igazgatói Dsida Ottó tan
kerületi kir. főigazgató elnöklésével ez évi értekezletüket Kőszegen tartották 
máj. hó 24-én. Ez alkalommal a kőszegi három középiskola Dsida Ottó kir. 
főigazgató tiszteletére együttes ünnepélyt rendezett a bencés reálgimnázium 
dísztermében az alábbi műsorral:

1. Boieldieu: „A bagdadi kalifa“ nyitánya. Előadja a gimn. zenekar.
2. Az igazgatók nevében Steiner Miklós prem. igazgató köszönti a Vezért.
3. Händel: Győzelmi ének a Makkabeusi Júdás c. oratóriumból. Vegyeskar 
fuvósquintett kisérettel. Előadja a főreáliskola énekkara. 4. Vincze Ilona leány- 
liceumi növendék zongoraszáma. 5. Gyula d iák: Éjféli lázak. Szavalja Szőts
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István főreálisk. VII. évf. növendék. 6. a) Bartók—Kodály: Szánt a babám ; 
b) Brahms: Bölcsődal. Előadja a szombathelyi reáliskola énekkara. 7. Kovács 
Ferenc: Régi idők emléke. Előadja a gimn. zenekar. 8. Moliére: L’Avare- 
jának nagy monológja. Előadja Ujlaky László gimn. VII. o. tan. 9. Kovács 
Erzsi leányliceumi növendék zongoraszáma. 10. P eter: A víg kovácsok. Elő
adja a gimn. zenekar.

A dom ányok. Az evang. tanítóegyleti alapra beküldött: Menyhért 
Ilona 5 P-t.

Jutalomkönyvekre adományoztak: Hammer Gyula az élethossziglan fel
ajánlott évi 10 P-t, a Kőszegi Takarékpénztár 40, Adriány Kornél 5 P-t, 
Róth Jenő 4 és dr. Schneller Aurél 3 drb. jutalomkönyvet. Szegény ev. tanulók 
jutalmazására Adriány Kornél 5 és az intézet egy jótévője névtelenül 20 P-t.

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

Minden adományért és az intézet bárminő jellegű szíves támogatásáért 
e helyen mondunk az intézet nevében köszönetét.

J ó ték on yság . Az intézet az általános nyomor enyhítésére 500 liter 
tejet juttatott az ev. Nőegyletnek.

Ö sztöndíjak  é s  ju ta lm a zá so k . Alapjaink elértéktelenedése folytán ez 
évben sem volt módunkban ösztöndíjat kiosztani. Állami ösztöndíjban ez iskolai 
évben senki sem részesült.

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

Loibersbeck Irma 1. o. t., Badics Ilona, Barcza Piroska, Benes Eva, 
Gyalog Erzsébet, Kuhár Olga II. o. t., Franki Magda, Harsányi Ildikó IV. o. t., 
Árvay Jolán, Ihász Ilona V. o. t., Nagy Erzsébet VI. o. t., Halmos Margit, 
Mráz Ilona, Orbán Gyöngyi Vili. o. t.

A tanári testület egy névtelen 20 P jutalomdíját Porkoláb Éva Vili., 
Adriány Kornél 5 P jutalomdíját Loibersbeck Irma I. o. tanulónak ítélte oda.

T an d íjm en tesség  é s  ta rtá sd ijk ed v ezm én y . Tandíjkedvezményben 
részesültek: 1. Egyházkerületi határozat értelmében 2 tanuló 160 P-t. 2. A 
kőszegi ev. gyülekezet adományozása folytán 5 tanuló 400 P-t. 3. A helyi 
iskolai bizottság adományozása folytán 27 tanuló 1200 P-t. Összesen: 1760 P-t.

Tartásdíjkedvezményben részesült 43 tanuló. Az elengedések összesen 
18.900 P-t tettek ki. Ez összegből 13.750 P jutott evang. és ref. lelkészek, 
tanárok és tanítók leányai neveltetésének megkönnyítésére.

S eg é ly - és  k ö lcsön k ön yvtár  is támogatta a tanulókat a még mindig 
nehéz megélhetési viszonyok között. 5 tanuló ingyen, 154 tanuló pedig mér
sékelt használati díj ellenében kapott e könyvtárból könyveket. A kiadott 
könyvek száma 2121 drb volt. E könyvtárat ez évben is Marton Géza rendes 
tanár vezette.
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Iskola i ü n n e p é ly e k  voltak a következők:
A reformáció emlékünnepét a járványszünet miatt október 3l-e helyett 

december 8-án tartottuk meg a következő műsorral: 1. Kapi Gy. : Oh jer 
Sión zengj éneket. Karének. 2. Gályarab. Szavalta Kuffler Stefánia V. o.t. 3. 
Bach : Praeludium, zongorán játszotta Csaba Jolán VI. o. t. 4. „II. József és a 
türelmi rendeletiről tartott előadást Kiss István vallástanár. 5. Erős vár a mi 
Istenünk. Közének.

1932. március hó 15-én nemzeti ünnep. Műsora: 1. Szép vagy, gyönyörű 
vagy Magyarország. Karének. 2. Endrődi: Tárogatóhang. Szavalta Nagy Márta
I. o. t. 3. Kuruc énekek. Karének. 4. Ünnepi felolvasást tartott Orbán Gyöngyi 
VIII. o. t. 5. Molnár: Ábránd. Zongorán játszotta Málek Klára VI. o. t. 6. 
„Petőfi“. Szavalta Árvay Jolán V. o. t. 7. Ábrányi K .: A fehér liliom menyeg
zője. Zongorán játszotta Bichler Ágota Vili. o. t. 8. Március 15. Szavalta 
Uhl Jolán VIII. o. t. 9. Himnusz. Közének.

Június 11-én évzáró ünnepély. 1. Hiszekegy. Karének. 2. Szász: A Túri 
fiú története. Szavalta Wanschura Vilma I. o. t. 3. Ej, haj gyöngyvirág. Kuruc- 
ének. Karének. 4. Chopin : Lengyelke Zongorán játszotta Péterfy Piroska V.
o. t. 5. Sajó S .: Szülőföldem dalos tája. Szavalta Badics Ilona II. o. t. 6. 
G rieg : Törpék menete. Zongorán játszotta Bichler Ágota VIII. o. t. 7. A Vili. 
osztály növendékeinek búcsúja. 8. Az igazgató záróbeszéde és a jutalomkönyvek 
kiosztása. 9. Himnusz. Közének.

Intézetünk növendékei igen jól sikerült magyaros tánc bemutatásával 
vettek részt a Jurisich-jubileum alkalmával rendezett tornaünnepélyen.

IV.

Tanári é s  n e v e lő te s tü le t . T árgy  é s  
m u n k ab eosztá s.

A )  Isk o la .

a )  A  tanári testü let rendes tagjai.

1. Arató Is tvá n  igazgató; tanította a természettant a VII. osztályban 
heti 3 órában.

2. Bakos J ú lia  rendes tanár ; tanította a neveléstant a VIII. osztályban 
heti 2 órában. Az internátus vezetője.

3. Fabriczy O lga  oki. testn. helyettes tanár; tanította a tornát a III. 
osztályban heti 2 órában. Internátusi nevelőnő.

4. Dr. G osztonyi M arg it rendes tanár; tanította a német-francia nyelvet 
a III. és a VI. osztályban heti 15 órában. A VI. osztály főnöke.

5. H arsányi G yula  rendes tanár; tanította a történelmet az V — VIII. 
osztályban, a földrajzot az I. és a IV. osztályban heti 18 órában. A tanári 
könyvtár és a földrajzi szertár őre.
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6. K is s  István  rendes tanár; tanította a hit- és erkölcstant az 1—Vili. 
osztályban heti 16 órában. A Belmisszió-egyesület vezetó'je.

7. K issné dr. Kovács M arg it rendes tanár; tanította a földrajzot a 
II., III. és a Vili. osztályban, a természetrajzot az V., VI. és VII. osztályban 
heti 17 órában. A VIII. osztály főnöke, a természetrajzi és vegytani szerek őre.

8. K olo fon t E telka  rendes tanár; tanította a magyar nyelvet all. osz
tályban, a történelmet a III. és IV. osztályban, a tornát az V —VIII. osztályban 
heti 18 órában. A III. osztály főnöke, a Sportkör egyik vezetője.

9. K iinsztler A nna  oki. középiskolai helyettes tanár; tanította a magyar 
és a francia nyelvet a VII. osztályban heti 6 órában. A VII. osztály főnöke, 
internátusi nevelőnő.

10. M arkup Valéria  oki. helyettes rajztanár; helyettesítette a febr. 
15-től április 1-ig szabadságolt Puschnik Ferencnét.

11. M arton Géza rendes tanár; tanította a mennyiségtant a III., VI.,
VII. és VIII. osztályban, a filozófiát a VII. osztályban és a természettant a
VIII. osztályban heti 18 órában. A tanári értekezlet jegyzője, a természettani 
szerek, továbbá a segély- és kölcsönkönyvtár őre.

12. M iklós Berta  rendes tanár; tanította a természetrajzot az I. és II. 
osztályban, a vegytant a III. osztályban és a tornát az I., II. és IV. osztályban 
heti 16 órában. A Sportkör egyik vezetője.

13. P uschnikné F eig l A m á lia  rendes tanár; tanította a rajzot az 
I—VI. osztályban, a mú'vészettörténelmet a VIII. osztályban, a kézimunkát az 
I—IV. osztályban heti 18 órában. A II. osztály főnöke, a rajzszerek őre.

14. R u ttka yn é  Sinóros Szabó Erna  rendes tanár; tanította a magyar 
nyelvet az I., III., V. és Vili. osztályban, a művészettörténelmet az V. osztály
ban heti 18 órában. Az I. osztály főnöke, az önképzőkör vezetője.

15. Barczáné Dr. Sch m id t G izella  rendes tanár; tanította a német 
és francia nyelvet a IV. és VIII- osztályban, a német nyelvet a VII. osztályban 
heti 17 órában. Az IV. osztály főnöke, az ifjúsági könyvtár őre, internátusi 
nevelőnő.

16. S trausz G yörgyi oki. középiskolai helyettes tanár ; tanította a német 
nyelvet az I., 11. és V. osztályban, a francia nyelvet az V. osztályban heti 17 
órában. Az V. osztály főnöke, internátusi nevelőnő.

17. Suhajda  Lajos rendes tanár, igazgatóhelyettes; tanította a művé
szettörténelmet a VI. és VII. osztályban, a latin nyelvet az V. és Vll. osztály
ban, heti 10 órában.

18. Teke Sándor  rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a IV. és 
VI. osztályban, a latin nyelvet a VI. és VIII. osztályban, a gyorsírást a III—-IV- 
és az V—VIII. osztályban heti 16 órában.

19. D r. V isnya A ladár  rendes tanár; tanította a mennyiségtant az 1., 
II, IV. és V. osztályban, a természettant a IV. osztályban heti 16 órában.
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b) Ó raadók:

1. Kovács J ó z s e f  róm. kath. vallástanár; tanította a róm. kath. vallást 
az i—Vili. osztályban heti 8 órában.

2. Kühn János  ev. kántortanító, oki. középiskolai énektanító; tanította 
az egyházi és világi éneket az I—VII. osztályban heti 10 órában.

3. Dr. L in ksz  I z sá k  rabbi, tanította az izraelita vallást heti 4 órában.
4. Karoláné D rach M elitta  magyar okleveles középiskolai német

francia szakos tanár; tanította a német-francia társalgást, mint rendkívüli tár
gyat heti 16 órában.

B )  In ternátus.

1. Arató Is tvá n  igazgató. Intézi az internátus adminisztrációs ügyeit 
és felügyel annak minden irányú tevékenységére.

2. Bakos J ú lia  internátusvezetó'nő. Az összes internátusi ügyek köz
vetlen irányítója, vezetó'je és ellenőrzó'je.

3. B-né S ch m id t G izella  dr. tanárnevelőnő. Napi beosztás szerint 
résztvett az általános felügyeleti munkában. Korrepetálta az 1. és IV. osztály 
tanulóit minden tantárgyból, a VII. osztály gyenge tanulóit német nyelvből, 
a VIII. osztály gyenge tanulóit német- és francia nyelvből.

4. Karoláné D rach M elitta  kisegítő tanárnevelőnő. Résztvett az álta
lános felügyeleti munkában. Heti 16 német és francia társalgási órát adott.

5. Fabriczy O lga  tanárnevelőnő. Közvetlenül felügyelt három hálóban 
elhelyezett 31 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett az általános 
felügyeleti munkában. Korrepetálta a VI. osztály növendékeit a német és francia 
nyelv kivételével minden tárgyból. Heti 6 órában tanította a ritmikus tornát 
és táncot és a növendékek reggeli tornagyakorlatait vezette.

6. K ünsztler A n n a  tanárnevelőnő. Közvetlen felügyeletet gyakorolt egy 
hálóban elhelyezett 19 növendék felett. Korrepetálta az V. osztály gyenge 
tanulóit a német- és francia nyelv kivételével minden tárgyból, továbbá a VII- 
osztály gyenge tanulóit magyar- és francia nyelvből. Résztvett az általános 
felügyeleti munkában, intézte a növendékek beszerzéseit és kezelte az írószer- 
raktárt és a növendékek postáját.

7. Strausz G yörgyi tanárnevelőnő. Napi beosztás szerint résztvett az 
általános felügyeleti munkában. Korrepetálta a II. és III. osztály tanulóit minden 
tárgyból és az V. osztály tanulóit német és francia nyelvből.

8. Wagner K arola  nevelőnő. Közvetlen felügyeletet gyakorolt két hálóban 
elhelyezett 21 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett az általános fel
ügyeleti munkában. Korrepetálta a VI. osztály gyenge tanulóit német és 
francia nyelvből.

9. F reyler E m m a  zenetanítónő. Tanította a zongorát heti 13 órában.
10. H anély F lóra  zenetanítónő. Tanította a zongorát heti 19 órában,
11. Móhr Je n ő  zenetanár. Tanította a zongorát heti 17 órában.



12. S zo v já k  Gizella  zenetanítónő. Tanította a zongorát heti 18 órában.
13. B eyer János  dr. ny. ezredes-orvos, intézeti orvos. Ellátta az inter- 

nátus összes orvosi teendőit.
14. Suhajda  Lajos  leányliceumi rendes tanár, igazgatóhelyettes. Vezette 

az intézet összes számadásait és a növendékek egyéni folyószámláit.
15. özv. Schád  Boldizsárné  házvezetőnő. Közvetlenül vezette az inter- 

nátus háztartását és az anyagszámadást.
16. Szabó Ida  diakonissza-nővér. Állandóan felügyelt a betegszobákra, 

ápolta az Összes nem ragályos betegeket, felügyelt a növendékek fürdésénél 
és kezelte azok ágy- és asztalneműjét.

A szülők kívánsága alapján a gyengébb tanulókkal külön órákban fog
lalkoztak : Bősz Ilona, D raskovits  Erzsébet és Schneller Ilona.

V .

A  tan ári é s  n e v e lő te s tü le t  társad a lm i é s  
irodalm i m u n kássága .

A rató  Is tvá n  tagja a kőszegi ev. egyházközség képviselőtestületének 
és tanácsának, Vasvármegye iskolánkívüli népművelési bizottságának, több 
egyházi tanügyi bizottságnak, az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, 
az Országos Ev. Tanáregyesületnek, valamint számos helyi jótékony és kultu
rális egyesületnek. Hosszabb közleményben ismertette a Kőszeg és Vidéké
ben a házépítő takarékszövetkezeteket.

Bakos J ú lia  tagja az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a Kőszegi Ev. 
Nőegyletnek.

Dr. G osztonyi M argit tagja az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a 
Kőszegi Ev. Nőegyletnek.

H arsányi Gyula  évdíjas rendes tagja a Magyar Történelmi Társulatnak, 
tagja az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanár- 
egyesületnek és a Kőszegi Sportegyletnek.

K iss Is tvá n  tagja a Magyarországi Ev. Lelkész-egyesületnek, az Or
szágos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanáregyesületnek, 
az Országos Polgáriiskolai Tanáregyesületnek, a kőszegi ág. hitv. ev. egyház- 
község képviselőtestületének, a Kőszegi Ev. Diakonissza-egyesületnek és a 
Kőszegi Ev. Nőegyletnek.

K iss Is tvánná  dr. Kovács M arg it választmányi tagja a Kőszegi Ev. 
Nőegyletnek, tagja a Kőszegi Ev. Diakonissza-egyesületnek és a kőszegi 
múzeumalapító bizottságnak.

K olofont E ta  tagja az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a Polgári- 
iskolai Tanáregyesületnek, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek.
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Marton G éza  tagja a kőszegi ev. egyházközség képviselőtestületének, 
az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanáregye
sületnek, a Természettudományi Társulatnak, a Frontharcosok Szövetségének, 
az Iskolánkívüli Népművelési Bizottságnak, a Magyar-Holland Kultúrgazd. R. T. 
kőszegi megbizottja. Tagja továbbá a Kőszegi Ev. Nőegyletnek, a Kőszegi Ev. 
Diakonissza-egyesületnek, a kőszegi Turista Egyletnek, a kőszegi Járási Gáz- 
és Légvédelmi Bizottságnak.

M iklós B erta  tagja a Kőszegi Ev. Nőegyletnek, a Kőszegi Ev. Diako
nissza-egyesületnek, a kőszegi Turista-egyesületnek.

P uschnik Ferencné  tagja az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a 
Kőszegi Ev. Nőegyletnek.

R u ttka yn é  Sinóros Szabó E rna  tagja az Országos Középiskolai 
Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a Kőszegi Ev. Nő
egyletnek.

D r. Sch m id t G izella  tagja az Országos Középiskolai Tanáregyesület
nek, az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a 
Vakokat Gyámolító Egyesületnek, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek.

Suhajda L a jo s  tagja a kőszegi ág. h. ev. egyházközség képviselő- 
testületének, tanácsának és iskolaszékének, a vasi közép ág. h. ev. egyház
megye és a kőszegi ág. hitv. ev. egyházközség pénztárosa, tagja az Országos 
Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanáregyesületnek, az Eötvös 
Kollégium volt tagjai Szövetségének, a Kőszegi Diakonissza-egyesületének, a 
Kőszegi Ev. Nőegyletnek és a Kőszegi Sportegyletnek. A győrvidéki tanári 
kör kőszegi csoportjának elnöke.

Teke Sándor  tagja az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az 
Országos Ev. Tanáregyesületnek és a Kőszegi Ev. Nőegyletnek.

Dr. V isnya A la d á r  választmányi tagja az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesületnek, örökítő tagja a Kir. Magy. Természettudományi Társulatnak, 
rendes tagja az Országos Ev. Tanáregyesületnek, tagja a Pécs-Baranyai Múzeum 
Egyesületnek, a Pécsi Széchenyi István Reáliskola volt tanulói Szövetségének, 
az Eötvös Kollégium volt tagjai Szövetségének, a Magyar Meteorologiai Tár
saságnak, a Kőszegi Városszépitő- és Turista Egyesületnek, a Kőszegi Diako
nissza Egyesületnek, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek, a Kőszegi Járási Gáz- és 
Légvédelmi Bizottságnak. Egyik főrendezője volt a Kőszegi Helytörténeti 
Kiállításnak és cikket irt a „Kőszeg és Vidéke“ c. helyi lapba: „Néhány szó 
a Városi Múzeumról és a Helytörténeti kiállításról“ címen.
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VI.

A  tan u lók  n évsora .
A példás magaviseletű és az összes elméleti tárgyakból jeles osztályzatot 

kapott tanulók vastag betűvel vannak szedve.

I. o sz tá ly .

Bleyer Mária Németh Anna
Böcskei Vilma Présing Zsófia
Csathó Magdolna Reiter Ilona
Fekete Vilma Sághi Erzsébet

5 Ferenczy Ágnes 20 Stein Márta
Gutay Irma Szabadváry Jolán
Karner Margit Szegedy Erzsébet
Kovács Ida Wanschura Vilma
Kovács Márta Wolf Magdolna

10 Lengyel Magda 25 Wölfel Erzsébet
Loibersbeck Irma Összesen: 25.
Lőrinczy Julianna 
Makray Ilona M agántanuló:
Nagy Katalin 

15 Nagy Márta Töpler Irén

II. o sz tá ly .

Adriány Anna Reichenfeld Ilona
B adics Ilona 20 Schwarcz Piroska
Baltigh Erzsébet Sokoray Ilona
Barcza Piroska Szeybold Anna

5 B enes Eva Székely Júlia
Bozzay Lenke Tóth Erzsébet
Czeke Lidia 25 Ungár Waldtraut
Dreiszker Mária Varga Irma
G yalog Erzsébet Wölfel Irén

10 Heist Stefánia Zsohár Erzsébet kimaradt.
Holndonner Edit Összesen: 28.
Ihász Magdolna 
Kopfstein Róza M agán tanu lók:

Küttel Margit Dávid Irén
15 K uhár Olga Magyar Ilona

Osztie Ilona Rónai (Zsuzsanna
Pacher Erzsébet Sikos Erzsébet
Pomogyi Erzsébet 5 Szabó Jolán

/



111. o sz tá ly .

Asbóth Margit 
Csobóth Magdolna 
Grosz Margit 
Jámbor Lidia 

5 Karner Hermina 
Kaufmann Zsuzsanna 
Kázsmér Ilona
Képes-Winckler Judit kimaradt 
Kolossá Etelka 

10 Koritsánszky Emília

Mohácsy Emma 
Németh Katalin 
Orbán Magdolna 
Scheiber Emma 

15 Szabó Piroska 
Szmolján Marianna 
Völker Vilma

Összesen: 17 
M agántanuló:

Bokor Ilona

Brader Mária 
Csik Piroska 
Frank Irén 
F ranki M agdolna  

5 Guary Ida 
Gyurátz Ilona 
H arsányi I ld ikó  
Kiss Márta kimaradt 
Kovács Márta 

10 Lukoviczky Gizella 
Maries Lenke 
Mayer Teréz 
Mesterházy Eszter

Á rva y  Jolán  
Ihász Ilona
Kovács Erzsébet 
Kuffler Stefánia 

5 Móritz Rózsa 
Péterfy Piroska

IV. o sz tá ly .
Rácz Magdolna 

15 Rónai Jolán 
Röder Matild 
Salinger Margit 
Tangelmayer Lidia 
Unger Marianne 

20 Wagner Ibolya 
Wartmann Anna

Összesen: 21 
M agántanu lók:
Kubínyi Judit 
Miltényi Györgyi

V. o sz tá ly .
Schätzei Karolin kimaradt 
Szabó Viktória

.Összesen: 8 
M agántanulók:
Miltényi Györgyi 
Soós Erzsébet kimaradt

Arkauer Katalin 
Csaba Jolán 
Deutsch Judit 
Dróth Zsuzsanna 

5 Fazekas Elvira 
Kolossá Jolán 
Málek Klára 
N agy E rzsébet

VI. o sz tá ly .
Németh Irén 

10 Szovják Lenke
Összesen: 10. 

M agántanu lók:
Drach Lucia 
Krompecher Judit 
Miltényi Györgyi 
Móritz Katalin kimaradt.
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v il . o sztá ly .
Arkauer Ágota Vlaj Ilona
Bácz Gizella
Gaál Ilona Összesen: 11.

Kovács Irén M a g á n ta n u ló k :
5 Kőszegi Lenke

Lengyel Éva kim. Drach Lucia
Nagy Angéla Miltényi Györgyi
Oláh Márta Mühl Márta *
Tamaska Sára Országh Katalin

10 Vincze Ilona

V ili . o sztá ly .
Altmann Borbála Kotsis Julianna
Bichler Ágota 15 Kovács Margit
Bokor Ibolya Kováts Irén
Czifrák-Berzsenyi A. Laschober Margit**

5 Ecker Paula Mayer Mária
Frenreisz Marianna M ráz Ilona
Gősy Jolán 20 üppel Éva
Grünbaum Ella O rbán G yöngyi
H alm os M argit Porkoláb Éva

10 Horeczky Melinda Schrantz Margit
Horváth Judit Strokay Margit
Jakab Margit 25 Teke Ilona
Kiss Lujza Uhl Jolán

* l/izsgdlatlan maradt.
** Évközben lett magántanuló.

Összesen: 26.



f t

V ll.

É rettség i v iz sg á la to k .
A folyó iskolai évben két ízben tartottunk érettségi vizsgálatot, szep

temberben és júniusban. A szeptemberi érettségi vizsgálatra jelentkezett az a 
négy tanuló, akik a májusi osztályvizsgálaton javítóvizsgálatra utasíttattak.

Az Írásbeli vizsgálatok szept. 1—3. napjain voltak.
A szóbeli vizsgálat Dr. Tirtsch Gergely kó'szegi ev. lelkész elnöklete 

alatt és Strasser Sándor győri m. kir. áll. lányliceumi igazgató, kormánykép
viselő jelenlétében szeptember 12-én volt. A négy jelentkező közül három 
elégséges eredményt ért el, a negyedik javítóvizsgálatra utasíttatott.

Az írásbeli vizsgálat tételei a következők voltak:
Magyar: 1. Arany lírája, 2. A reformkorszak áttekintése.
A két tétel közül az elsőt 1, a másodikat 3 dolgozta ki.
Német: Adott magyar szöveg fordítása németre. Az erdei pinty. Chernel- 

Herman: „Magyarország madarai“ című műből.
Francia: Adott magyar szöveg fordítása franciára. IV. Henrik. Dr. Birkás 

G. gyűjteményéből.
A júniusban tartott érettségi vizsgálatra 24 tanuló jelentkezett, miután 

egy az osztályvizsgán egy tárgyból elégtelen osztályzatot nyert és egy a szó
beli vizsgálat előtt betegsége miatt visszalépett.

Az írásbeli vizsgálatok május 17., 18., 19. napjain voltak, a szóbeli vizs
gálat D. Kapi Béla dunántúli ág. h. ev. püspök elnöklete alatt és dr. Mauritz 
Béla tudományegyetemi nyilvános rendes tanár, kormányképviselő jelenlétében 
június hó 21., 22., 23. napján folyt le.

Kitüntetéssel érett 4, jelesen érett 1, jól érett 6, érett 12.
Az Írásbeli érettségi vizsgálat tételei a következők :
Magyar: 1. Kazinczy küzdelmei és jelentősége. 2. A családi nevelés 

fontossága az egyén és a társadalom szempontjából. A két tétel közül a 
tanulók szabadon választhattak. Az elsőt 19 dolgozta ki, a másodikat 5.

Német: Szemelvény Preszly Elemér Goethe centennáriumi előadásából, 
fordítás németre.

Francia: Részlet Molnár Ferenc „Egy haditudósító emlékei “-bői, fordítás 
franciára.

Veress Vilma, aki a szeptemberi érettségi vizsgálaton német nyelvből 
elégtelen osztályzatot nyert, most a júniusi érettségi vizsgálatok alkalmával 
osztályzatát kijavította.
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V ili.

Az in tern átu s.
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 ínternátusvezetőnő, 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 növendék szülői előtt, mert 
nem tarthatja feladatának, hogy a gondjaira bizott 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 ezért 
német-francia képesítésű középiskolai tanárnőt is alkalmazott, aki rendszeres 
társalgási órákat adott, amelyekről az értesítő más helyen részletesen is be
számol. A többi nevelőnő is beszél legalább németül vagy franciául s igy a 
gyermekeknek állandó alkalmuk 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 használhatják a modern fürdőtermet, mely bő
ségesen fel van szerelve kádakkal és zuhanyokkal. A betegek számára a fő
épülettől teljesen elkülönített épület emeletén napos, barátságos betegszobák 
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 betegápolónő 
gondoz.



A ritmikus torna és tánc tanítását, kiegészítve a magyar nép- és társa
dalmi táncokkal, Fabriczy Olga oki. testnevelő tanár, oki. táncmesternő látta 
el. A testnevelés intenzivebbé tétele céljából a növendékek a tornatanárnő 
felügyelete alatt minden reggel felkelés után tornagyakorlatokat végeztek.

A  b en tla k ó  n ö v en d ék ek  n évsora  :

Adriány Anna Hajdúböszörmény.
Altmann Boriska Szolnok.
Árvay Jolán Adorjánháza, Veszprém vm.
Baltigh Erzsébet Monor, Pest vm.

5 Barcza Piroska Kőszeg.
Benes Éva Bököd, Komárom vm.
Bichler Ágota Pacsa, Zala vm.
Bokor Ibolya Rum, Vas vm.
Csaba Jolán Péteri, Pest vm.

10 Czifrák-Berzsenyi Ágnes Muraszombat.
Deutsch Judit Szombathely.
Droth Zsuzsanna Jászalsószentgyörgy, Szolnok vm.
Fazekas Elvira Szentantalfa, Zala vm.
Frank Irén Csikostöttös, Baranya vm.

15 Gaál Ilona Alsómesteri, Vas vm.
Gősy Jolán Kemenesmihályfa, Vas vm.
Grosz Margit Gyoma, Békés vm.
Grünbaum Ella Gelse, Zala vm.
Gyalog Erzsébet Kéty, Tolna vm.

20 Gyurátz Ilona Bük, Sopron vm.
Holndonner Edit Rohonc.
Horeczky Melinda Osagárd, Nógrád vm.
Horváth Judit Keszthely, Zala vm.
Ihász Ilona Kisbabot, Győr vm.

25 Ihász Magdolna „ „
Jakab Margit Maglód, Pest vm.
Kaufmann Zsuzsanna Felsőszászberek, Szolnok vm. 
Képes-Winckler Judit Kőszeg, (szept.—okt.)
Koritsánszky Emília Kölesd, Tolna vm.

30 Kotsis Júlia Vámoscsalád, Vas vm.
Kovács Márta Tárnokréti, Győr vm.
Kuffler Stefánia Tornaija.
Küttel Margit Krisztinamajor, Moson vm.
Lőrinczy Julianna Kámon, Vas vm.

35 Lukoviczky Gizella Békéscsaba.
Makray Ilona Körmend, Vas vm.
Málek Klára Nagykanizsa.
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Maries Lenke Mihályi, Sopron vm.
Mesterházy Eszter Sopronnémeti.

40 Mohácsy Emma Marcalgergelyi, Veszprém vm.
Móritz Rózsa Boba, Vas vm.
Mráz Ilona Dabronc, Zala vm.
Nagy Erzsébet Szombathely.
Nagy Katalin Meszlen, Vas vm.

45 Németh Irén Szergény, Vas vm.
Németh Katalin Szergény, Vas vm.
Oláh Márta Balatonkenese, Veszprém vm.
Oppel Éva Keszthely, Zala vm.
Osztie Ilona Pécs.

50 Pacher Erzsébet Locsmánd.
Péterfy Piroska Budapest.
Porkoláb Éva Boba, Vas vm.
Présing Zsófia Szombathely.

55 Reichenfeld Ilona Tótszentmárton, Zala vm.
Rónai Jolán Uraiújfalu, Vas vm.
Scheiber Emma Lenti, Zala vm.
Schwarcz Piroska Szülök, Somogy vm.
Sokoray Ilona Hánta, Veszprém vm.
Stein Márta Mezőkomárom, Veszprém vm.

60 Szabó Piroska Vanyola, Veszprém vm.
Szabó Viktória Ják, Vas vm.
Szegedy Erzsébet Tiszaföldvár, Szolnok vm.
Tamaska Sári Söjtör, Zala vm.

65 Teke Ilona Sand, Somogy vm.
Tóth Erzsébet Nemesbó'd, Vas vm.
Varga Irma Szakony, Sopron vm.
Vincze Ilona Celldömölk.
Vlaj Ilona Ukk, Zala vm.

70 Wagner Ibolya Alsónána, Tolna vm.
Wartmann Anna Répcelak, Vas vm.
Weisz Rózsa Barcs, Somogy vm.

A z in tern átu s h áziren dje .

Az internátus házirendje a következő:
Télen-nyáron V27 órakor felkelés.
%8-kor istentisztelet, (írásmagyarázat, ének, ima), utána reggeli, 8 —1-ig 

tanítás órarend szerint. */4ll-ko r tízórai. V4I órakor azok a növendékek, 
akiknek nincs hatodik órájuk, sétálnak vagy tenniszeznek, illetve korcsolyáznak, 
vagy lent szórakoznak a kertben. 3 órakor kezdődnek a társalgó- és zongora
órák, 7j5 óra előtt uzsonna, utána zongoragyakorlás és torna, de főképen a



másnapi tanórákra való eló'készülés. 8;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 meg, 

mely alkalommal először az internátusvezetőnőnél s távollétében a napos ne
velőnőnél jelentkeznek. A növendékek csak oly látogatókat fogadhatnak, akiket 
az internátus vezetője ismer, vagy akik a szülők felhatalmazását mutatják fel, 
a tanév első két hónapjában azonban egyáltalán nem fogadhatnak látogatókat, 
hogy az intézeti életet minél előbb megszokhassák.

Oly rokonok, vagy ismerősök, akikkel az érintkezést a szülők és az inter
nátus 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 szobalányokat. 
Az a növendék, aki kimenő napon nem tér vissza pontosan az intézetbe, el
veszti a következő kimenetel jogát, de ezt a vezetőség azoktól is megvonja, 
akiknek haladása vagy viselkedése kifogás alá esik. Éjjelre kimaradni semmi 
esetre sem szabad, még szülői felügyelet alatt sem.

Élelmiszer csomagot csak Mikulásra és húshagyókeddre kaphatnak a 
növendékek.

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 értük, a tanév végén is gondos
kodunk kíséretről Budapestig.

E kíséret 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.

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
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gyermekeik pontosságában és ügyességében nem bíznak meg, Hogy kelengyé
jüket a záróünnepély eló'tti, vagy utáni napon személyesen vegyék át.

A növendékeknek az internátusi vezetó'ség tudta nélkül leveleket elkül
deni nem szabad. Szüleiknek hetenként, más hozzátartozóiknak havonként 
egyszer Írhatnak ; az utóbbiakkal folytatott levelezés korlátozásának s ellen
őrzésének 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 növendékeket.

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

A fe lv é te l  fe lté te le i .

A felvételért az iskolai igazgatósághoz címzett folyamodványokat az 
alábbi mellékletekkel felszerelve kell beadni. Mellékelendő a születési, iskolai, 
oltási, illetőleg újraoltási és hatósági orvos kiállította egészségi bizonyítvány, 
mely szerint az illető gyermek egészséges, nem szenved oly testi és lelki 
fogyatkozásban, mely őt nevelőintézetben való tartózkodásra alkalmatlanná teszi.

A folyamodványok július hó 1-ig nyújtandók be s július 15-ig nyernek 
elintézést.

Később beérkezett folyamodványok csak az esetben nyerhetnek kedvező 
elintézést, ha van üres hely.

Az előző évben már az intézetben volt növendékek szülei június 15-ig 
kötelesek írásban nyilatkozni, vájjon vissza kívánják-e adni gyermekeiket az 
intézetbe. Ily nyilatkozat hiányában a helyeket az új folyamodók töltik be.

Az internátusba felvett növendékek díjai a következők:
Iskolai összes d í j a k ............................. 110 P
Tartásdíj egész é v r e .........................  900 „
Orvos és betegápolás é v i ................. 20 „

Méltányos esetben a helyi iskolai bizottság a hozzá benyújtott külön 
folyamodás alapján tartásdíjkedvezményeket engedélyez.

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. napjáig nem folyik be, havi 1% késedelmi ka
matot számítunk. Azonban júl. 15-ig, illetőleg a felvételkor 100 P előlegül a 
hely lefoglalására beküldendő.

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

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

A  n ö v en d ék ek ek  á lta l h ozan d ó  tá rg y a k  je g y z é k e .

a )  Ágynemű: Háromrétű matrác, melynek hossza 180 cm, 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 hosszúúj jó 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 mosdókesztyű, 2 fésülendő, vagy fésütáska, 2 mosófejkendő, 1 fehér abrosz, 
4 asztalkendő, 1 világoskék abrosz, 4 kávés asztalkendő, 2 asztalkendő táska, 
2 pohártörlő, 1 portörlő, 1 fürdőlepedő vagy köpeny és 1 szennyeszsák.

c )  Felsőruházat: ünnepnapra sötétkék matrózruha, 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 felváltva sötétkék, 
vagy fehér-kékcsíkos matrózblúzzal kell viselni. Mindkét blúz elkészítése egye
zik a fent említett ünnepi blúzokkal. A sötétkék szövetruha és szoknyák anyaga 
a legsötétebb kék legyen. Mind a fehér, mind a csíkos blúzból 2 drb-ra van 
szükség. Szükséges még : 1 sötétkék és 1 piros, apró fehérpettyes kartonruha 
(dirndli szabás, síma felsőrész kis húzott újjal és húzott alsórésszel), 1 könnyű 
fehér ruha grenadinból (nem újjatlan), 3 fekete klottkötény, 1 meleg pongyola, 
1 fehér újjas kötény terítéshez (munkaköpenyszabás), 1 pár fekete egypántos 
lakkcipő, 2 pár fekete fél-bőrcipő, 1 pár fekete magasszárú cipő, ami egy
szersmind korcsolya-cipő is, 1 pár hócipő, 1 reggeli papucs. Egy sötétkék 
őszi-tavaszi kabát, 1 sötétkék télikabát, 1 sötétkék svájci sapka, téli és nyári 
kesztyű, 1 kötött kabát, 1 nyakbavaló sál, 1 esernyő.

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

Kérjük az igen tisztelt szülőket, hogy a ruhák elkészítésénél a szoknyá
ból legalább 10 cm., az újjnál legalább 5 cm. szövetet felhajtani szívesked
jenek.



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 kötőszerül 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 bejegyzendő az intézeti szám.
Minden növendék köteles a magával hozott tárgyakról két egymással 

teljesen megegyező s a szülőktől is aláírt 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.

IX.

Az e lv é g z e t t  ta n a n y a g  é s  a  tanu lm ányi
ered m én y .

A tanítás mind a nyolc osztályban a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszternek az 1889/1927. ein. sz. rendeletével kiadott leányliceumi tanterv 
szerint haladt. E tanterv az egyetemi nyomdában kapható (Budapest IV. 
Muzeum-körút 6, Gólyavár).

Mint rendkívüli tárgyat tanítottuk a gyorsírást heti 1 — 1 órában egy 
kezdő' és két haladó csoport számára, továbbá a latin nyelvet az V—VIII. 
osztályban heti 8—3 órában és a kézimunkát az I—IV. osztályban heti 
2 2 órában.

A rendkívüli tárgyak keretében feldolgozott tanulmányi anyagról és a 
résztvevő tanulókról a X. fejezet számol be részletesen.

A tanulmányi eredményt számszerűen a következő két kimutatás tünteti
fel:



fl rendes- és magántanulók, tanulmányi eredménye a követKezö:

a)  tárgyak  szer in t:

T á rg y
I. o sz t. II. oszt. 111. o sz t IV. o sz t V. oszt. VI. o sz t • Vll. o sz t • Vili. o sz t.

1 2 3 4 6 1 2 3 4 é 1 2 3 4 éM-i 1 2 3 4 éM-H 1 2 3 4 J 1 2 3 4 6M-h 1 2 3 4 sV4—. 1 2 3 4 s

Hit- és erkölcst. 21 5 _ _ — 28 4 _ _ _ 13 3 1 _ - 21 1 — 7 1 — — — 9 4 — —— 10 1 2 _ ._ 25 1 — — —
Magyar nyelv 12 7 7 —— 9 1210 1 — 1 7 9 — — 7 10 5 - 4 2 2 — 2 5 6 - — 5 1 7 — 10 9 7 — —
Német nyelv 10 9 6 1— 16 5 11 — — 310 4 — — 7 12 3 __ — 5 1 2 — 6 4 3 — 4 4 5 — 6 8,12 — —
Francia nyelv — — — — — — — — — — — 11 6 — - 8 7 7 — 5 3 — — 4 7 2 — 5 2 6 — 4 6 16 — —
Történelem — — — —— — —— — 1 7 9 — — 13 6 3 — — 4 1 3 — — 5 7 1 — — 5 3 5 — 510 11 — —
Földrajz 7 10 8 1 — 14 8 10 — — 1 9 7 — — 12 6 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — 8 18 — — —
Természetrajz 3 8 14 1 — 12 10 9 1 — — 5 12 — — — — — — — 4 3 1 — — 7 5 1 — — 6 5 2 — — — _ — — —
Művészetörtén. 4 4 7 5 1 — — 6 3 4 — — 914 3 — ■—
Természettan - — 10 5 7 — 6 5 2 — 514 7 — —
Mennyiségtan 8 7 11 — — 10 11 10 1 — 2 4 11 — — 7 6 9 — — 2 2 4 — — 2 7 4 — — 1 6 4 2 5 7 13 1 —
Filozófia 5 3 5 — — 6 9 11 — —
Rajz 7 15 4 — — 15,14 3 — — 6 10 1 — — )2 9 1 — — 5 3 — — — 8 5 — — - — — — — — — — — —
jinek 12 13 1 —— 1515 2 — — 7 8 2 —— 13 9 — — — 4 3 1 — — 7 5 1 — — - — — — — — — — —
Testgyakorlás 2 13 9 — 2 11 8 6 — 7 5 8 3 — 1 13 7|— — 2 2 5 — — 1 3 4 3 — 3 2 3 1 — 7 514 — — 7



b)  Ö sszesítés,

‘CÜ
o
N

M inden tá rg y b ó l le g a lá b b M eg fe le lt E lé g te le n N em  f e 
le l t  m e g

NC/3
O Os

ztá
ly

tan
uló

i
szá

ma

jeles 0//o jó % elég-
séges % Össze

sen °//o 1 * 2 0/

tö
bb 0//o

Össze
sen °//o

1. 25 1 4’— 9 36 — 14 56'— 24 96’— 1 4‘— i 4 —
II. 27 5 185 8 29 6 13 48-2 26 96 3 — — — — 1 3.7 i 37

III. 16 — — 5 31-2 11 68-8 16 100 —
IV. 20 2 1 0 - 7 35 — 11 55’— 20 1001— — — — — — — — —
V. 7 2 28-6 2 28-6 3 42-8 7 100-—

VI. 10 1 1 0 '- 5 50-— 4 40'— 10 100-— — — — — — — — —
VII. 10 — — 4 40-— 2 20-- 6 60-— 4 40-— — — — — 4 40--
Vili. 25 3 1 2 -- 5 20-— 17 68-— 25 100-— — — — — — — — —
Rendes
tanulók 140 14 í o - - 45 32-1 75 53-6 134 95-7 4 2-9 — — 2 1-4 6 4-3

Magán
tanulók 17 — — 6 35-3 10 588 16 94-1 1 5-9 — — — — 1 5-9

Összesen 157 14 8-9 51 32-5 85 54-1 150 95-5 5 3-2 — — 2 1-3 7 4'5

i o -«
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X.

R en d k ívü li tárgyak .
Az intézet különösen nagy súlyt helyez a rendes iskolai tanítás mellett 

a művészi és gyakorlati irányú tanításra. E rendkívüli tárgyakat növendékeink 
nagy szorgalommal és szeretettel tanulták. Tanítottuk a német és francia nyel
vet közvetlen társalgási és gyakorlati órákon, a zongorát, a gyorsírást, a kézi
munkát, a ritmikus tornát és táncot, továbbá a latin nyelvet az V—Vili. osz
tályokban azok számára, akiknek e nyelv ismeretére későbbi tanulmányaik 
miatt szükségük van.

1. N ém et é s  fran cia  tá rsa lg á s .

Tanította: Karoláné D rach M elitta .
E társalgási órákban a jelentkezett növendékek tudásuknak megfelelően 

kis csoportokba voltak osztva. Mindegyik csoport hetenként két-két órát 
kapott. Ez órákon a tanítás nyelve kizárólag a német és francia. A feldol
gozott anyag az egyes csoportokban a következő:

N ém et I.

Beszédgyakorlatok: Am Morgen. Die Kleider. Die Familie. Der Lehrsaal. 
Sankt Nikolaus. Das Haus. Der Garten. Die Zimmer. Die Blumen. Die Früchte. 
Der menschliche Körper. Das Haus.

N ém et I I .

Beszédgyakorlatok: Der Weg in die Schule. Unser Schulhaus. Unser 
Haus. Die Weihnachten. Die Mahlzeiten. Was isst der Mensch ? Was trinkt der 
Mensch ? Der Frühling. Die Haustiere. Die wildenTiere. Elbeszélésék: Die 
Mütter bei dem Herrn Jesus. Der Star. Das Rotkäppchen. Der schlaue Esel. 
Találós kérdések.

N ém et I I I .

Beszédgyakorlatok: Vom Herbst. Das Obst. Das Gemüse. Die Mahl
zeiten. Auf der Strasse. Die Stadt. Der Frühling. Feldarbeit im Frühling. El
beszélések: Das Rebhühn. Der schlaue Esel. Der Löwe und die Maus. Die 
beiden Pflüge. Alles zum Guten.
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N ém et IV . és V.

Beszédgyakorlatok: Die Straße. Die Stadt. Das Dorf. Die Verkehrs
mittel. Das Theater. Budapest. Die Landwirtschaft. Das Gewerbe. Die Berufe. 
Wintersporte. Sommersporte. Elbeszélések: Humor im Unglück. Schuster 
bleib bei deinem Leisten. Der größere Künstler. Die Weiber von Weinsberg. 
Der bestrafte Neid. Das Rätsel der Sphinx. Die Mühle von Sanssouci. Die 
beiden Bettler. Olvasmányok: Der Muff. Das Bettelweib von Locarno etc. 
Írásos gyakorlatok. Fordítások. Tartalmak leírása.

Francia I.

Beszédgyakorlatok: La toilette. L’école. A l’école. La famille. Le corps. 
La maison. Le jardin. Les fleurs. Les arbres. Le temps. Les saisons. Le 
printemps. Le labourage. L’étourneau.

Francia II.

Beszédgyakorlatok: Les animaux. La maison. La rue. La vilié. L’hőtel. 
Le printemps. La ferme. Le labourage. La moisson. La gare. L’été. Les sports 
d’été. Elbeszélések: La péche. L’étourneau. Les deux gereux, Henri IV. et le 
p aysan.

Francia III .

Részletek A. Daudet: Lettres de mon moulin című művéből. Le secret 
de maitre Cornille. La chévre de M. Séguin. La mule du papé. L’agonie de 
la Sémillante. La legende de l’homme á la cervelle d’or. Le jongleur de Notre 
Dame. Jules Lemaitre: La siréne 7. Les trois messes lasses (Daudet) Fordí
tások: Pál és Virginia (B. saint Pierre) A két koldus. Maintenon asszony. 
Staél asszony.

A  r é sz tv e v ő  tan u lók  n évsora .

(A név után következő római számjegy azt az osztályt jelenti, amelyikbe 
a növendék az iskolában jár.)

N ém et
Lőrinczy Julianna I.
Nagy Katalin 1.
Présing Zsófia I.

N ém et
Makray Ilona I.
Adriány Anna II.
Baltigh Erzsébet 11.
Benes Éva II.
Küttel Margit II.

5 Osztie Ilona II.

/.
Szegedy Erzsébet I.

Összesen 4.

Reichenfeld Ilona II. 
Sokoray Ilona II.

10 Tóth Erzsébet II. 
Varga Irma II. 
ScheiberEmma III. 

Összesen : 11.



Német III.
Csobóth Magdolna III. Kaufmann Zsuzsanna III.
Koritsánszky Emília III. Összesen: 3.

N ém et IV .
Unger Marianna IV.

5 Móritz Rózsa V.
Összesen: 5.

N ém et V.

Összesen : 2.
Francia I.

Asbóth Margit III.

Francia I I .
Kovács Eva IV.

Összesen: 3

Francia I I I .
Oláh Márta VII.

Összesen: 2.

Z en etan ítás.

Tanárok: Freyler Em m a, H anély Flóra, M óhr Jenő  és S zo v já k  G izella.

Intézetünkben a zongoratanítás az alábbi tanterv szerint halad:
I. osztály : Chován vagy Kálmán—Molnár—Senn zongoraiskola I. kötete. 

A dur skálák és hármashangzatok játszása két oktávon át. Megfelelő' előadási 
darabok.

I I. osztá ly: Chován vagy Kálmán—Molnár—Senn zongoraiskola II. kötete. 
A dur és harmonikus moll skálák és hármashangzatok játszása 2 oktávon át. 
Előadási darabok.

I I I .  o sztá ly: A dur és moll skálák 4 oktávon át párhuzamos és ellen
tétes mozgásban, tercekben és sextekben, hármashangzatok. Tanulmányok: 
Czerny: Kézügyesség előiskolája és Bertini: Etude-ök. Szonatinák, előadási 
darabok.

IV . o sz tá ly : 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, hozzátéve a szűkített 
szeptimakkordokat. Tanulmányok: Czerny: Kézügyesség előiskolája. Bertini: 
Etude-ök. Bach: Kis praeludiumok. Előadási művek: Clementi, Haydn, Mozart 
könnyebb szonátáiból és kisebb előadási darabok.

Franki Magda IV. 
Wartmann Anna IV.

Deutsch Judit VI.

Franki Magda IV. 
Rácz Magdolna IV. 
Rónai Jolán IV.

Fazekas Elvira IV. 
Gaál Ilona Vll.



V I. osztá ly: Az összes dur, moll és kromatikus skálák, oktávok, teljes
fogásé akkordok. Pischna ujjgyakorlatai. Tanulmányok: Czerny: Kézügyesség 
iskolája. Bertini: Etude-ök. Bach: Kis praeludium és két szólamé invenciók. 
Előadási művek: Clementi, Haydn, Mozart szonátáiból. Kisebb előadás;
darabok.

V II. o sztá ly:  Skálák továbbfejlesztése. Pischna éjjgyakorlatai. Tanul
mányok : Czerny: Kézügyesség iskolája. Cramer: Etude-ök. Bach: 2 szólamé 
invenciók. Előadási darabok.

V III . o s z tá ly : Skálák. Pischna éjjgyakorlatai. Tanulmányok: Czerny: 
Kézügyesség iskolája. Cramer: Etude-ök. Bach: 2 szólamé invenciók! Előadási 
müvek: Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven szonátáiból. Kisebb előadási 
darabok.

E tanterv lényegében megfelel annak, amelyet a vallás és közoktatásügyi 
miniszter ér 88923. Ill/a. sz. rendeletével a zeneiskolák számára adott ki.

A  résztv ev ő  tan u lók  n év so ra .

(A név után következő római számjegy azt az osztályt jelenti, amelyikbe 
a növendék az iskolában jár.)

I. zongora-osztá ly:

Név:
Barcza Piroska II. 
Küttel Margit II. 
Lőrinczy Julianna I. 
Nagy Katalin I.

5 Présing Zsófia I. 
Stein Márta I. 
Szabó Viktória V.

Tanította:
Szovják Gizella 
Freyler Emma 
Freyler Emma 
Szovják Gizella 
Freyler Emma 
Szovják Gizella 
Freyler Emma

Összesen: 7.

II . zongora-osztály :

Név:
Árvay Jolán V.
Dróth Zsuzsanna VI. 
Grosz Margit III.
Ihász Magdolna II.

5 Kaufmann Zsuzsanna III. 
Koritsánszky Emília III. 
Mohácsy Emma III. 
Móritz Rózsa V.
Pacher Erzsébet II.

10 Reichenfeld Ilona II.

Tanította : 
Hanély Flóra 
Mohr Jenő 
Hanély Flóra 
Hanély Flóra 
Mohr Jenő 
Szovják Gizella 
Mohr Jenő 
Szovják Gizella 
Freyler Emma 
Freyler Emma



Schwarcz Piroska II. 
Scheiber Emma III. 
Sokoray Ilona II. 
Szabó Piroska III.

15 Varga Irma II.
Wartmann Anna IV.

Hanély Flóra 
Szovják Gizella 
Hanély Flóra 
Hanély Flóra 
Hanély Flóra 
Mohr Jenő

Összesen: 16.

I I I .  zongora-osztá ly

Név:
Adriány Anna II. 
Baltigh Erzsébet II. 
Benes Éva II. 
Holndonner Edit II. 

5 Kovács Eva IV. 
Oláh Márta VII.

Tanította:
Hanély Flóra 
Mohr Jenő 
Hanély Flóra 
Hanély Flóra 
Szovják Gizella 
Szovják Gizella

Összesen: 6.

IV . zongora-osztá ly  :

Név: Tanította
Gaál Ilona VII. 
Mesterházy Eszter IV.

Freyler Emma 
Hanély Flóra

Összesen: 2.

V. zongora-osztá ly:

Név :
Málek Klára VI. 
Péterfy Piroska V.

Tanította:
Szovják Gizella 
Szovják Gizella

Összesen: 2.

VI. zo ngora -osztá ly:

N év: T anította:
Csaba Jolán VI. 
Rónai Jolán IV.

Mohr Jenő 
Mohr Jenő

Összesen: 2.

V i l i .  zo ngora -osztá ly:

Név: Tanította
Bichler Ágota VIII. Mohr Jenő



IX . zongora-osztály :

Név: Tanította:
Vincze Ilona VII. Mohr Jenő

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

Növendékeink zenei nevelését avval is elősegítjük, hogy időnkint ren
dezett házi zeneestéink, iskolai ünnepélyeink alkalmával alkalmat adunk nekik 
a nyilvános szereplésre is. Elvisszük őket a Kőszegen rendezett különböző 
nyilvános hangversenyekre, ahol alkalmuk van többoldalú és magasabb szín
vonalú zenének megismerésére és élvezésére.

A IV—IX. évfolyam növendékei a zenevizsgán a következő darabokat 
adták elő :

1. Haller S t.: Etude Mesterházy Eszter IV.
2. Lazarus G .: Lassú keringő Gaál Ilona VII.
3. Chopin: Mazurka Málek Klára VI.
4. Bendel F .: Tiroli emlék Rónai Jolán IV.
5. Beethoven L .: Tempo di minuetto Csaba Jolán VI.
6. Beethoven L .: Szonáta (79.o.p.l. t.) Bichler Ágota Vili.
7. Schumann R .: Intermezzo Vincze Ilona VII.

R itm ikus torna és tá n c .

Tanította: Fabriczy Olga oki. testnevelő tanár, oki. táncmester.
A társadalmi táncok tanítása beleolvadt a ritmikus torna és tánc taní

tásába. A növendékek heti 3 - 3  órában két csoportban vettek részt a gya
korlásban.

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

A  rész tv ev ő  tanulók n é v s o r a :

I . csoport.

Stein Márta I. Küttel Margit II,
Szabadváry Jolán I. 10 Osztie Ilona II.
Szegedy Erzsébet I. Pacher Erzsébet II.
Wölfel Erzsébet I. Reichenfeld Ilona II.

5 Baltigh Erzsébet II. Schwarcz Piroska II.
Barcza Piroska II. Sokoray Ilona II.
Benes Eva II. 15 Varga Irma II.
Holndonner Edit II. Wölfel Irén II.



Csobóth Magda III. 
Grosz Margit III. 
Koritsánszky Emília III. 

20 Mohácsy Emma 111.

Scheiber Emma III.
Szabó Piroska III.
Weisz Rózsa IV.

Összesen: 23.

II . csopot.
Gyurátz Ilona IV.
Maries Lenke IV.
Mesterházy Eszter IV.
Rácz Magdolna IV.

5 Rónai Jolán IV.

Wartmann Anna IV.
Szabó Viktória V.
Deutsch Judit VI.
Vlaj Ilona VII.

Összesen: 9.

G yorsírás.
Tanár: T eke  Sándor.

Az egységes magyar gyorsírásnak, mint rendkívüli tárgynak tanítása két 
csoportban (kezdők és haladók) folyt. A kezdők csoportját a III. osztály 12 
tanulója alkotta, kik heti 1 órában a fogalmazási gyorsírást tanulták s házi 
feladatokon gyakorolták. A IV. osztály 16, továbbá az V—VII. osztály 10 
tanulója külön csoportokban, heti 1—1 órában a magasabb fokú irodai gyors
írással foglalkozott, hogy az állandó rövidítési módok elsajátításával gyakor
latilag is használható írásbeli készségre tegyen szert. A jövő tanévtől kezdve 
a V. K. M. ismert terve szerint a liceum IV—V. osztályaiban a gyorsírás 
kötelező tantárgy lesz, heti 2—2 órában.

A résztvevő tanulók névsora:

I I I .  osztály.
Asbóth Margit 
Grosz Margit 
Karner Hermina 
Kaufmann Zsuzsanna 

5 Kázsmér Ilona 
Kolossá Etelka 
Koritsánszky Emília 
Mohácsy Emma 
Németh Katalin 

10 Orbán Magdolna 
Szabó Piroska 
Szmolján Marianna

Összesen: 12

IV . osztály.
Csik Piroska 
Frank Irén 
Franki Magda 
Gyurátz Ilona 

5 Harsányi Ildikó 
Kovács Márta 
Lukoviczky Gizella 
Mayer Teréz 
Mesterházy Eszter 

10 Rácz Magdolna 
Rónai Jolán 
Röder Matild 
Salinger Margit 
Tangelmayer Lidia 

15 Unger Marianne 
Wartmann Anna 

Összesen: 16

V. osztá ly .
Arvay Jolán 
Ihász Ilona 
Kovács Erzsébet 
Péterfy Piroska

Összesen: 4

V I. osztály.
Csaba Jolán 
Kolossá Jolán 
Nagy Erzsébet 
Németh Irén

Összesen: 4

V II . osztá ly.

Gaál Ilona 
Nagy Angéla

Összesen: 2
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Latin n yelv .

Tanították: Suha jda  Lajos  (V. és VII. o.), Teke Sándor  (VI. és VIII. o.)

Mivel intézetünk leányliceummá alakult, a latin nyelv a leányliceumók 
számára kiadott tanterv alapján a rendkívüli tárgyak sorába került és csak az 
önként jelentkező tanulók tanulták az V —VIII. osztályokból heti 3—3 órában. 
Az óraszám a leánygimnáziuméhoz viszonyítva jelentékenyen csökkent s a fel
dolgozott anyag az V. osztályban: Incze—Kerényiné Latin olvasókönyvének 
1—23, 25, 27, 29—32. olvasmánya és az ezeknek megfelelő magyar szövegek 
fordítása; a nyelvtanból az alaktan rendes képzésű formái. A tanítást iskolai 
írásbeli dolgozatok egészítették ki. A résztvevő tanulók névsora:

Árvay Jolán Kuffler Stefánia
Ihász Ilona Péterfy Piroska

Összesen: 4.
A VI. osztályban a tanulók egyszerűbb és könnyebb olvasmányokat for

dítottak (Phaedrus meséi. Ovidius Metamorphoses-éből Philemon és Baucis), 
a nyelvtanból az alaktant kiegészítették a rendhagyó képzésű formákkal. Gya
korlatul az év folyamán 4 iskolai dolgozatot Írtak.

A résztvevő tanulók névsora:

Csaba Jolán Nagy Erzsébet
Fazekas Elvira Szovják Lenke
Málek Klára Összesen: 5.

A VII. osztályban Vergilius Aeneis-ének I., II., VI. énekéből szemel
vényeket s Cicero Verres elleni IV. beszédének 1 —8., 12—22. fejezetét for
dítottuk. A nyelvtani anyagot házi és iskolai dolgozatok kisérték.

Résztvett: Oláh Márta.
A VIII. osztály tanulói szemelvényeket fordítottak Cicero De Officiis-éből, 

Horatius műveiből (ódák, szatírák, epodosok, epistolák) és Tacitus Annales-éből. 
Átismételték a nyelvtan fontosabb alaktani és mondattani részeit. Gyakorlásul 
az év folyamán 4 iskolai dolgozatot írtak.

A résztvevő tanulók névsora:

Altmann Borbála 
Bichler Ágota 
Bokor Ibolya 
Czifrák-Berzsenyi Ágnes 

5 Halmos Margit

Horeczky Melinda 
Mráz Ilona 
Orbán Gyöngyi 
Strokay Margit 

10 Uhl Jolán
Összesen: 10.
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K ézim unka.

Tanította: P uschnik Ferencné F eig l A m á lia .

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

Iskolánk azonban ezt a tárgyat, mint a nőnevelés egyik nagyon szük
séges, ízlés- és rendfejlesztő eszközét továbbra is úgy kezelte, mintha rendes 
tárgy volna. így azután a heti két órai kézimunkaórákon résztvettek az egyes 
osztályok összes tanulói.

A kézimunkatanítás továbbra is a régi középiskolai tanterv szerint tör
ténik. A rendes tananyagnak elvégzése után a növendékek legtöbbször saját 
tervezésű különféle magyaros stílusú munkákon (párna, terítő, zsebkendő, kézi
táska, ezeket a kalotaszegi Írásos, sárközi, buzsákí stb. himzéssel díszítve) 
fejlesztik ízlésüket és színérzéküket.

XI.

Ifjúsági e g y e sü le te k .
1. A B elm issz ió  E g y esü le t 1931—32. isk . é v i je le n té se .

Az egyesület célja a tagjai vallás-erkölcsi érzületének elmélyítése. Tagjai 
az intézet protestáns növendékei. Az egyesület munkáját ez évben is Kiss 
István vallástanár vezette. Az év elején a tisztikar a következőképen alakult: 
ifjúsági elnök: Czifrák-Berzsenyi Ágnes VIII. o. t . ; jegyző: Horváth Judit 
Vili. o. t . ; pénztáros: Gősy Jolán VIII. o. t . ; ellenőr; Oppel Eva VIII. o. t . ; 
könyv- és laptáros Oláh Márta VII. o. t. s az osztályonként választott ének
vezérek.

Munkánkban ez évben is a Dunántúli Ev. Diákszövetség munkatervét 
vettük a lehetőséghez képest irányítóul. Összesen 12 összejövetelt tartottunk. 
Ezek mindig énekkel, imádsággal kezdődtek és zárultak, középpontjuk pedig 
bibliaolvasás és magyarázat volt. A bibliaolvasás tematikus tárgyát „a keresz
tyén élet fejlődése“ képezte. Az ehhez fűződő bibliamagyarázaton kívül a 
növendékek magukkészítette dolgozataikat olvasták fel és vallásos, erkölcsi 
s hazafias tartalmú költeményeket mondottak el ezeken az összejöveteleken.

Dolgozatot olvastak fel: Mesterházy Eszter IV. o. t. (A Luther-rózsa), 
Kovács Eva IV. o. t. (Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra), Orbán 
Gyöngyi Vili. o. t. (Az imádkozó nő), Horeczky Melinda VIII o. t. (A helyes 
ünnepszentelés), Czifrák-Berzsenyi Ágnes Vili. o. t. (A szekták), Bokor Ibolya 
VIII. o. t. (Palesztina).

Költeményt mondottak el: Maries Lenke IV. o. t., Adriány Anna II. o.t., 
Pomogyi Erzsébet II. o. t., Wanschura Vilma I. o. t., Asbóth Margit III. o. t.,
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Pacher Erzsébet II. o. t., Wartmann Anna IV. o. t., Lukoviczky Gizella IV.
0. t., Bozzay Lenke II. o. t., Barcza Piroska II. o. t., Benes Eva II. o. t., 
Gyurátz Ilona IV. o. t., Frank Irén IV. o. t., Guary Ida IV. o. t., Wölfel 
Lidia I. o. t., Csathó Magda I o. t., Orbán Magda III. o. t., Szegedy Erzsébet
1. o. t., Présing Zsófia I. o. t., Sághi Erzsébet I. o. t., Makray Ilona I. o. t., 
Ihász Magda II. o. t., Holndonner Edit II. o. t., Sokoray Ilona II. o. t., Kovács 
Ida I. o. t , Loibersbeck Irma 1. o. t., Gyalog Erzsébet II. o. t., Nagy Katalin 
I. o. t., Bácz Gizella VII. o. t., Oláh Márta VII. o. t., Péterfy Piroska V. o. t.

Az egyesület keretében élénk iratterjesztő munka folyt. Az elkelt vallá
sos iratok és hordatott lapok értéke 298 P-t tesz ki.

Hogy a növendékek a könyörülő szeretet munkájából is kivehessék ré
szüket, maguk körében gyűjtést rendeztek s a befolyt összegből alábbi ki
mutatás szerint különféle jótékony célra adakoztak:

B e v é t e l :
az időközi k am ato k b ó l................. 14-95 P
a tagok adományaiból..................... 1 4 9 --  „

összesen: 163-95 P

K i a d á s :
Gyurátz Ferenc jutalomdíj-alapra . 60"— P
Egyetemes gyámintézetre . . . . 3 8 - -  „
a Harangszó ingyenes terjesztésére 20"— „
a lenti-i templom ra......................... 14"— „
a szolnoki tem plom ra..................... ío-- „
a balatonlellei im aházra................. io--  „
a Gusztáv Adolf egyesületnek . . ío-- „
portóra és egyebekre ..................... 1-95 „

összesen: 163-95 P

Az egyesület vagyona 463'74 P, melyből 330'07 P az intézet pénztárá
ban, 133 37 P a Kőszegi Takarékpénztárban van elhelyezve.

K iss  István, vallástanár.

2. A  „Széchenyi István “ ön k ép zők ör 1 9 3 1 —32. év i m űködése.

A körnek 52 tagja volt. Az V. oszt. tanulói pártoló tagok, a VI—Vili. 
oszt. tanulói rendes tagok.

A kör 1931. szeptember hó 9-én tartotta alakuló gyűlését, melyen a 
tisztikart a következőképen választotta meg:

Ifjúsági elnök : Orbán Gyöngyi Vili. o. t., alelnök: Halmos Margit Vili. 
o. t., főjegyző: Mráz Ilona Vili. o. t., aljegyző: Tamaska Sarolta VII. o. t., 
pénztáros: Strokay Margit Vili. o. t., főkönyvtáros: Czifrák-Berzsenyí Ágnes 
VIII. o. t., könyvtárosok: Vlaj Ilona VII., Nagy Erzsébet VI. és Ihász Ilona
V. oszt. tanulók. Bírálók: Altmann Borbála, Bichler Ágota, Horváth Judit,



38

Porkoláb Éva Vili. oszt. tanulók, Gaál Ilona, Kőszegi Lenke, Nagy Angéla 
Oláh Márta VII. oszt. tanulók.

Az alakuló és zárógyűlésen kívül még 5 rendes és 1 rendkívüli gyűlést 
tartottunk A gyűléseken magyar, francia és latin nyelvű dolgozatok, magyar, 
német, francia szavalatok, magyar és francia nyelvű szabadelőadások, továbbá 
zongoraszámok hangzottak el, valamint ezeknek Írásbeli és rögtönzött szóbeli, 
bírálatai. Irodalmi versenyt is tartottunk, melynek győztesei: a VIII. osztályban 
Horváth Judit 45 ponttal, a VII. osztályban Oláh Márta 25 ponttal, a VI. osz
tályban Málek Klára 10 ponttal, és az V. osztályban Péterfy Piroska 20 ponttal.

Ez idő szerint könyvtárunk 256 műből áll 296 kötetben. A szépirodalmi 
folyóiratok közül az idén is az „Uj Idők“-et járattuk.

Pénztári elszámolásunk a következő:

B e v é t e l :

Múlt évi készpénzm aradvány......................... 5‘24 P
Tagsági díjakból b e fo ly t ................................. 214‘— „

Összesen: 219 24 P

K i a d á s :
A lezárt pénztári napló tételei szerint . . . 137'69 P 
A bevételből a kiadást levonva készpénz
maradványunk ...................................................... 81'55 P,

mely összeget a „Kőszegi Takarékpénztár“-ban 1356 betétszám alatt helyez
tünk el.

R u ttk a y  Elemérné, vezetőtanár.

3. A S p ort-E gyesü let 1 9 3 1 —32. év i m ű k ö d é se .

Az egyesület 1931. október hó 20-án alakult meg. Az egyesület tagjai 
az intézet III—Vili. osztályának jól tanuló és sportkedvelő növendékei. Tisztikar: 
elnök: Halmos Margit Vili. o. t., jegyző : Strokay Margit VIII. o. t., szertá
rosok : Tamaska Sára és Gaál Ilona VII. o. tanulók.

Az egyesület célja a sport és testképzés minden ágát megkedveltetni a 
növendékekkel. Lehetővé tette a fokozott sportolást az intézet szépfekvésű 
sporttelepe, hol két tenniszpályán a tenniszjátékot és játéktéren a labdajátékot 
(kapuslabda, ököllabda) gyakorolhatták a növendékek. Egész télen korcsolyáztak 
s rendeztünk ródlizással egybekötött téli kirándulásokat is.

Kőszeg fekvése és környéke különösen alkalmas arra, hogy fejlesszük 
növendékeinkben a turisztikai érzéket és szeretetet, melyet több környékbeli 
kirándulás rendezésével érünk el.

Az iskolai testnevelési alapból ez évben a sportegyesül et
k a p o tt.............................................. 118'80 P
múlt évi m aradvány..................... 28'86 „

összesen: 147’66 P
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K i a d á s o k :
Pályafenntartás................................... 40'79 P

összesen: 40’79 P

A bevételből a kiadást levonva készpénzmaradvány 106‘87 P.

M iklós Berta  és K olo fon t E ta  vezetőtanárok.

XII.

B udaker sírem lék -a lap .
Az alap az előbbi év kimutatásához képest nem változott. Vagyona 

1932. június 30-án 541 P 14 fillér.
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A  könyv- é s  szertárak  g y a ra p o d á sa  s 
á lla p o ta  1931. d ecem b er  31-én.

Az 1931. évi gyarapodás a következő: Felszerelés: vétel 14 drb. 484*50 
P értékben. Tanári könyvtár: vétel 60 drb. 986*97 P értékben, ajándék 41 
drb, 247*80 P értékben, összesen 101 drb. 1234*77 P értékben. A tanári 
könyvtár állományát ezenkívül gyarapították a folyóiratok utolsó évfolyamai 
is. Természetiani szertár: vétel 12 drb. 492*09 P értékben. Földrajzi szertár: 
vétel 1 drb. 16 P értékben.

Az intézeti szertárak állománya 1931. dec. 31-én:

XIII.

B ú to ro k ..................... 414 drb. 13461*33 P értékben
Felszerelés................. 258 f f 10066*59 f f  f f

Tanári könyvtár . . . 2437 f f 12648*70 f f  f f

Történelmi szertár . . 109 f f 662*51 f f  f f

Földrajzi szertár . . . 138 f f 866*58 f f  f f

Természetrajzi szertár 674 f f 2750*67 f f  f f

Természettani szertár . 1255 f f 10560*70 f f  f f

Rajzszertár................. 648 r> 725*87 f f  f f

Tornaszertár . . . . 287 f f 2843*42 f f  f f

Vegytani szertár . . . 246 f f 247*64 f f  f f

6466 drb. 55023*85 P értékben.
Ifjúsági könyvtár . . 1217 f f 4288*23 f f  f f

7683 f f 59312*08 P értékben
Könyvtárunkat szíves adományaikkal gyarapították: a vallás- és közok

tatásügyi minisztérium, a külügyminisztérium, Budapest székesfőváros, Had
történeti levéltár, Magyar Külügyi Társaság, am . kir. posta vezérigazgatóságai 
a nyiregyházai ev. reálgimnázium önképzőköre, dr. Könczöl Ferenc ügyvéd’ 
Sárvár, dr. Böhm Dezső ev. leánykollégiumi igazgató, Budapest, Kühn János 
ev. tanító, Kőszeg, Suhajda Lajos tanár, Kőszeg.

Az adományozóknak az intézet nevében hálás köszönetét mondunk.
Az iskolai év végén a vallás- és közoktatásügyi miniszter adományaként 

1972 P értékű tornaszertárt kapott az intézet. Ezek értéke csak a jövő évi 
kimutatásban fog szerepelni.
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S ta tisz tik a i ad atok .
A tanulók száma, vallása, anyanyelve, magaviseleté és tanulmányi elő

menetele az 1931 — 32. tanévben.

XIV.

B eira tkozo tt :
Rendes ta n u ló n a k .....................
Magántanulónak.........................

i.
. 25 
. 1

ii.
28
5

in.
17

1

IV.
21
2

V.
8
2

VI.
10
4

VII.
11
4

Vili.
25
1

Összes.
145
20

összesen: 26 33 18 23 10 14 15 26 165
Kimaradt a tanév folyamán . . ., — 1 1 1 2 1 2 — 8

Bizonyítványt kapott: 26 32 17 22 8 13 13 26 157

1. E zek vallása :
Ág. hitv. ev..................................... , 8 21 8 16 4 7 7 11 82
R eform átus................................. ... . 8 1 3 1 2 — 2 2 19
Róm. kath..................................... . 8 7 3 4 2 4 4 10 42
I z r a e l i t a ..................................... ? 3 3 1 — 2 — 3 14

összesen: 26 32 17 22 8 13 13 26 157

2. A n y a n y e lv e :
M a g y a r ......................................... 24 30 16 22 8 13 13 24 150
N é m e t............................................. 2 2 1 — — — — 2 7

összesen: 26 32 17 22 8 13 13 26 157

3. S zü lök  la k ó h e ly e :
K ő s z e g i ..................................... ..... 10 10 7 6 1 4 6 9 53
V id é k i .............................................. 16 22 10 16 7 9 7 17 104

összesen : 26 32 17 22 8 13 13 26 157

4. M agavise le té :
Példás m agaviseletü ....................... 20 23 9 15 6 9 6 25 113
Jó „ ..................... 5 4 7 5 1 1 4 — 27
S zab á ly szerű ................................. —
Magántanulók............................. . 1 5 1 2 1 3 3 1 17

összesen: 26 32 17 22 8 13 13 26 157

5. Előm enetele  :
Minden tárgyból j e l e s ................. 1 5 — 2 2 1 — 3 14

„ „ legalább jó . . 10 11 5 7 2 6 5 5 51
„ „ „ elégséges 14 15 12 13 4 6 4 17 85

Egy tárgyból e lég te len ................. 4 1 5
Több tárgyból elégtelen . . . .. 1 1 2

összesen: 26 32 17 22 8 13 13 26 157

♦
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A  jö v ő  isk o la i év .
Az új leányközépiskolai törvény háromféle leányközépiskolát szervez: 

leánygimnáziumot, leányliceumot és leánykollégiumot. A mi intézetünk foko
zatosan leányliceummá szervezó'dött át. Ezt az iskolai tipust 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, mely 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.

A jövő évi beíratásoknak és az évmegnyításnak rendje a következő:
Június 15-én a bejáró tanulók beírása.
Szept. 7-én d. e. 8—9-ig beirás a bejáró tanulók számára, d. e. 9—12-ig 

és d. u. 3—5-ig a bentlakó tanulók beírása.
Szept. 8-án d. e. 8 órakor évmegnyító isteni tisztelet és osztályrendezés.
Szept. 9-én rendes tanítás kezdete.
Javítóvizsgálatok szept. 1-én d. e. 9 órakor.
Különbözeti és magánvizsgálatok szept. 1—3. és 5—6. napjain.
Érettségi írásbeli vizsgálat szept. 5—7-én.
Érettségi szóbeli vizsgálat szept. 10-én.
Nyomatékosan felkérjük a szülőket, hogy a kijelölt időket pontosan tartsák 

meg, miután az év elején úgyis összetorlódó sok irányú teendő miatt a ki
tűzött időkön túl beírni, vagy vizsgálatokat tartani nem áll módunkban.

A  bejáró tanulók által fizetendő díjak:
Felvételi díj 20 P, esedékes szept. elején.
Tandíj évi 80 P, esedékes egyenlő részletekben szept. és 

febr. elején.
Vegyesdíj 10 P, esedékes a beiratáskor.

A  bentlakó  tanulók által fizetendő dijak :
Felvételi díj 20 P, esedékes szept. elején.
Tandij évi 80 P, esedékes egyenlő részletekben szept. és 

febr. elején.
Vegyesdíj 10 P, esedékes a beiratáskor.
Tartásdíj évi 900 P, esedékes 90 P-ként minden hónap első 

napján.
Betegápolási díj évi 20 P, esedékes egyenlő részletekben szept. 

és febr. elején.
A nem kötelező zenetanulás díja évi 160 P, mely egyenlő részletekben 

szept. és febr. elején esedékes.

XV.
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Megfelelő számú jelentkező esetében az intézet német, francia, ritmikus 
torna és tánctanfolyamokat is rendez, amelyekre vonatkozólag az igazgatóság 
az érdeklődőknek külön nyújt felvilágosítást.

Azok, akik eziránt indokolt kérelmüket az igazgatóságnál előterjesztik, a 
segély- és kölcsönkönyvtárból kaphatnak használatra tankönyveket. A hasz
nálati díj 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 100 P-t július 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.

Egy tárgyból elégtelent kapott tanulók javítóvizsgálatra szept. 1-én’ d. e. 
9 órakor jelentkezzenek az igazgatói irodában.

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

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

Budapesten, vagy azon túl lakó internátusi növendékeket a karácsonyi 
és a húsvéti szünidő elején Budapestig elkísértetjük és ott adjuk át a szülőknek, 
hasonlóképen a visszautazáskor egy kísérő Pesten veszi át az ilyen növen
dékeket.

A kíséret 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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Az 1931— 32. isk o la i év b en  h aszn á lt  
ta n k ö n y v ek  je g y z é k e .

(A hittani tankönyvek közül csak az evang. vallásúak vannak közölve).

I. osztály. Dr. Luther Márton: Kis Káté, Dunántúli ev. énekeskönyv, 
Bereczky S .: Ószövetségi élet- és jellemkép, Prónai—Szabó: Magyar olvasó
könyv I., Nagy J. Béla: Magyar nyevlvtan I., Koszó—Mika—Petrich: Német 
nyelvtan és olvasó I., Banner—Kari: Földrajz I., A mi hazánk, Kogutovicz: 
Iskolai atlasz, Greguss—Horváth: Természetrajz 1., Gesztiné—Wolkenberg: 
Mennyiségtan I., Harmath—Karvaly: Magyar lányok nótáskönyve 1., Berecz 
E .: A zene alapelmélete.

II . osztá ly: Dr. Luther Márton: Kis Káté, Bereczky S .: Jézus élete és 
tanítása, Dunántúli ev. énekeskönyv, Prónai—Szabó: Magyar olvasókönyv II., 
Nagy J. Béla: Magyar nyelvtan II., Koszó -  Mika—Petrich: Német nyelvtan 
és olvasó 11., Banner—Kari: Földrajz II., Kogutowicz: Iskolai atlasz, Greguss — 
Horváth: Természetrajz II., Gesztiné—Wolkenberg: Mennyiségtan II., Harmath 
—Karvaly: Magyar lányok nótáskönyve II., Berecz E. : A zene alapelmélete.

I I I .  o sz tá ly : Dr. Luther Márton : Kis Káté, Bereczky S .: Rövid egy
háztörténet, Dunántúli ev. énekeskönyv, Révy — Lengyel: Magyar olvasókönyv, 
Nagy J. Béla: Magyar nyelvtan III., Koszó—Kaiblinger—Petrich : Német nyelv
könyv III., Kenyeres—Bosányi: A francia nyelv első könyve, Kari—Varga: 
Földrajz III., Kogutovicz: Iskolai atlasz, Várady—Feltóthy: A magyarnemzet 
története, Kogutovicz: Történelmi atlasz, Bodrossy — Szilády: Kémia és ásvány
tan, Gesztiné—Wolkenberg: Mennyiségtan III., Győry—Stojanovits : Új magyar 
lant, Berecz E .: A zene alapelmélete.

IV . o sz tá ly : Dr. Luther Márton: Kis Káté, Hetvényi L .: Keresztyén 
vallástan, Dunántúli ev. énekeskönyv, Lehr: Arany: Toldi, Révy— Lengyel: 
Stilisztika, Koszó—Kaiblinger—Petrich : Német nyelvkönyv III., Kenyeres—Bo
sányi: Francia nyelv II., Ember—Várady: Világtörténelem I., Kari—Varga: A 
csillagászattan és az általános földrajz elemei, Kogutovicz: Iskolai atlasz, Ko
gutovicz : Magyar történelmi atlasz, Nagy József : Fizika, Mérey Gyula : Meny- 
nyiségtan IV., Győry—Stojanovits: Új magyar lant, Berecz E .: A zene alap
elmélete.

V. o sztá ly : Frenyó Lajos: A keresztyénség megalapításának története, 
Dunántúli ev. énekeskönyv, Révy—Lengyel: Retorika, Bánóczy: Arany: Toldi 
estéje, Lux—Theisz: Német nyelviskola V., Kardeván K .: A német nyelvtan 
kis tükre, Storm: Pole Poppenspäler, Theisz G y.: Francia nyelviskola II., 
Theisz Gy.: Francia nyelvtan, Ember—Várady: Világtörténelem II., Koguto
vicz : Világtörténelmi atlasz, Bodrossy : Kémia V. o. sz., Mérey G y.: Mennyi
ségtan V., Heckler —Bonis : Művészettörténet.

XVI.
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VI. o sz tá ly . Bereczky S .: Egyháztörténet 1., Dunántúli ev. énekeskönyv, 
Révy—Lengyel: Poétika, Csiky: Sophokles: Antigone, Névy : Shakespeare: 
Julius Caesar, Vajda—Schuszter: Német irodalomtörténet, Kardeván K .: A 
német nyelvtan kis tükre, Goethe : Hermann und Dorothea, Lessing: Minna 
von Barnhelm, Theisz Gy. : Francia nyelviskola 11., Theisz Gy.: Francia nyelv
tan, Moliére: L’Avaré, Mika—Szabó: Világtörténelem III., Kogutowicz: Világ- 
történelmi atlasz, Szilády Z. : Növénytan, Mérey G y.: Mennyiségtan VI., Veress : 
Logaritmustábla.

VII. o sz tá ly . Bereczky S .: Egyháztörténet, Dunántúli ev. énekeskönyv, 
Pintér J. : Magyar irodalomtörténet I., Koszó-Kaiblinger-Petrich : Német nyelv
könyv VII., Kardeván: A német nyelvtan kis tükre, Schiller: Wilhelm Teli, 
Theisz G y.: Francia nyelviskola III., Theisz Gy. : Francia nyelvtan, Takács 
György: A magyar nemzet története, Kogutowicz: Magyar történelmi atlasz, 
Szilády Z .: Állattan, Mérey G y .: Algebra II., Veress: Logaritmustábla, Nagy 
József: Kisérleti fizika I., Fodor : Egészségtan, Kornis G y.: Lélektan és logika.

V ili. o sz tá ly . Szelényi Ödön: Ev. keresztyén világnézet, Dunántúli 
evang. énekeskönyv, Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet II., Koszó—Kaib- 
linger—Petrich: Német nyelvkönyv VIII., Kardeván K. :A  német nyelvtan kis 
tükre, Schiller: Wallensteins Tod, Theisz Gy.: Francia nyelviskola III., Theisz 
Gy. : Francia nyelvtan, Takács György: A magyar nemzet története, Balanyi 
György: Hazánk története, Miskovszky Ernő: A magyar képzőművészetek
története, Kogutovicz: Magyar történelmi atlasz, Geszti Lajos: Földrajzi 
világkép, Kogutovicz: Iskolai atlasz, Weszely Ö . : Nevelés- és tanítástan, 
Nagy J . : Kisérleti fizika II., Mérey G y.: Algebra II., Veress : Logaritmustábla.

S zó tá ra k : Kelemen: Német—magyar, Magyar—német, (IV—VIII.), Új
vári: Francia—magyar, Magyar —francia (V—VIII), Burián : Latin—magyar, 
Magyar—latin (VI—Vili).

R en d k ívü li tá rgyak k ö n y v e i : Gyorsírás : Radnai: Fogalmazási gyors
írás, Radnai: Irodai gyorsírás.

L atin  : V. osztály : lncze — Kerényiné: Latin olvasókönyv, Hittrich: Latin 
nyelvtan 1.

VI. osztály: Roseth: Szemelvények Phaedrusból, Csengeri: Szemelvények 
Ovidiusból, Hittrich : Latin nyelvtan I.

VII. osztály: Wirth: P. Vergilius Maró: Aeneis, lncze József: Cicero: 
In Verrem, Hittrich: Latin nyelvtan II., Hittrich: Római régiségek.

Vili. osztály: W irth: Szemelvények Horatius műveiből, Köpesdi: Cicero 
De Officiis, Tacitus: Annales, Hittrich: Latin nyelvtan II., Hittrich: Római 
régiségek.
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