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I.

Az in té z e t  m últja, cé lja  é s  je lle g e .

A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület Kőszegen 1899-ben bentlakással 
egybekötött leánynevelő- 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
nemesítő 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 émlékezetül Gyurátz 
Ferenc nevét.

1899-ben az intézet mint bentlakással kapcsolatos, úgynevezett másod
rendű felsőbbleányiskola nyílt 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—IV. osztály. 
1902-ban nyílt meg az V. és következő évben a VI. osztály s így az intézet 
teljes felsőbbleányiskolává alakult át. Miután a hatosztályos leányiskolák az 
idők folyamán országosan sem mutattak fel erősebb életképességet, 1916-ban 
az akkori közoktatásügyi miniszter a felsőbbleányiskolákat országosan átszer
vezte, és pedig négyosztályos közös alsótagozatra három különböző jellegű 
felső tagozat szervezésével. Felső tagozat lehetett gimnáziumi jellegű négy 
osztállyal, kereskedelmi jellegű ugyancsak négy osztállyal, és felsőleányiskola 
három osztállyal. Az egyházkerület ennek alapján kőszegi intézetét leánygim
náziummá és felsőleányiskolává szervezte át. 1917. szept.-ben nyílt 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 vizsgálatot. A felsőbbleányiskolák és leánygimnáziumok létalapját 
csak miniszteri rendeletek képezték. Gróf Klebelsberg Kúnó ezen intézménye
ket is a fiúközépiskolákhoz hasonlóan törvényes alapokra fektette az 1926
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évi XXIV. törvénycikkel. E törvény kétféle leányközépiskolát ismer: leány- 
gimnáziumot és lányliceumot. Mindkettő befejezése után érettségi vizsgálat 
tehető, amely egyformán képesít mindazokra az egyetemi és főiskolai tanul
mányokra, amelyek a nők előtt nyitva állnak. A két intézet között az a lénye
ges 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 nyelvvel. Ugyanez a törvény szervezi közép
iskolai 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 egyház
kerületi közgyűlés elhatározta, hogy az országos átszervezésnek megfelelően 
kőszegi intézetét 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 szük
ségük 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 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 hívatott azon kedvező anyagi helyzetben levő 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 megfelelő 
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. A 
modern fürdőterem pedig lehetővé teszi a gyakori fürdést is. A bentlakó 
növendékek élelmezése mindenkor gondos figyelemmel van a fejlődő szervezet 
igényeire. Egyszerű, de megfelelően változatos. A jó élelmezést biztosítja az 
intézet gazdasága, amely teljesen ellátja az intézetet a maga termelte legfőbb 
élelmiszerekkel, így elsősorban tejjel. At épület helyiségei tágasak, magasak, 
világosok és jól szellőztethetők.

Ily berendezés mellett az intézet a maga magasabb színvonalán olyan 
leánynevelő intézet, mely a középfokú, azaz a 10—18 éves korra terjedő nő
nevelés terén, a szakpályákra való kiképzés kivételével minden igényt ki
elégíthet.

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 kintlakás 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 dunántú li ág. h itv . ev. egyházkerü le t 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 1908-ig), Véssey Sándor (1909—1912), 

Dr. Berzsenyi Jenő (1912—1923), Dr. Mesterházy Ernő (1923-tól).
Az állami felügyeletet a miniszteri megbízott gyakorolja.
A miniszteri megbizottak az intézet alapítása óta : 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, Mátrai Rudolf, székesfehérvári tankerületi kir. fő
igazgató.

III.

A d a to k  az 1932/33. isk o la i é v  tö r tén e téh ez .
A z in téze t fe j lő d é se . A leányközépiskolai törvény és az idevonat

kozó miniszteri engedély alapján már harmadik éve minden osztályban a leány- 
liceumi tanterv szerint tanítottunk. A folyó iskolai évben mint rendes tárgy a 
vonatkozó V. K. M. rendelet értelmében bevezetést.nyert a gyorsírás.

A  tan ítá s  k e z d e te  é s  le fo ly á sa . Az iskolai évet a rendes időben 
kezdtük meg. A szeptemberi beiratások 7-én voltak, 8-án tartottuk meg az 
évmegnyitó isteni tiszteletet, az ünnepélyes megnyitást és az osztályok rende
zését. A tanítás 9-én megkezdődött és zavartalanul folyt egész éven át. A 
tanítást a VIII. osztályban május hó 9-én fejeztük be, a többi osztályokban 
június hó 14-én. Az összefoglalások az előbbiben május 10—13. napjain, az 
utóbbiakban június 16—17., 20 — 21. napjain voltak. Az iskolai évet június hó 
23-án, illetve 24-én fejeztük be évzáró ünnepéllyel, illetve hálaadó isteni tisz
telettel. A karácsonyi szünidő december 21-től január 4-ig bezárólag tartott. 
A húsvéti szünidő külön egyházfőhatósági engedéllyel április 7-től április 24-ig. 
A tanév kezdetének és végének megállapításánál érvényesült az idevonatkozó 
V. K. M. rendelet, amelyet az egyházi hatóság magáévá tett.
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S zem ély i vá lto zá so k . Künsztler Anna oki. középiskolai helyettes 
tanár, internátusi tanárnevelőnő, múlt évi augusztus hó végével férjhezmenetele 
miatt megvált az intézettől.

Ugyancsak férjhezmenetel folytán megvált az intézettől Karoláné Drach 
Melitta nérnet-francia szakos oki. középiskolai tanár, aki mint óraadó vezette 
a német és francia társalgási gyakorlatokat.

A Karoláné Drach Melitta távozásával megüresedett nyelvmesternői állás 
nem került betöltésre, mert a tanári testület odaadó önzetlenséggel felajánlotta 
ezen állás teendőinek önként vállalt munkatöbbletként való ellátását, minden 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül, hogy ezzel is megkönnyítse az egyházkerület
nek az intézet fenntartásával járó és a gazdasági válság során megsokasodott 
anyagi gondjait.

Kovács József r. k. vallástanárt egyházi főhatósága más beosztásba ren
delte s az itteni róm. kát. hitoktatással múlt évi szeptember hó 1-től kezdő- 
dőleg Dr. Győrög Pált bízta meg.

Bakos Júlia internátusvezetőnő r. tanár 1932. évi november hó 10-től 
kezdődőleg betegség miatt szabadságon volt. Tanítási óráit az I. osztályban 
Suhajda Lajos, a VIII. osztályban Kiss István látta el. Az internátusvezetőnői 
teendők helyettesítésére Wagner Karola internátusi nevelőnő kapott ideiglenes 
megbízatást, kisegítő nevelőnői teendők ellátására pedig folyó évi február hó 
elejétől kezdődőleg Draskovits Erzsébet, az intézet egykori és itt érettségit 
tett növendéke kapott alkalmazást, aki egyszersmind az igazgatói irodában 
irodai teendőket lát el.

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 harmadik 
éve életbe lépett mind a nyolc osztályban. Ezzel megszűnt minden felső osz
tályban 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, 
a szerencsétlen békekötés és a jelen gazdasági válság nyújtotta gazdag tanul
ságokat a tanításban és nevelésben állandóan felhasználtuk és értékesítettük 
oly célból, hogy a tanulók fogékony lelkében erősítsük a vallásosságot, a 
hazaszeretetet és felebaráti áldozatkészséget.

A tanításban és nevelésben az egész vonalon érvényesítettük azokat az 
irányelveket, melyeket az egyetemes egyház által kiadott utasítások jelölnek 
ki oly célból, hogy a középfokú iskoláknak tanítói és nevelői munkájában a 
vallásos nevelés minél benspbb, az egyházi öntudat pedig minél erőteljesebb 
legyen.

Az evangélikus tanulókkal kétszer járultunk az Ur asztalához az egész 
tanári kar vezetésével és pedig október 31-én és június 5-én. Ez évben is 
legfőbb gondunkat képezte a valláserkölcsi érzelmeknek és hazafias erényeknek 
fejlesztése és megerősítése. E célra felhasználtuk nemcsak a tanítás során adódó
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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 német és franciát 
gyakorlati társalgási tanfolyamokban, a zongorát, a ritmikus tornát és táncot, 
a gyorsírást a VI — VII. osztályokban. Ezekről részletesen beszámol az Értesítő 
egyik külön fejezete.

Ifjú sá g 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 irándulások . A rendezett tanulmányi kirándulásokról, 
amelyek nagy részben hozzájárultak a tanuló ifjúság szemléletének kiegészíté
séhez, és általános nevelői munkánk értékének emeléséhez, a következőkben 
számolunk be.

Október 12-én. IV—VI. osztályok. Hely: Szombathely. Cél: A szombat- 
helyi múzeum megtekintése. Vezető tanár : Kolofont Eta, Puschnik Ferencné, 
Strausz Györgyi.

Október 14-én. VI. osztály. H ely: Léka. Cél: A lékai múzeum és 
templom megtekintése. Vezető tanár: Strausz Györgyi.

Október 24-én. I. osztály. H ely: Kőszeg a Királyvölgy és Kálvária
hegy. C é l: Tájékozódás a természetben. Vezető tanár: Kiss I-né dr. Kovács M.

November 3-án. V. osztály. H ely: Kőszeg. Cél: Agyagedénygyártás 
megtekintése. Vezető tanár : Kiss 1-né dr. Kovács Margit.

November 15-én. I. osztály. Hely: Kőszeg. Cél: A közvetlen környezet 
ismertetése. Vezető tanár: Kiss I-né dr. Kovács Margit.

Január 27-én. V —VI. osztályok. Hely: Kőszeg, Szövőgyár. Cél: A szö
vésről tanultak szemlélet útján való kiegészítése. Vezető tanár: Kiss I-né dr. 
Kovács Margit.

Május 30-án. III. osztály. H ely: Ják. C él: A templom megtekintése. 
Vezető tanár : Kolofont Eta.

Június 3-án. I., II., III. osztályok. H ely: Kőszegi hegyek. C é l: A környék 
megismerése. Vezető tanár: Kiss I-né dr. Kovács Margit.

Június 3-án. IV. osztály. Hely: Irottkő. Cél: Turisztika. Vezető tanár: 
Kolofont Eta.

Június 3-án. V., VI., VII. osztályok. H ely : Ják, Szombathely. C él: A jáki 
templom és a szombathelyi gyermekmenhely megtekintése. Vezető tanár: 
Ruttkayné S. Szabó Erna.

Hálás köszönettel emlékezünk meg mindazokról, akik tanulmányi kirán
dulásaink megrendezésében szívesek voltak bennünket támogatni. így köszö
netét mondunk Horváth I. jáki plébánosnak jáki kalauzolásáért, Szabó Tivadar
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dr. nyug-. ítélőtáblái bíró, földbirtokosnak növendékeink megvendégeléséért, 
végül Pankotai Niedermayer Gellért dr. menhelyi igazgatónak intézete meg
mutatása kapcsán növendékeink számára tartott előadásáért.

A g y ő r i tan k erü le t m eg szű n ése . A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 28.480/1932. V. sz. rendeletével a Mária Terézia alapítása óta fenn
álló győri tankerületet, amelyhez 1917 óta a mi intézetünk is tartozott, 1932. 
évi június hó végével megszüntette. Ezzel egyidejűleg nyugalomba vonult 
Dsida Ottó győri tankerületi kir. főigazgató, aki 1918 óta gyakorolta a vallás 
és közoktatásügyi miniszter évenkénti megbízatása alapján intézetünkben az 
állami főfelügyeletet. Hálás elismeréssel és köszönettel emlékezünk meg ez 
alkalommal intézetünk sokszori meglátogatása során kifejtett odaadó fárado
zásairól és arról a megértő együttműködésről, amellyel belekapcsolódva a 
középiskolává fejlődő intézet munkásságába, közreműködött intézetünk teljes 
nyolc osztályú középiskolává való kiépítésében.

L á to g a tá so k . A fenntartó egyházkerület részéről D. Kapi Béla püspök 
és Dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő április hó 3—5. napjain 
végezték szokott hivatalos látogatásukat.

Az állami felügyelettel megbízott Mátrai Rudolf székesfehérvári tanker, 
kir. főigazgató, mint miniszteri megbízott március 13—16. napjain tartotta 
meg hivatalos látogatását.

Az egyetemes egyház megbízásából Németh Sámuel soproni ev. reál
gimnáziumi igazgató látogatta meg az intézetet május 22—23-án.

Kócza Géza testnevelési szakfelügyelő április 5-én látogatta meg- az 
intézetet. Résztvett az e napon tartott tornaórákon.

A dom ányok . Amidőn beszámolunk az év folyamán intézetünknek 
juttatott adományokról, mindenekelőtt hálás elismeréssel emlékezünk meg 
egyházkerületünk gyülekezeteiben megindult arról a mozgalomról, mely célul 
tűzte ki intézetünk anyagi megsegítését a mai gazdasági válság idején. Hálá
san köszönjük a gyülekezetek eddig is megnyilatkozó áldozatkészségét s 
bizalommal kérjük azokat a gyülekezeteket, melyek még e mozgalomba nem 
kapcsolódtak bele, szíveskedjenek intézetünket jóakaraté pártfogásukba venni. 
A gyülekezeteknek ezt az áldozatkész segítségét jelentősen egészítette ki 
az Egyetemes Gyámintézet 100 P-s adománya és a svédországi lundi Gusztáv 
Adolf Egyletnek egy nagyobb adománya, amely azonban, miután július hónap
ban érkezett, jövő évi kimutatásunkban fog szerepelni. Ezzel kapcsolatban 
emlékezünk meg köszönettel arról is, hogy ennek a megsegítő mozgalomnak 
a jelentőségét átérezve a mai nehéz megélhetési viszonyok ellenére egyesek 
is támogattak bennünket fenntartási adományokkal.

Fenntartási adományokra folyó évi június hó 30-ig a következő ado
mányok folytak b e :

Soproni ev. egyház 10 P, Egyetemes gyámintézet 100 P., Uraiújfalui 
ev. egyház 35 P, Rónai Gyulai ev. lelkész 5 P, Zalagalsai ev. egyház 6 P>
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Alsónánai ev. egyház 20 P, Somogydöröcskei ev. egyház 5 P, Veszprémi ev. 
egyház 5 P, Győri ev. egyház 30 P, Gyönki ev. egyház 5 P, Hántai ev. 
egyház 25 P, Névtelen adomány 7 P, Szombathelyi ev. egyház 10 P.

Meg kell azonban jegyeznünk kiegészítésül, hogy sok gyülekezet kisebb- 
nagyobb összegeket, mint fenntartási adományokat már eddig is megszavazott 
ugyan intézetünk számára, de azzal, hogy az összeget aratás után fogja 
beküldeni. így tehát ezek természetesen még nem szerepelhetnek a fenti ki
mutatásban.

Az ev. tanítóegyleti alapra beküldött: Heist Ferenc 10 P-t.
Jutalmazásra adományoztak: néhai Hammer Gyula 10 P-t, Kőszegi Taka

rékpénztár 40 P-t, Kőszeg Város Elektromos Műve 20 P-t, Dr. Mályusz Elemér 
20 P-t, Adriány Kornél 20 P-t. Ezen adományok közül 20 P tanévzárta utáni 
beérkezése miatt jövőre fog kiosztásra kerülni.

A Belmisszió Egyesület az általa létesített Gyurátz Ferenc alapítvány 
tőkéjét a folyó iskolai évben 300 P befizetéssel a teljes alapítványi összegre 
egészítette ki.

Jutalomkönyvet természetben adományoztak: Róth Jenő 4 drb-t, Dr. 
Schneller Aurél 1 drb-t.

Özv. Dr. Lauringer Jánosné 1 drb. orvosi műszerszekrényt adományozott 
az intézetnek.

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

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

J ó ték o n y sá g . Az intézet az általános nyomor enyhítésére 100 liter 
tejet juttatott az Ev. Nőegyletnek, 100 P-t pedig a városi inségakciónak. A 
növendékek jótékony tevékenységüket a Belmisszió Egyesület keretében fej
tették ki.

Ö sztöndíjak é s  ju ta lm a zá so k . A közszolgálati alkalmazottak gyer
mekei számára létesített tanulmányi ösztöndíjból a V. K. M. adományozása 
folytán Nagy Erzsébet VII. o. tanuló 100 P ösztöndíjban részesült.

Pénzjutalomban részesültek:
néhai Hammer Gyula 10 P adományát kapta
Kőszegi Takarékpénztár 40 P „ „
Kőszeg Város Elektromos Műve 20 P „ „
Dr. Mályusz Elemér 20 P „ „
Gyurátz alapítv kamataiból 30 — 30 P-t „

. Gutay Irma II. o. t.

. Ihász Ilona VI. o. t.

. Csaba Jolán VII o. t.

. Gyalog Erzsébet III. o. t. 
Gaál Ilona VIII. o. t. és

. Oláh Márta VIII. o. t.
Könyvjutalomban részesültek mindazok a növendékek, akik valamennyi 

tárgyból jeles előmenetelt és példás magaviseletét tanúsítottak. Névszerint: 
Gutay Irma II. o. t., Adriány Anna, Benes Eva, Gyalog Erzsébet, Szabó Jolán 
III. o. tanulók, Szmolján Marianna IV. o. t., Frank Irén, Mesterházy Eszter,
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H arsányi Ildikó V. o. tanulók, Iliász Ilona VI. o. t., Nagy Erzsébet VII. o. t., 
Oláh Márta VIII. o. t.

T a n d íjm en tesség  é s  tartásd íjk ed vezm én y . Tandíjkedvezményben 
részesültek: 1. Egyházkerületi határozat értelmében 2 tanuló 160 P-t. 2. A 
kó'szegi ev. gyülekezet adományozása folytán 5 tanuló 400 P-t. A helyi iskolai 
bizottság adományozása folytán 18 tanuló 760 P-t. Összesen: 1320 P-t.

Tartásdijkedvezményben részesült 41 tanuló. Az elengedések összesen 
14.610 P-t tettek ki. Ez összegből 10.450 P jutott evang. és ref. lelkészek, 
tanárok és tanítók leányai neveltetésének megkönnyítésére.

S e g é ly -  és k ö lcsön k ön yvtár  is támogatta a tanulókat, a még mindig 
nehéz megélhetési viszonyok között 5 tanuló ingyen, 112 tanuló pedig mérsé
kelt használati dij ellenében kapott e könyvtárból könyveket. A kiadott köny
vek száma 1776 drb. volt. E könyvtárat ez évben is Marton Géza rendes 
tanár vezette."

Isk o la i ü n n ep é ly ek  voltak a következők:
Október 31. A reformáció emlékünnepe. Műsora: 1. Kapi Gy. : Mint 

kőszál a tengerben . . . Karének. 2. Szabolcska M .: Örök élet. Szavalta
Adriány Anna III. o. t. 3. Mozart: Románc, zongorán játszotta Csaba Jolán 
VII. o. t. 4. Gusztáv Adolfról tartott felolvasást Kiss István vallástanár. 5. 
Schumann : Intermezzo, zongorán játszotta Vincze Ilona Vili. o. t. 6. Lampérth 
G .: Gusztáv Adolf emlékezete, szavalta Ihász Ilona VI. o. t. 7. Erős vár a mi 
Istenünk. Közének.

1933. február hó 2-án Arany János ünnepély. Műsora: 1. Karének: a) 
A toronyban delet harangoznak. Irta Petőfi Sándor, zenéjét szerezte Arany 
fános. b) Kondorosi csárda mellett . . . Szövegét és zenéjét irta Arany János.
2. Arany J . : A fülemüle. Szavalta Kuffler Stefánia VI. o. t. 3. Révfy G.— 
Arany J. : Tetemrehívás. Melodráma. Szavalta Vlaj Ilona VIII. o. t., zongorán 
kisért? Malek Klára VII. o. t. 4. Felolvasást tartott Oláh Márta VIII. o. t. 5. 
id. Ábrányi K : Az ibolya álmai. Zongorán játszotta Kovács Erzsébet VI. o. t.
6. Arany J . : Leteszem a lantot. Szavalta Gaál Ilona Vili. o. t. 7. Karének. 
A tudós macskája. Szövegét és zenéjét írta Arany J. 8. Arany J.: A tamburás 
öreg úr. Szavalta Drach Lucia VIII. o. t. 9. Mihályi I .: A Balaton háborgása. 
Zongorán játszotta Kó'szegi Lenke VIII. o. t. 10. Révfy G.—Arany J.: A walesi 
bárdok. Melodráma. Szavalta Ritscher Adél VI. o. t., zongorán kisérte Kovács 
Erzsébet VI. o. t. 11. Családi kör. Éló'képsorozat.

1933. március 15-én nemzeti ünnep. Rendezte az ifjúsági önképzőkör. 
Műsora: 1. Magyar Hiszekegy. Karének. 2. Ábrányi E .: Petőfi fennjár. Sza
valta Kovács Ida II. o. t. 3. Dobó S .: Régi dal. Karének. 4. Lévay J . : Ünnep 
ez a szép nap. Szavalta Asbóth Margit IV. o. t. 5. Horváth G .: Kis magyar 
fantázia. Zongorán játszotta Péterfy Piroska VI. o. t. 6. Ünnepi felolvasást 
tartott Oláh Márta VIII. o. t. 7. Kozma A. — Ivánká Z .: A karthagói harangok. 
Melodráma. Szavalta Ihász Ilona VI. o. t., zongorán kísérte Kovács Erzsébet 
VI. o. t. 8. Mentes M .: Üzen a fejedelem. Szavalta Németh Lenke VI. o. t.



9. Bihari J. : Bercsényi nótája. Zongorán játszotta Csaba Jolán VII. o. t. 10. 
Himnusz. Közének.

Június 23-án évzáró ünnepély. Műsora : 1. Dobó S .: Régi dal. Karének-
2. Sajó S .: A tarpataki völgyben. Szavalta Wölfel Lídia II. o. t. 3. G urlitt: 
Keringő'. Zongorán játszotta Benes Eva III. o. t., 4. Szentgály Gyula : A dal 
dicsó'ítése. Karének. 5. Tompa L .: Magános fenyő. Szavalta Dreiszker Mária 
III. o. t. 6. Chopin: Prelude. Zongorán játszotta Malek Klára VII. o. t. 7. Kiss 
M. Feltámadás. Szavalta Gyalog Erzsébet III. o. t. 8. Favarger: Bolero. Zon
gorán játszotta Csaba Jolán VII. o. t. 9. Kozma A .: A karthagói harangok. 
Szavalta Szmolján Marianna IV. o. t. 10. Hummel: Kis szeszélyes I. tétel. 
Zongorán játszotta Kovács Erzsébet VI. o. t. 11. Sajó S.: Veréb. Szavalta 
Ritscher Adél VI. o. t. 12. A Vili. osztály növendékeinek búcsúja. 13. Az 
igazgató záróbeszéde és a jutalomkönyvek kiosztása. 14. Szózat. Karének.
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IV.

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

a ) A  tanári te s tü le t rendes tagjai.

1. A rató  Is tvá n  igazgató; tanította a természettant és a természettani 
gyakorlatokat a VIII. osztályban, heti 6 órában.

2. Bakos Jú lia  rendes tanár; tanította 1932. évi november 10-ig a 
neveléstant a VIII. osztályban, a magyar nyelvet az I. osztályban, heti 7 órá
ban. Az internátus vezetője. November 10-től betegség miatt szabadságon.

3. D r. G osztonyi M argit rendes tanár ; tanította a német nyelvet az 
I. osztályban, a német- és francia nyelvet a IV. és a VII. osztályban, heti 17 
órában. A VII. osztály főnöke.

4. H arsányi G yula  rendes tanár ; tanította a földrajzot a II. és VIII. 
osztályban, a történelmet az V —VIII. osztályban, heti 18 órában. A tanári 
könyvtár és a földrajzi szertár őre.

5. K iss Is tván  rendes tanár; tanította a hit- és erkölcstant az I—VIII. 
osztályban és november 10-ike óta a betegszabadságon lévő Bakos Júlia 
helyett a neveléstant a Vili. osztályban, heti 16, illetve november 10-től heti 
18 órában.

6. Kissné dr. Kovács M argit rendes tanár; tanította a földrajzot az 
I., III. és VI. osztályban, a természetrajzot az V—VII. osztályban, heti 17 
órában. Az I. osztály főnöke. A természetrajzi és vegytani szerek őre.

7. K olofont E te lka  rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a III. 
osztályban, a történelmet a III. IV. osztályban, a tornát az I., VI—VIII. osz
tályban, heti 17 órában. A IV. osztály főnöke, a Sportkör vezetője, a torna
szertár ̂  őre.
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8. M arton Géza  rendes tanár; tanította a mennyiségtant a IV., VII-, 
Vili. osztályban, a természettant a IV., VII. osztályban, a természettani gya
korlatokat a VII. osztályban, a filozófiát a VII. osztályban, heti 18 órában. 
A természettani szerek, továbbá a segély- és kölcsönkönyvtár őre.

9. M iklós B erta  rendes tanár; tanította a természetrajzot az I. és II. 
osztályban, a vegytant a III. osztályban, a tornát a II—V. osztályban heti 17 
órában.

10. ö z v . P uschnikné F eig l A m á lia  rendes tanár; tanította a rajzot 
az I—VI. osztályban, a művészettörténetet az V. osztályban, a kézimunkát az 
I—IV. osztályban, heti 18 órában. A 111. osztály főnöke. A rajzszerek őre.

11. R u ttka yn é  Sinóros Szabó Erna  rendes tanár; tanította a magyar 
nyelvet a II., IV., VI., Vili. osztályban, a művészettörténetet a VI. osztályban, 
heti 18 órában. A II. és a VIII. osztály főnöke. Az önképzőkör vezetője.

12. Barczáné dr. Schm idt G izella  rendes tanár; tanította a német 
nyelvet a II. osztályban, a német és a francia nyelvet az V. és VIII. osztály
ban, heti 18 órában. Továbbá német és francia társalgási gyakorlatokat három 
csoport számára, heti 6 órában. Az V. osztály főnöke, az ifjúsági könyvtár 
őre, a tanári értekezlet jegyzője, mternátusi nevelőnő.

13. S trausz G yörgyi ok), középiskolai helyettes tanár; tanította a 
német és a francia nyelvet a Ili. és a VI. osztályban, heti 15 órában. Továbbá 
német és francia társalgási gyakorlatokat három csoportban, heti 6 órában. 
A VI. osztály főnöke, internátusi nevelőnő.

14. Suhajda  L ajos  rendes tanár, igazgatóhelyettes; tanította a művé
szettörténetet a VII. és VIII. osztályban, a latin nyelvet a VI. és VIII. osztály
ban és november 10 óta a betegszabadságon lévő Bakos Júlia helyett az I. 
osztályban a magyart, heti 10, illetve nov. 10-től 15 órában.

15. Teke Sándor  rendes tanár; tanította a magyar és a latin nyelvet 
az V. és VII. osztályban, a gyorsírást a IV., V., VI. és VII. osztályban, heti 
18 órában.

16. D r. V isnya A ladár  rendes tanár; tanította a mennyiségtant az I., 
II., III. és V. VI. osztályban, heti 17 órában.

b) Ó raadók.

1. Dr. Győrög P á l róm. kát. vallástanár; tanította a róm. kát. vallást 
az I—VIII. osztályban, heti 8 órában.

2. K ühn János  ev. igazgató-tanitó, oki. középiskolai énektanító ; taní
totta az egyházi és világi éneket az I—VII. osztályban, heti 9 órában.

3. Dr. L in k sz  Izsák  rabbi ; tanította az izraelita vallást, heti 4 órában.

c) In ternátus.

Az internátus tanári és nevelőtestületére nézve lásd a VIII. fejezetet.
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A  tan ári é s  n e v e lő te s tü le t  társad alm i é s  
irodalm i m unkássága.

A rató  Is tvá n  tagja a kőszegi ev. egyházközség képviselőtestületének 
és tanácsának, Vasvármegye ískolánkívüli népművelési bizottságának, több 
egyházi tanügyi bizottságnak, az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, 
az Országos Ev. Tanáregyesületnek, az Eötvös Kollégium volt tagjai Szövet
ségének, valamint számos helyi jótékony és kulturális egyesületnek.

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

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

H arsányi G yula  évdíjas rendes tagja a Magyar Történelmi Társulat
nak, az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanár- 
egyesületnek és a Kőszegi Sportegyletnek.

K iss István  tagja a Magyarországi Evangélikus Lelkész-egyesületnek, 
az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanáregyesü
letnek, a kőszegi ág. hitv. ev. egyházközség képviselőtestületének, a vasi közép 
ág. hitv. ev. egyházmegye iskolai bizottságának, a Kőszegi Ev. Diakonissza
egyesületnek és a Kőszegi Ev. Nőegyletnek.

K iss Istvánná  dr. Kovács M argit választmányi tagja a Kőszegi Ev. 
Nőegyletnek, tagja az Ev. Papnék Országos Szövetségének, a Kőszegi Ev. 
Diakonissza-egyesületnek és a Kőszegi Muzeumalapitó Bizottságnak.

K olofont E ta  tagja az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a Polgári- 
iskolai Tanáregyesületnek, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek.

M arton Géza  tagja a kőszegi ev. egyházközség képviselőtestületének, 
az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanáregye
sületnek, a Természettudományi Társulatnak, a Frontharcosok Szövetségének, 
az Ískolánkívüli Népművelési Bizottságnak. Tagja továbbá a Kőszegi Evang. 
Nőegyletnek, a Kőszegi Evang. 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 Evang. Tanáregyesületnek, a 
Kőszegi Ev. Nőegyletnek.

R u ttka yn é  S inóros Szabó Erna  tagja az Országos Középiskolai 
Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a Kőszegi Evang. 
Nőegyletnek.

D r. Scm id t G izella  tagja az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, 
az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Va
kokat Gyámolító Egyesületnek, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek.

v .
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Suhajda L ajos  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-egyesületnek, a 
Kőszegi Ev. Nőegyletnek és a Kőszegi Sportegyletnek.

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

D r. Visnya A la d á r  választmányi tagja az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesületnek, örökítő tagja a Kir. Magy. Természettudományi I ársulatnak, 
rendes tagja az Országos Ev. Tanáregyesületnek, tagja a Pécs-Baranyai Mú
zeum Egyesületnek, a Pécsi Széchenyi István Reáliskola volt tanulói Szövet
ségének, az Eötvös Kollégium volt tagjai Szövetségének, a Magyar Meteoro
lógiai Társaságnak, a Kőszegi Városszépitő- és Turista Egyesületnek, a Kő
szegi Diakonissza Egyesületnek, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek, a Kőszegi Járási 
Gáz- és Légvédelmi Bizottságnak. Vezeti — a Múzeumbizottság Elnökével 
együtt — Kőszeg Város Helytörténeti a Szülőföldismereti Múzeumának elő
készítő munkálatait. Megemlékezést irt Chernél Kálmánról a Kőszeg és Vidéke 
1932. szept. 8. rendkívüli számában. Fiával mint társszerzővel cikke jelent meg a 
Collegium, Zeitschr. des Internat. Vereins der Leder-Industrie-Chemiker. 1932. 
513—517. lapjain „Graphische Darstellung der Niveauhöhe einer gewissen 
Flüssigkeitsmenge in Fässern für Gerbereizwecke“ címmel.



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

kapott tanulók nevei vastag betűvel vannak szedve.

I. o sz tá ly .

Hefty Ilona Rusznyák Valéria
Heidenreich Marianne 10 Varga Irma 
Hutflesz Margit Váry Márta
Kappel Terézia Weiss Márta

5 Kovács Jolán Wolf Magdolna ism.
Molitórisz Katalin Összesen : 13.
Molnár Margit M agántanuló :
Pados Izabella Sokoray Izabella

II. o sz tá ly .

Bleyer Mária Nagy Márta
Böcskei Vilma Németh Anna
Csathó Magdolna 15 Présing Zsófia
Fekete Vilma Rehák Magdolna kimaradt

5 Ferenczy Agnes kimaradt Sághi Erzsébet 
G utay Irm a  Stein Márta
Heist Stefánia ism. Szabadváry Jolán
Kovács Ida 20 Szegedy Erzsébet
Kovács Márta Wölfel Erzsébet

10 Loibersbeck Irma Összesen: 21.
Ló'rinczy Julianna M agántanuló:
Nagy Katalin Töpler Irén

III. o sz tá ly .

A driány  A n n a  Holndonner Edit
Baltigh Erzsébet 10 Ihász Magdolna
Barcza Piroska Kauffmann Éva
Benes É va  Kuhár Olga

5 Bozzay Lenke Küttel Margit
Czeke Lídia Osztie Ilona
Dreiszker Mária 15 Pacher Erzsébet
G yalog Erzsébet Pomogyi Erzsébet

VI.



Rónai Zsuzsanna 
Reichenfeld Ilona 
Schwarcz Piroska 

20 Síkos Erzsébet 
Sokoray Ilona 
Szabó Jolán  
Szeybold Anna 
Székely Júlia

25 Tóth Erzsébet 
Varga Irma 
Wölfel Irén

Összesen: 27.
M agántanu lók:

Dávid Irén 
Magyar Ilona

IV. osztá ly .

Asbóth Margit 
Bokor Ilona 
Grosz Margit 
Jámbor Lidia 

5 Kaufmann Zsuzsanna 
Kázsmér Ilona 
Kolossá Etelka 
Koritsánszky Emilia 
Mohácsy Emma 

10 Németh Katalin

Orbán Magdolna 
Szabó Piroska 
Szm olján  M arianna
Völker Vilma

Összesen: 14.
M agá n ta n u ló k:

Bárdossy Gizella 
Csobóth Magdolna 
Porkoláb Mária

V. osztá ly .

F rank Irén
Franki Magdolna 
Guary Ida • 
H arsányi I ld ikó  

5 Kovács Márta 
Lukoviczky Gizella 
M esterházy E szter  
Rácz Magdolna 
Tangelmayer Lidia

Árvay Jolán 
Ihász Ilona
Kovács Erzsébet 
Kuffler Stefánia 

5 Péterfy Piroska 
Ritscher Adél

10 Wagner Ibolya
Összesen: 10.

M agántanulók :
Adorján Erzsébet 
Bátorné Schmitt Tessa 
Rákosi Éva 
Segall Magda 
Szekeres Katalin

VI. osztá ly .

Szabó Viktória
összesen : 7.

M a g á n ta n u ló k:
Németh Lenke 
Bátorné Schmitt Tessa
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VII. o sz tá ly .

Csaba Jolán 
Dróth Zsuzsanna 
Fazekas Elvira 
Kolossá Jolán 

5 Málek Klára 
N agy E rzsébet

Németh Irén 
Szovják Lenke

Összesen: 8.

M agántanúló :
Mühl Márta

V ili .  o sz tá ly .

Arkauer Agáta 
Bácz Gizella kimaradt 
Drach Lucia 
Gaál Ilona 

5 Kovács Irén 
Kőszegi Lenke 
Nagy Angéla kimaradt 
Nagy Paula *
Oláh M árta

10 Tamaska Sára 
Vincze Ilona *
Vlaj Ilona

Összesen: 12.

M agántanu lók;
Miltényi Györgyi 
Országh Katalin 
Schneller Ilona

* Évközben magántanuló lett, de vizsgálation maradt.
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É re ttség 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 négy 
tanuló, három teljes és egy javítóvizsgálatra.

Az írásbeli vizsgálatok szept. 5—7. napjain voltak.
A szóbeli vizsgálat Kutas Kálmán szombathelyi ev. lelkész elnöklete alatt 

és Dr. Deák János, a pécsi Erzsébet tud. egyetem soproni ev. theológiájának 
nyilv. r. tanára, kormányképviselő jelenlétében szeptember 10-én volt. A teljes 
vizsgálatra jelentkezők közül 1 jól érett, 1 elégséges eredményt ért el és egy 
javítóvizsgálatra utasíttatott. A javítóvizsgálatra jelentkezett tanuló érettnek 
nyilváníttatott.

Az írásbeli vizsgálat tételei a következők voltak:
Magyar: 1. Tompa Mihály költészete és jelentősége.

2. A templomépítés legkiválóbb műemlékei hazánkban.
A két tétel közül az elsőt 2, a másodikat 1 tanuló dolgozta ki.

Német: Adott magyar szöveg fordítása németre Dr. Szigethy Lajos 
Goethe című értekezéséből.

Francia: Adott magyar szöveg fordítása franciára Földi Mihály Kádár 
Anna lelke című munkájából.

A júniusban tartott érettségi vizsgálatra 10 tanuló jelentkezett, közülök 
kettő latin kiegészítő érettségi vizsgálatra is.

Az írásbeli vizsgálatok május hó 17., 18., 19. és 20. napjain voltak, a 
szóbeli vizsgálat D. Kapi Béla dunántúli ág. h. ev. püspök elnöklete alatt és 
Dr. Mályusz Elemér szegedi tud. egyetemi nyilvános rendkívüli tanár, kor
mányképviselő jelenlétében június hó 19. és 20. napján folyt le.

Kitüntetéssel érett 1, jelesen érett 2, jól érett 5, érett 2.
A latin kiegészítő érettségi vizsgálatot l tanuló jeles, 1 jó eredménnyel 

tette le.
Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei a következők :
Magyar: 1. Milyen célokért küzd Ádám Az ember tragédiájában és miért 

nem éri el azokat? 2. Párhuzam Magyarország és Csonka-Magyarország gaz
dasági termelése között. A tanulók valamennyien az első tételt választották.

Német: Adott magyar szöveg fordítása németre Kapi Béla „Uj élet“ 
című munkájából.

Francia: Adott szöveg fordítása franciára Lakatos László „Látogatás 
Apponyi Albert íróasztalánál“ című cikkéből.

Latin: Fordítás latinból magyarra. Livius: Ab űrbe condita 1. XXII. cap. 
55—56.

Egy tanuló, aki a szeptemberi érettségi vizsgálaton történelemből elég
telen osztályzatot nyert, a júniusi érettségi vizsgálatok alkalmával javító érett* 
ségi vizsgálatot tett.

VII.
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A z in ternátus.
Az internátusbán elhelyezett növendékek tanítását és nevelését a tanári 

és nevelő testület az alábbiakban feltüntetett munkabeosztás szerint látja el.
1. Arató  István  igazgató. Intézi az internátus adminisztrációs ügyeit 

és felügyel annak minden irányú tevékenységére.
2. Bakos Jú lia  internátusvezetó'nő. Az összes internátusi ügyek közvet

len irányítója, vezetője és ellenőrzője. 1932. november 10-től betegszabadságon.
3. Wagner K arola  internátusi nevelőnő. Közvetlen felügyeletet gya

korolt három hálóban elhelyezett 32 növendék felett. Napi beosztás szerint 
résztvett az általános felügyeleti munkában. Korrepetálta a IV. osztály gyenge 
tanulóit német és francia nyelvből. 1932. november 10-től Bakos Júlia internátus- 
vezetőnő helyettese.

4. Barczáné S ch m id t G izella  dr. tanárnevelőnő. Közvetlen felügyeletet 
gyakorolt két hálóban elhelyezett 20 növendék felett. Napi beosztás szerint 
résztvett az általános felügyeleti munkában. Korrepetálta a II. és V. osztály 
tanulóit minden tárgyból.

5. D raskovits E rzsébet kisegítő nevelőnő. 1933. február 1-től közvetlen 
felügyeletet gyakorolt három hálóban elhelyezett 32 növendék felett. Napi be
osztás szerint résztvett az általános felügyeleti munkában.

6. Fabriczy Olga  tanárnevelőnő. Napi beosztás szerint résztvett az álta
lános felügyeleti munkában. Korrepetálta az 1. osztály tanulóit minden tárgyból és 
a III. osztály tanulóit német és francia nyelv kivételével minden tárgyból. 
Heti 4 órában tanította a ritmikus tornát és táncot. Intézte a növendékek 
beszerzéseit és kezelte az irószerraktárt. Segített az internátus irodai teendői
nek elvégzésében.

7. Strausz G yörgyi tanárnevelőnő. Közvetlen felügyeletet gyakorolt 
egy hálóban elhelyezett 8 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett az 
általános felügyeleti munkában. Korrepetálta a III. osztály tanulóit német és 
francia nyelvből, a IV. osztály tanulóit német és francia nyelv kivételével 
minden tárgyból, továbbá a VI. osztály tanulóit minden tárgyból.

8. Freyler Em m a  zenetanltónő. Tanította a zongorát heti 11 órában.
9. H anély Flóra  zenetanítónő. Tanította a zongorát heti 18 órában.

10. M óhr Jenő  zenetanár. Tanította a zongorát heti 12 órában.
11. S zo v já k  G izella  zenetanítónő. Tanította a zongorát heti 14 órában.
12. Beyer János dr. ny. ezredes-orvos, intézeti orvos. Ellátta az inter

nátus összes orvosi teendőit.

VIII.
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13. Suhajda  Lajos leányliceumi rendes tanár, igazgatóhelyettes. Ve
zette az intézet összes számadásait.

14. Ö zv. Schád  Boldizsárné  házvezetó'nő. Közvetlenül vezette az inter- 
nátus háztartását és anyagszámadásait.

15. Szabó Ida  diakonissza nővér állandóan felügyelt a betegszobákra, 
ápolta az összes betegeket, felügyelt a növendékek fürdésénél és kezelte 
azok ágy- és asztalneműjét. 1932. november hó 1-én megvált az intézettől.

16. Kocsi A nna  diakonissza nővér 1932. november hó 1-től ugyan
ezen munkakör elvégzésére azonos beosztással nyert alkalmazást.

17. A  bejáró tanárok felváltva látták el a délutáni felügyeletet 5—7
óráig.

A szülők kívánságára a gyengébb tanulókkal külön órákban foglalkoztak : 
Bősz Ilona, D raskovits Erzsébet, Ponesz A ranka, Schneller Ilona  és 
Takács Mária.

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 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 
gyöngébb tanulókat munkájukban rendszeresen támogatják. A bentlakó tanár
nők szakavatott irányítással lehetővé teszik azt, hogy azok a növendékek is 
lépést tudjanak tartani a többiekkel az iskolai tanulmányokban, akik más típusú 
intézetekből jöttek s valamely tárgyból elmaradtak.

Különös gondot fordít az intézet a modern nyelvek gyakorlására. A 
német-francia képesítésű középiskolai tanárok rendszeres társalgási tanfo
lyamokat is tartottak, amelyekről az értesítő más helyen részletesen is be
számol. A többi nevelőnő is beszél legalább németül vagy franciául s így 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 teniszpálya.

A növendékek hetenként használhatják a modern fürdőtermet, mely bő
ségesen fel van szerelve kádakkal és zuhanyokkal. A betegek számára a fő-

L
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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. táncmester látta el.

A  b en tlak ó  n ö v en d ék ek  n é v s o r a :

Adriány Anna Hajdúböszörmény.
Árvay Jolán Adorjánháza. Veszprém vm.
Baltigh Erzsébet Monor, Pest vm.
Barcza Piroska Kőszeg.

5 Benes Éva Bököd, Komárom vm.
Bokor Ilona Rum, Vas vm.
Csaba Jolán Péteri, Pest vm.
Dróth Zsuzsanna Jászalsószentgyörgy, Szolnok vm.
Fazekas Elvira Szentantalfa, Zala vm.

10 Frank Irén Csikostöttös, Baranya vm.
Gaál Ilona Alsómesteri, Vas vm.
Grosz Margit Gyoma, Békés vm.
Gyalog Erzsébet Kéty, Tolna vm.
Hefty Ilona Budapest.

15 Holndonner Edit Rohonc.
Hutflesz Margit Rábafüzes, Vas vm.
Ihász Ilona Kisbabot, Győr vm.
Ihász Magdolna Kisbabot, Győr vm.
Kauffmann Éva Budapest.

20 Kaufmann Zsuzsanna Felsőszászberek, Szolnok vm.
Koritsánszky Emilia Kölesd, Tolna vm.
Kovács Márta Tárnokréti, Győr vm.
Kuffler Stefánia Tornaija.
Küttel Margit Krisztinamajor, Moson vm.

25 Lőrinczy Julianna Kámon, Vas vm.
Lukoviczky Gizella Békéscsaba.
Málek Klára Nagykanizsa.
Mesterházy Eszter Sopronnémeti.
Mohácsy Emma Marcalgergelyi, Veszprém vm.

30 Molitórisz Katalin Ostffyasszonyfa, Vas vm.
Nagy Erzsébet Szombathely.
Nagy Katalin Meszlen, Vas vm.
Nagy Paula Veszprém, (szept.—máj.)
Németh Irén Szergény, Vas vm.
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35 Németh Katalin Szergény, Vas vm.
Németh Lenke Farád, Sopron vm.
Oláh Márta Balatonkenese, Veszprém vm.
Osztie Ilona Pécs.
Pacher Erzsébet Locsmánd.

40 Péterfy Piroska Budapest.
Présing Zsófia Szombathely.
Rácz Magdolna Győr.
Reichenfeld Ilona Tótszentmárton, Zala vm.
Ritscher Adél Körmend, Vas vm.

45 Rónay Zsuzsanna Uraiújfalu, Vas vm.
Schwarcz Piroska Szülök, Somogy vm.
Sikos Erzsébet Zalagalsa.
Sokoray Ilona Hánta, Veszprém vm.
Stein Márta Mezőkomárom, Veszprém vm.

50 Szabó Jolán Szilsárkány, Sopron vm.
Szabó Piroska Vanyola, Veszprém vm. (okt.—jún.)
Szabó Viktória Ják, Vas vm. (nov. 15—jún.)
Szegedy Erzsébet Tiszaföldvár, Szolnok vm.
Tamaska Sári Söjtör, Zala vm.

55 Tóth Erzsébet Nemesbó'd, Vas vm.
Varga Irma Szakony, Sopron vm.
Várközi Vlaj Ilona Szentgotthárd.
Vincze Ilona Celldömölk. (szept.— jan.)
Wágner Ibolya Alsónána, Tolna vm.

60 Weiss Márta Kemeneshó'gyész, Vas vm.

Az in ternátus h áziren dje .

Az internátus házirendje a következő:
Télen-nyáron Vj7 órakor felkelés.
7,8 órakor istentisztelet (írásmagyarázat, ének, ima), utána reggeli. 8-tól 

1-ig tanítás órarend szerint. VjH órakor tízórai. V42-kor ebéd, utána séta» 
tenisz vagy korcsolyázás. 3 órakor kezdődnek a társalgó- és zongoraórák’ 
V«5 órakor uzsonna, utána zongoragyakorlás és torna, de főképpen a másnapi 
tanórákra való előkészülés. s/|8-kor vacsora, utána közös istentisztelet, a nö
vendék 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-
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velőnó'nél jelentkeznek. A növendékek csak oly látogatókat fogadhatnak, akiket 
az internátus vezetó'je 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 délelőtt 
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 gon
doskodunk kíséretről Budapestig.

E kíséret többekre szétoszló csekély költsége a külön kiadások számláját 
terheli. Ev elején és végén azonban ily kíséretre csak idejében írásban az 
internátus vezetőnőjéhez benyújtott kérelem esetében vállalkozhatunk.

A növendékek a tanév végén nevelőnőjük ellenőrzése mellett csoma
golják be holmijukat, melynek egy részét az esetben, ha a következő iskola
évre is vissza szándékoznak jönni, az intézetben hagyhatják megőrzésre.

A becsomagolt holmikért azonban csak a podgyásznak a háztól való 
elszállításáig vállal az intézet felelősséget, azért kérjük azokat a szülőket, akik 
gyermekeik pontosságában és ügyességében nem bíznak meg, hogy felszere
lésüket 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 
egyszer Írhatnak; az utóbbiakkal folytatott levelezés korlátozásának és ellen
őrzésének jogát a vezetőség belátása szerint gyakorolhatja.

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

A betegszobába a betegeken és az ápoló személyzeten kívül más nem mehet 
be. A többi növendékekkel üzenet vagy levél útján való érintkezés is tilos.
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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 július 31-ig 
kötelesek írásban nyilatkozni, vaijon vissza kívánják-e adni gyermekeiket az 
intézetbe. Ilyen nyilatkozat hiányában a helyeket az új folyamodók töltik be.

Az internátusba felvett növendékek díjai a következők:
Iskolai összes d í ja k ............................... 110 P
Tartásdíj egész é v r e .........................  800 P
Orvos és betegápolás é v i .....................20 P

Méltányos esetben a helvi iskolai bizottság a hozzá benyújtott külön 
folyamodás alapján tartásdíikedvezményeket 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 
intézetnek 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.

Külön kiadások fedezésére minden félév elején minden tanuló után 50 
pengő fizetendő be. Ebből nyernek fedezetet: tankönyvek, író- 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 hozandó tá rg y a k  je g y z é k e .

a) Agynemű: Háromrétű matrác, melynek hossza 180 cm., szélessége 
80 cm., egy fejpárna, egy levarrott paplan, háromszori fehér áthuzat, 3 lepedő.
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Minden bentlakó növendék tartozik egy fehér gyapjú ágytakarót 32 P érték
ben átvenni az intézettől.

b) Fehérnemű: 6 nappali ing, 6 hálóing, melyből 3 hosszúújjú legyen, 
2 színes fésülködő kabát, 3 fehér nyári nadrág, 3 könnyű tompaszínű 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 fésükendő, vagy fésütáska, 2 mosófejkendő, 1 fesér 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 
egyezik a fent említett ünnepi blúzokkal. A sötétkék szövetruha és szoknyák 
anyaga a legsötétebb legyen Mind a fehér, mind a csíkos blúzból 2 drb ra 
van szükség. Szükséges m ég: 1 sötétkék és 1 piros, apró fehérpettyes karton
ruha (dirndli szabás, síma felsőrész kis húzott újjal és húzott alsórésszel), 1 
könnyű fehér ruha grenadinból (nem ujjatlan), 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 egyszersmind 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 szok
nyából legalább 10 cm., az újjnál legalább 5 cm. szövetet felhajtani szíves
kedjenek.

d )  Egyéb szükséges tárgyak: 1 pár evőeszköz és kanál 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 1 
cipőtisztítókefe. Varróeszköz, cérna, olló, szappan, fogpor, azonkívül egy drb. 
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 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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A z e lv é g z e t t  ta n a n y a g  é s  a  tan u lm án yi
ered m én y .

A tanítás mind a nyolc osztályban a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszternek az 1889/1827. ein. sz. rendeletével kiadott leányliceumí tanterv 
szerint haladt. E tanterv az egyetemi nyomdában kapható (Budapest IV. 
Muzeum-körút 6, Gólyavár).

A gyorsírást mint rendes tárgyat tanítottuk a IV. és V. osztályban, heti 
2—2 órában. Elvégzett tananyag: a fogalmazási gyorsírás.

Mint rendkívüli tárgyat tanítottuk a gyorsírást heti 1 órában a VI. 
és VII. osztályban, továbbá a latin nyelvet az V. osztályban heti 4, a VI—VIII. 
osztályban heti 3—3 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

IX.

fel:



fl rendes- és magántanulók, tanulmányi eredménye a Következő:

a)  tárgyak  sz e r in t:

T á rg y
I. oszt. II. o sz t • 111. o sz t • IV. osz t. V. o sz t VI. őszi • VII. o sz t. V ili. o sz t.

1 2 3 4 E<4— 1 2 3 4 E<4— 1 2 3 4 E«♦- 1 2 3 4 E 1 2 3 4 E«4— 1 2 3 4 é 1 2 3 4 E«+- 1 2 3 4 E•4-t

Hit- es erkölcstan 7 6 1 __ _ 13 5 2 __ _ 22| 7 — _ 14 3 __ 10 4 1 6 2 1 7 2 10 _ 1
Magyar nyelv 3 7 4 — — 5 7 8 — — 51410 — 3 7 7 _ 3 6 6 __ 6 _ 3 _ 3 5 1 3 5 3 __

Német nyelv 4 8 2 — - 8 6 6 — — 11 710 1 — 7 9 1 _ _ 6 5 4 _ __ 5 1 3 _ _ 8 1 _ 6 4 1 __

Francia nyelv — — 1012 7 — 6 9 2 _ 6 4 4 1 __ 5 — 4 _ 4 5 3 4 4 _

Történelem — — — — — — — — — 12 8 9 — — 6 4 7 __ _ 8 4 3 2 5 2 _ 8 1 _ 4 5 2 __

Művészettörténet — — - - — — — — — — — - — — _ — — — _ __ 8 6 1 __ __ 5 3 1 _ 6 3 5 3 3 _
Földrajz 2 3 9 — — 410 6 — - 13 8 8 — 3 7 7 __ __ — — — _ _ — — — _ 4 5 2 __

Természetrajz 1 6 7 — — 1 9 10 __ __ 5 1212 __ _ — — — _ __ 9 6 — __ _ 2 5 0 9 _ _
Természettan — 3 10 4 __ __ _ 2 6 1 6 2 3 __

Mennyiségtan 4 4 6 - - • 4 7 9 — _ 10 712 __ _ 3 7 7 _ _ 6 1 8 _ __ 1 4 4 2 5 2 5 4 2 _
Filozófia — — — - — — — — — — — — — — _ — — — _ __ — — — — _ — — — _ 2 7 4 4 3 —
Rajz 5 3 6 —— 8 9 3 — __ 16 13 — — — 8 7 2 __ __ 6 5 4 __ __ 5 3 1 _ ___ —
Ének 6 6 2 — — 12 8 — __ __ 1412 3 __ _ 611 — _ _ 9 4 2 _ _ 7 1 1 __ _ _ __

Testgyakorlás 2 7 3 - 2 4 14 — - 2 6 13 4 - 6 6 4 3 — 4 8 2 — 5 1 3 — 5 2 6 — - 1 1 6 — __ 4



b) Ö sszesítés
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1. 14 1 7-1 2 14-3 i i 78-6 14 100--
II. 20 1 5‘— 7 35‘— 12 60-— 20 100-- — — — — — — — —

III. 29 4 13-8 10 34-5 14 48-3 28 96-6 1 3-4 — — — — i 3-4
IV. 17 1 59 4 23-5 12 70-6 17 100-—
V. 15 3 20 — 2 13-4 9 60'— 14 93-4 1 6-6 — — — — i 6-6
VI. 9 1 11-1 3 33-4 5 55-5 9 100 —

VII. 9 1 11-1 5 55-5 3 33-4 9 100-—
Vili. 11 1 9‘- 5 45-5 5 45-5 11 100-— — — — — — — — —
R e n d e s
t a n u l ó k 106 12 11-3 33 31-2 60 56-6 105 99-1 1 0-9 — — — — i 0-9

M a g á n 
t a n u l ó k

18 1 5-6 5 27-8 11 61-1 17 94-5 1 5-5 — — — — i 5-5

Ö s s z e 
s e n 124 13 10-5 38 30-6 71 57-3 122 984 2 1-6 — — — — 2 1-6
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R en d k ívü li tá rg y a k .
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 VI —
VII. osztályokban, a kézimunkát, a ritmikus tornát és táncot, továbbá a latin 
nyelvet az V—VIII. osztályokban azok számára, akiknek e nyelv ismeretére 
későbbi tanulmányaik miatt szükségük van.

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

Tanították: dr. Schm id t G izella  és Strausz G yörgyi.
E társalgási órákban a jelentkezett növendékek tudásuknak megfelelően 

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

N ém et I.

Beszédgyakorlatok: Was machen wir den ganzen Tag? Im Badezimmer. 
In der Krankenstube. Schulereignisse. Ausflüge. Besondere Ereignisse: Der 
eingefangene Raubvogel. Weihnachtsfreuden. Ostererwartungen. Die Heimreise. 
Verschiedene Beschäftigungen: die Köchin, das Stubenmädchen, der Gärtner, 
die Schülerin u. s. w. Auf der Eisbahn. Beim Krämer.

N ém et I I .

Beszédgyakorlatok: Was mach’ ich den ganzen Tag? Meine Freundin. 
Die Kleidung. Die Markt. Markteinkäufe. Der Brief. Das Haus. Der Garten. 
Die Familie. Das Wetter. Gesundheit und Krankheit. Tagesfragen der Schü
lerinnen.

Elbeszélések: Der Mächtigste. Miki-Maus. Seifenblase, Strohhalm und 
Pantoffel. Vom Prinzesschen Wunderschön.

N ém et I I I .

Beszédgyakorlatok többnyire olvasmányok kapcsán. Germanizmusok be
gyakorlása.

Olvasmányok F. K laar: Virágmesék. Johanna Spyri, Heidis Lehr- und 
Wanderjahre. Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Rögtönzött tartalmi 
összefoglalások írásban is.

X.



Német IV.
Társalgás főkép olvasmányok kapcsán folyt. E. Biller, Die Puppenfamilie. 

Anekdoták. Wer ist der Mächtigste? Beszélyek. Johanna Spyri, Heimatlos. 
Tollbamondás, tartalmi összefoglalások írásban és szóban.

Francia I.

Beszédgyakorlatok : La poupée. Le visage. J’habille ma poupée. Dialogue 
de la mere et sa füle partant pour l’école. Vacances de Noéi, arbre de Noéi. 
Le nouvel an. La famille. La couture. La chambre. La maison. Le jardin au 
printemps. Les vacances de Páques. Les animaux domestiques.

Francia II.

Beszédgyakorlatok : Les vacanses d été. En allant á J’école. A l’école. 
La maison. Une visite de musée. Időszerű témák.

Olvasmányok: Alphonse Daudet, Les vieux. Alphonse Daudet, La mórt 
du dauphin, Anatol France, Le jongleur de Notre Dame, René Bazin, Bonne 
Perrette. Poémes: A Petőfi par Francois Coppée.

A  ré sz tv e v ő  tanu lók  n évsora .

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

N ém et I.

Lőrinczy Julianna II. 
Nagy Katalin II. 
Présing Zsófia II.

Adriány Anna 111. 
Baltigh Erzsébet III. 
Benes Éva III.
Küttel Margit III. 
Osztie Ilona 111. 
Reichenfeld Ilona III.

Csaba Jolán VII. 
Fazekas Elvira VII. 
Franki Magda V.

Hutflesz Margit I.

Stein Márta II. 
Szegedy Erzsébet II. 

Összesen 5.

Síkos Erzsébet III. 
Sokoray Ilona III. 
Szabó Jolán III.
Tóth Erzsébet 111. 
Varga Irma III.

Összesen 11.

Mesterházy Eszter V. 
Rácz Magdolna V.

Összesen 5.

Molitórisz Katalin 1.
Összesen 2.

N ém et II .

N ém et III .

N ém eth  IV.



Francia I.

Adriány Anna III. 
Asbóth Margit IV. 
Benes Éva III. 
Dreiszker Mária III, 
Grosz Margit IV.

Küttel Margit III. 
Orbán Magda IV. 
Osztie Ilona III.

Összesen 8.

Francia II .

Franki Magda V. Kovács Márta V.

Összesen 2.

Z en etan ítás.

Tanárok : Freyler E m m a, H anély  Flóra, Móhr 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. és

II. kötete. A dur skálák és hármashangzatok játszása két oktávon át. Meg
felelő előadási darabok.

I I .  o sztá ly: Chován zongoraiskola II., vagy Kálmán Molnár - Senn 
zongoraiskola III. kötete. A dur és harmonikus moll skálák és hármashangzatok 
játszása 2 oktávon át. Előadási darabok,

I I I .  osztály : A dur és moll skálák 4 oktávon át párhuzamos és ellen
tétes mozgásban, tercekben és sextekben, hármashangzatok. Tanulmányok; 
C zerny: 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.

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

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



V II I .  o sztá ly:  Skálák. Pischna ujjgyakorlatai. Tanulmányok: Czerny: 
Kézügyesség iskolája. Cramer: Etude-ök. Bach: 2 szólamú invenciók. Eló'adási 
művek: Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven szonátáiból. Kisebb előadási 
darabok.

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

A  résztvevő tanulók névsora.

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

I. zongora-osztály:

N év:
Hutflesz Margit 1. 
Molitorisz Katalin I. 
Németh Irén VII. 
Szegedy Erzsébet II.

Tanította: 
Szovják Gizella 
Szovják Gizella 
Szovják Gizella 
Szovják Gizella

Összesen: 4.

II. zongora-osztá ly:

N év:
Ihász Magdolna III. 
Lőrinczy Julianna II. 
Pacher Erzsébet III. 
Présing Zsófia II.

5 Reichenfeld Ilona III. 
Szabó Viktória VI. 
Stein Márta II. 
Schwarcz Piroska III. 
Varga Irma III.

Tanította : 
Hanély Flóra 
Freyler Emma 
Freyler Emma 
Freyler Emma 
Freyler Emma 
Freyler Emma 
Freyler Emma 
Hanély Flóra 
Hanély Flóra

Összesen: 9.

III. zongora osztá ly  :

N év:
Grosz Margit IV. 
Kaufmann Zsuzsanna IV. 
Koritsánszky Emilia IV. 
Kovács Éva V.

5 Mohácsy Emma IV. 
Sokoray Ilona III.
Szabó Piroska IV.

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

Összesen: 7,
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IV. zongora-osztály:
N év:

Adriány Anna III. 
Baltigh Erzsébet III. 
Benes Éva III. 
Holndonner Edit III. 

5 Rónai Zsuzsanna III.

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

Összesen: 5.

V. zongora-osztá ly:

N év:
Mesterházy Eszter V. 
Péterfy Piroska VI.

Tanította:
Hanély Flóra 
Szovják Gizella

Összesen: 2.

VI. zongora -osztá ly:

N év: Tanította:
Csaba Jolán VII. 
Málek Klára VII. 
Ritscher Adél VI.

Mohr Jenő 
Szovják Gzella 
Szovják Gizella

Összesen: 3.

IX . zongora -osztá ly:

Név: Tanította:
Vincze Ilona VIII. 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 rende
zett 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 házi zeneesték alkalmával Gleim Hugó és Reményi Ferenc nyug. 
ezredesek is szívesek voltak növendékeink zenei nevelése érdekében értékes 
ének illetőleg zongora számokkal közreműködni, miért nekik e helyen is hálás 
köszönetét mondunk.

A IV—VI. évfolyam növendékei a zenevizsgán a következő darabokat 
adták elő :
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1. Clementi: Szonatina (36
2. Heller S t.: Etude
3. Biehl: Tarantella
4. Schubert: Scherzo
5. Field: Nocturne
6. Mendelssohn : Fantázia
7. Godard: Mazurka

op. 6. sz.) Baltigh Erzsébet III. 
Benes Eva III. 
Holndonner Edit III. 
Rónai Zsuzsanna III. 
Mesterházy Eszter V. 
Péterfy Piroska VI. 
Ritscher Adél VI.

R itm ikus torna é s  tánc.

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

tásába. A növendékek hetenként kétszer 2—2 órában vettek részt a gya
korlásban.

A gyakorlás anyaga : mozgásos szabadgyakorlatok; ügyességi, izomfej
lesztő, ruganyosító gyakorlatok ; ritmikus és kifejező mozgások; magyar-, nép- 
és társadalmi táncok.

A  résztvevő  tanulók névsora.

Hutflesz Margit I. 
Molitórisz Katalin I. 
Stein Márta II. 
Szabadváry Jolán II. 

5 Szegedy Erzsébet II. 
Baltigh Erzsébet III. 
Benes Eva III. 
Holndonner Edit III. 
Ihász Magdolna III. 

10 Kauffmann Éva III. 
Küttel Margit III.

Osztie Ilona III. 
Pacher Erzsébet III. 
Reichenfeld Ilona III. 

15 Schwarcz Piroska III. 
Síkos Erzsébet III. 
Varga Irma III.
Grosz Margit IV. 
Mohácsy Emma IV.

20 Frank Irén V.
Kovács Márta V.

Összesen: 21.

G yorsírás.
Tanította: T eke 'Sándor.

Az egységes magyar gyorsírást mint rendkívüli tárgyat tanulta a VI. és
VII. osztálynak 2—2 tanulója egy csoportban, heti 1 órában. A tanítási órákon 
megtörtént a tanulók átképzése az egységes magyar gyorsírásnak újabb átala
kított rendszere alapján. Ezenkívül foglalkoztunk elméleti és gyakorlati alapon 
a magasabb fokú irodai gyorsírás rövidítési módszereivel, szerepeltek olvasási 
gyakorlatok s diktátumok (70—100 szótag percenként). Tankönyv: Dr. Radnai 
Béla: Irodai gyorsírás.

A résztvevő tanulók névsora:
Ihász Ilona VI. o. t. Csaba Jolán VII. o. t.
Péterfy Piroska VI. o. t. Németh Irén VII. o. t.



Latín n y e lv .

Tanították: S uha jda  La jos  (VI. és VIII. o.), T eke  Sándor  V. és VII.).

A latin nyelvet a Ieányliceumok számára kiadott tanterv szerint mint 
rendkívüli tárgyat tanulták az V—VIII. osztályokból önként jelentkező tanu
lók, az V. osztályban heti 4, a többiben 3—3 órában. A V. K. M. új ren
deleté alapján a múlt évihez viszonyítva a tananyag megbó'vült s engedélyt 
kaptak a Ieányliceumok, hogy latint tanuló növendékeik a VIII. osztály elvég
zése után a latin nyelvből kiegészítő érettségi vizsgálatot tehessenek.

A feldolgozott tananyag az V. osztályban: Incze—Kerényiné Latin ol
vasókönyvének 1—32. olvasmánya és az ezeknek megfelelő magyar szövegek 
fordítása, továbbá Catullus költeményeiből szemelvények. Nyelvtanból: a tel
jes latin alaktan. A tanítást havonkint iskolai írásbeli dolgozatok egészítették ki.

A résztvevő tanulók névsora:
Frank Irén Lukoviczky Gizella
Franki Magda Mesterházy Eszter
Harsányi Ildikó Rácz Magda
Kovács Márta Tangelmayer Lidia

A VI. osztályban a tanulók egyszerűbb és könnyebb szövegeket fordí
tottak (Phaedrus 15 meséje, Ovidius: A világ négy korszaka, Philemon és 
Baucis. Szemelvények Cicerónak In Verrem IV. De signis c. beszédéből), a 
nyelvtanból az alaktant egészítették ki s a mondattani alapismereteket gya
korolták be. A nyelvtani anyag begyakorlására havonként egy-egy dolgozatot 
írtak. A részvevő tanulók névsora:

Árvay Jolán Kuffler Stefánia
Ihász Ilona Péterfy Piroska

A VII. osztályban Vergilius Aeneisének I., II. és VI. énekéből szemel
vényeket s Cicero Verres elleni IV. beszédének I —VIII., XII —XXIV., XXVII., 
XXIX., XXXIII —XXXV., XXXIX—XLIil. fejezetét fordították. Nyelvtani tan
anyag : latin mondattan. A nyelvtani anyagot havonkénti dolgozatok kisérték.

Résztvevő tanuló : Nagy Erzsébet.
A VIII. osztály tanulói szemelvényeket fordítottak Horatius műveiből 

(ódák, epodosok, satirák, epistulák) és Tacitus Annales-éből. Az olvasmányok 
alapján összefoglalták az alaktani és mondattani ismereteket, áttekintették a 
római irodalom egyes korszakait s a rómaiak állami és magánéletét. Gyakor
lásul az év folyamán 7 iskolai dolgozatot Írtak.

A résztvevő tanulók névsora:
Oláh Márta Tamaska Sarolta
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K ézim unka.

Tanította: P uschnik Ferencné F e ig l Am ália .

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 s 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, buzsáki stb. hímzéssel 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 1932—33. isk . év i je le n té se .

Az egyesület célja a tagjai vallásos erkölcsi érzületének elmélyítése. 
Tagjai az intézet protestáns növendékei. Az egyesület munkáját Kiss István 
vallástanár vezette. Az első összejövetel ez iskolai évre a tisztikart a követ
kezőképen választotta meg : ifjúsági elnök Gaál Ilona VIII. o. t . ; jegyző Ko
vács Irén VIII. o. t . ; pénztáros Tamaska Sári VIII. o. t . ; ellenőr Várközi Vlaj 
Ilona Vili. o. t . ; laptárosok Mesterházy Eszter és Frank Irén V. o. t . ; s az 
osztályonként választott énekvezérek.

Munkánkban ez év folyamán is a Dunántúli Ev. Diákszövetség munka
tervét vettük a lehetőséghez képest irányítóul. Összesen 12 összejövetelt tar
tottunk. Ezek mindig énekkel, imádsággal kezdődtek és zárultak, középpontjuk 
pedig bibliaolvasás és magyarázat volt. Ezeken kivül a vezető tanár felolva
sása (a belmisszió hőseiről), a növendékek dolgozatai és vallás-erkölcsi vagy 
hazafias tartalmú költemények elmondása képezték összejöveteleink tárgyát.

Egy összejövetelen résztvett a hivatalos iskolalátogatás alkalmából épp 
intézetünkben időző Főtisztelendő és Méltóségos D. Kapi Béla püspök úr és 
Méltóságos Dr. Mesterházy Ernő kerületi felügyelő úr is.

Költeményeket mondottak el: Hefty Ilona I. o. t . : Jézus. (Szabolcska M.); 
Kappel T. I. o .: Szent karácsony (Zábrák D .); Kovács I. I. o. t . : Honfidal 
(Petőfi); Molitórisz K. I. o.: Karácsonyra (Szabolcska M.) ; Weisz M. I. o. : 
Egy nap meg egy este (Szabolcska M.); Pados I. I. o . : Édes anyánk (Sza
bolcska M.); Loibersbeck I. II. o . : Jézus a forrásnál (Kutass K .); Kovács I.
II. o .: Édes anyánk (Sánta K.); Sághy E. II. o . : Térkép előtt (Nagy F .):
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Présing Zs. II. o . : Egy felvidéki iskolában (Feleky S .); Csathó M. II. o.: Fel 
ifjúság (fordítás); Gyalog E. III. o . : Getsemáné kertben (Kolozs József); Benes 
Éva III. o. t . : Az Úr itél (Váradi A ); Holndonner Edit III. o . : Feltámadás 
(Kiss M .); Ihász M. III. o . : Mennyei angyalok (Sánta K .); Kauffmann É. III. 
o. : Fiamnak (Arany J.); Pomogyi E. III. o .: Jézus (Szabolcska M.); Harangok 
a Kárpátokban (Feleky S.); Rónai Zs. III. o .: Szeretem a vasárnapot (Biró A.); 
Sokoray I. III. o .: Krisztus (Binóczy Gy.); Szabó J. III. o .: Csak keresztje volt 
(Kusinszky KI.); Mohácsy E. IV. o . : Enyhülés (Arany J.); Jámbor L. IV. o.: 
Fut a Tisza (Móra F .); Asbóth M. IV. o .: Karthágói harangok (Kozma A.); 
Németh L. VI. o.: Utolsó sor (Váradi A.); Keresem az Istent (Ábrányi E.). 
Dolgozatot olvasott fel: Benes Eva III. o .: A szeretet; Gaál Ilona VIII. o.: 
Hűségesen sáfárkodjatok.

Az egyesület keretében iratterjesztő munka is folyt. Az elkelt vallásos 
iratok és hordatott lapok értéke ugyan a nehezebb gazdasági viszonyok 
mellett ez évben az eddigieknél kisebb volt, de még mindig 125 P-t tett ki.

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

Egyesületünk évek hosszú során 700 P-t gyűjtött nagynevű püspökünk, 
Gyurátz Ferenc emlékére teendő jutalomdíjalapítványra. Ezt az összeget most 
1000 P-re kiegészítve felajánlottuk egyházkerületünknek azzal a kérelemmel, 
hogy abból említett célú alapítványt létesíteni kegyeskedjék.

Az Egyesület vagyona a múlt évi
B e v é t e 1:

Értesitő kimutatása s z e r i n t .............................  463'74 P
A tagok ez évi a d o m á n y a ............................. 123'— „

Összesen: 586'74 P

K i a d á s :
A Gyurátz F. jutalomdíj-alapítványra . . . .  300‘— P
Gyámintézetre.......................................................20'— „
A kőszegi to r o n y r a .......................................... 10'— „
A Harangszó ingyenes terjesztésére . . . .  10'— „
A szeretetházra................................................... 5 '— „
Portóra, egyebekre ..........................................  1*74 „

Összesen: 346'74 P

B e v é te l.........................  586'74 P
K i a d á s .........................  346'74 „

Pénztári maradvány: 240'— P

K iss István , vallástanár.
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2. A  „Széchenyi I s tv á n “ önképzőkör 1932/33 . év i m ű k öd ése .

A körnek ebben az iskolai évben 34 tagja volt. Pártoló tagok az V. 
oszt. tanulói, rendes tagok a VI.—Vili. oszt. tanulói. A kör 1932. szeptem
berében tartotta alakuló gyűlését, melyen a tisztikart a következőképen vá
lasztotta meg:

Ifjúsági elnök: Oláh Márta Vili. o. t., alelnök: Gaál Ilona VIII. o. t., 
főjegyző: Tamaska Sára VIII. o. t., aljegyző: Németh Irén VII. o. t., pénztáros: 
Drach Lucia VIII. o. t., főkönyvtáros : Várközi Ilona VIII. o. t., könyvtárosok: 
Szovják Lenke VII. o. t., Ihász Ilona VI. o. t., Franki Magda V. o. t., bírálók: 
Kőszegi Lenke VIII. o. t., Málek Klára, Csaba Jolán, Nagy Erzsébet, Fazekas 
Elvira VII. o. tanulók.

Az alakuló- és zárógyűlésen kívül tartottunk egy nyilvános díszgyűlést 
Arany János tiszteletére halálának 50 éves évfordulója alkalmából, és havon
ként egy—egy gyűlést. A gyűléseken magyar és francia nyelvű dolgozatok, 
magyar és német nyelvű szavalatok, zongoraszámok, egy szabadelőadás, ezeknek 
írásbeli és rögtönzött szóbeli bírálatai hangzottak el. Irodalmi versenyt minden 
gyűlésen tartottunk, melynek győztesei : Oláh Márta VIII. o. t., Németh Irén 
VII., Ihász Ilona VI. o. t. és Kovács Eva V. o. t. Különös súlyt helyeztünk 
a bírálatok alaposságára és tárgyilagosságára.

Folyóiratok közül az „Új Idők“-et, a „Magyarosan“ c. nyelvészeti folyó
iratot és a „Milliók Könyve az Ifjúságnak“ c. könyvsorozatot járattuk. Könyv
tárunk az év folyamán 24 munkával gyarapodott 27 kötetben, úgy hogy ez- 
időszerint 280 műből áll 323 kötetben.

Pénztári elszámolásunk a következő.-

B e v é t e l :
Múlt évi készpénzmaradvány.......................... 81 "55 P
K am at...................................................................  2‘95 „
Tagsági díjakból b e fo ly t..................................138’— „

Összesen: 222'50 P

K i a d á s :
A lezárt pénztárnapló tételei szerint . . . .  177‘72 P
A bevételből a kiadást levonva készpénz
maradványunk .................................................. 44"78 P,

mely összeget a Kőszegi Takarékpénztárban 1356. betétszám alatt helyeztünk el.

R u itk a y  Elem érné, vezetőtanár.
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3. A Sport E g y e sü le t  1932— 33. év i m űködése»

Az egyesület 1932. évi október hó 12-én alakult meg. Az egyesület 
tagjai az intézet III—VIII. osztályainak jól tanuló és sportkedvelő növendékei. 
Tisztikar: elnök: Várközi Vlaj Ilona VIII. o. t., jegyző: Gaál Ilona VIII. o. t., 
szertárosok: Csaba Jolán és Szovják Lenke VII. o. tanulók. A tennisz-szak- 
osztály vezetője Tamaska Sára VIII. o. t., a tornaszakosztályé Kuffler Stefánia 
VI. o. tanuló.

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 játékterén a labdajátékot 
(kosárlabda, kapus és 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 sportegyesület
k a p o tt ................................................................... 92T6 P
múlt évi m a ra d v á n y ..........................................106'87 „

összesen: 199'03 P
K i a d á s o k :

Pályafenntartás . . .
Jav ítások......................
Kút rendbehozása . . 
Ping-pong, turul-labdák

33-50 P
23-—
82-—

f f

f f

21-52
összesen: 160"02 P

A bevételből a kiadást levonva készpénzmaradvány 39"01 P

K olo fon t Eta, vezetőtanár.

XII.

B u d ak er-sírem lék a lap .
/

Az alap vagyona 1933. június 30-án 541 P 14 fillér. Reméljük, hogy a 
közel jövőben ezen alap létesítésekor kitűzött célt meg fogjuk tudni valósítani. 
Ezért bizalommal kérjük néhai Budaker G. Károly igazgató tisztelőit és ba
rátait, hogy célunk minél méltóbb megvalósításában adományaikkal támogatni 
szíveskedjenek.
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A  k önyv- é s  szertárak  gy a ra p o d á sa  s 
á lla p o ta  1932. d ecem b er  31-én.

Az 1932. évi gyarapodás a következő : Felszerelés: vétel 6 drb. 1296 P 
értékben. Tanári könyvtár: vétel 7 drb. 41 P értékben, ajándék 11 drb. 
33 50 P értékben. Természetrajzi szertár: vétel 16 drb. 83"40 P értékben, 
ajándék 1 drb 80 fillér értékben. Tornaszertár: ajándék 38 drb. 1822 pengő 
értékben. Természettani szertár: vétel 1 drb. 31 ‘30 P értékben.

Az intézeti szertárak állománya 1932. dec. 31-én:

XIII.

B útorok ..................... 414 drb. 12.922'98 P értékben
Felszerelés................. 264 „ 10.908-09 „
Tanári könyvtár . . 2455 „ 12.396-52 „
Történelmi szertár 109 „ 636"01 „ „
Földrajzi szertár . . . 138 „ 831-92 „
Természetrajzi szertár 691 „ 2.721-22 „
Természettani szertár 1256 „ 10.168-32 „
Rajzszertár................. 648 „ 696-84 „ „
Tornaszertár . . . . 325 „ 4.478-81 „
Vegytani szertár . . 246 „ 237-74 „

6546 drb. 55.998"45 P értékben.
Ifjúsági könyvtár . . 1234 „ 4.356-23 „

7780 drb. 60-354"68 P értékben.

Szertárainkat szíves adományaikkal gyarapították: a vallás- és közok
tatásügyi minisztérium, Magyar Tudományos Akadémia, a budapesti Pázmány 
Péter-tudományegyetem, Thirring Gusztáv, Torday Lajos, Korpás Ferenc, 
Kauffmann Jenő, Lőrinc Gyula, Suhajda Lajos.

Az adományozóknak az intézet nevében hálás köszönetét mondunk.
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S ta tisz tik a i ad atok .
A  tanu lók  száma, vallása, anyanyelve, m agaviseleté és tanu lm ányi 

előm enetele az 1932—33. tanévben.

XIV.

B e ira tk o zo tt:
Rendes tanulónak.............................
M agántanulónak.............................

I.
13

1

11.
21

1

III.
27

2

IV.
14
3

V.
10
5

VI.
7
2

VII.
8
1

VIII.
12

3

össz.
112

18
összesen: 14 22 29 17 15 9 9 15 130

Kimaradt a tanév folyamán . . ., — 2 — — — — — 4 6
Bizonyítványt kapott: 14 20 29 17 15 9 9 11 124

1. E zek va llása:
Ág hitv. ev......................................... . 7 6 20 10 9 5 6 6 69
Református ...................................... 3 6 1 3 — 2 — 2 17
Róm. kát............................................. , 4 7 6 2 1 1 2 3 26
Iz rae lita .............................................. — 1 2 2 5 l 1 — 12

összesen: 14 20 29 17 15 9 9 11 124

2. A n y a n y e lv e :
M a g y a r .............................................. 13 19 27 17 15 9 9 11 120
N é m e t .............................................. 1 1 2 — — — — — 4

összesen: 14 20 29 17 15 9 9 11 124

3. Szü lök  la k ó h e lye :
K ő szeg i.............................................. 6 7 6 6 4 — 2 5 36
Vidéki .............................................. 8 13 23 11 11 9 7 6 88

összesen: 14 20 29 17 15 9 9 11 124

4. M a g a vise le té :
Példás magaviseletíí..................... ... . 6 14 22 10 9 7 6 8 82
Jó „ ..................... . 7 5 5 4 1 — 2 — 24
Szabályszerű „ .........................
M agán tanu lók .............................. 1 1 2 3 5 2 1 3 18

összesen: 14 20 29 17 15 9 9 11 124

5. E lő m en e te le :
Minden tárgyból je le s ................. . 1 1 4 1 3 1 1 1 13

„ r legalább jó . . . 2 7 10 4 2 3 5 5 38
„ „ „ elégséges 11 12 14 12 9 5 3 5 71

Egy tárgyból elégtelen . . . . ,. — — 1 — 1 — — — 2
összesen: 14 20 29 17 15 9 9 11 124
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A  jö v ő  isk o la i év .
Az új leányközépiskolai törvény háromféle leányközépiskolát 3zervez: 

leánygimnáziumot, leányliceumot és leánykollégiumot. A mi intézetünk foko
zatosan leányliceummá szerveződött át. Ezt az iskolai tipust azért választotta 
a fenntartó, mivel egyrészt a klasszikus nyelvek e típusnál nem kötelező 
tárgyak, másrészt mivel a leányliceum érettségi vizsgálata képesít egyetemi 
tanulmányokra is, szemben a leánykollégiumi érettségivel, mely egyetemekre 
való fellépésre nem jogosít.

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

A jövő évi behatásoknak és az évmegnyításnak rendje a következő:
Szeptember 9-én d. e. 8—12-ig és d. u. 3—5-ig beíratás.
Nyomatékosan felhivjuk a helybeli tanulókat, hogy valamennyien reggel 

8 órakor jelentkezzenek behatásra, amikor még a vidékiek nem érkeznek meg.
Szept. 11-én reggel 8 órakor évmegnyító isteni tisztelet és osztály

rendezés.
Szept. 12-én rendes tanítás kezdete.
Javító és különbözeti vizsgálatok szept. 6-án d. e. 9 órakor.
VIII. osztályos magánvizsgálat aug. 31-én és szept. 1-én d e. 10 órakor.
Érettségi írásbeli vizsgálat szept 2., 4. és 5. napjain.
Érettségi szóbeli vizsgálat szept. 7-én.
Nyomatékosan felkérjük a szülőket, hogy a kijelölt időket pontosan 

tartsák meg, mivel az év elején úgyis összetorlódó sok irányú teendő miatt 
a kitűzött 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. eleién.
Vegyesdíj 10 P, esedékes a beiratáskor.

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

febr. eleién.
Vegyesdíj 10 P, esedékes a beiratáskor.
Tartásdíj évi 800 P, esedékes 80 P-ként minden hónap első 

napján.
Betegápolási díj évi 20 P, esedékes egyenlő részletekben 

szept. és febr. elején.

XV.
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A nem kötelező zenetanulás dija évi 160 P, mely egyenlő részletekben 
szept. és febr. elején esedékes.

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 12 P, a felső osztálybeliek részére 
évi 18 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. 6-án 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 in
tézet 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 szülők
nek, hasonlóképen a visszautazáskor egy kísérő Pesten veszi át az ilyen 
növendékeket

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.



A z 1932—33. isk o la i év b en  h a szn á lt  
ta n k ö n y v ek  je g y z é k e .

(A hiltani 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 1., Nagy J. Béla: Magyar nyelvtan 1., Koszó —Mika—Petrich: Német 
nyelvtan és olvasó 1., Banner—Kari: Földrajz 1., A mi hazánk, Kogutowicz: 
Iskolai atlasz, Greguss—Horváth: Természetrajz 1., Gesztiné—Wolkenberg: 
Mennyiségtan 1., Harmath—Karvaly : Magyar lányok nótáskönyve 1., Berecz E.: 
A zene alapelmélete.

I I .  osztály. Dr. Luther Márton : Kis Káté, Bereczky S .: Jézus élete és 
tanítása, Dunántúli ev. énekeskönyv, Prónai—Szabó: Magyar olvasókönyv 11., 
Nagy J. Béla : Magyar nyelvtan II., Koszó—Mika—Petrich : Német nyelvtan 
és olvasó II., Kari János: A világrészek földrajza, Kogutowicz: Iskolai atlasz, 
Greguss — Horváth: Természetrajz II., Gesztiné—Wolkenberg: Mennyiségtan II.> 
Harmath—Karvaly: Magyar lányok nótáskönyve II., Berecz E .: A zene alap
elmélete.

I I I .  osztály. Dr. Luther M árton: Kis Káté, Bereczky S . : Rövid egy
háztörténet, Dunántúli ev. énekeskönyv, Prónai—Szabó: 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., Kogutowicz: Iskolai atlasz, Várady—Feltóthy: A magyar nemzet 
története, Kogutowicz: Történelmi atlasz, Bodrossy—Szilády : Kémia és ásvány
tan, Gesztiné—Wolkenberg: Mennyiségtan III., Győry—Stojanovits: Új magyar 
lant, Berecz E. : A zene alapelmélete.

IV . osztály. 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 — 
Bosányi: Francia nyelv 11., Ember—Várady: Világtörténelem I., Kari—Varga: 
A csillagászattan és az általános földrajz elemei, Kogutovicz: Iskolai atlasz, 
Kogutovicz: Magyar történelmi atlasz, Nagy József: Kis fizika, Mérey Gyula: 
Mennyiségtan IV., Győry—Stojanovits: Uj magyar lant, Berecz E .: A zene 
alapelmélete. Radnai: Fogalmazási gyorsírás.

V. osztá 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 Gy.: Francia nyelviskola II., Theisz 
Gy.: Francia nyelvtan, Ember—Várady: Világtörténelem II., Kogutovicz : Vi
lágtörténelmi atlasz, Bodrossy: Kémia V. o. sz., Mérey Gy.: Mennyiségtan V., 
Hekler—Bonisné : Művészettörténet I., Kühn—Böhm: Zenetörténet. Radnai; 
Irodai gyorsírás.
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XVI.
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V I. o s z tá ly : Bereczky S .: Egyháztörténet I., Dunántúli ev. énekes
könyv, Révy—Lengyel: Poétika, Csiky : Sophokles : Antigone, Névy: Shake
speare : Julius Caesar, Lux—Theisz: Német nyelviskola IV, Kardeván K .: A 
német nyelvtan kis tükre, Lessing: Minna von Barnhelm, Petrich—Sényi: 
Francia nyelvkönyv, Theisz G y.: Francia nyelvtan, Ember-- Várady: Világ- 
történelem III, Kogutowicz: Világtörténelmi atlasz, Szilády Z .: Növénytan, 
Mérey Gy.: Mennyiségtan VI., Veress: Logaritmustábla, Hekler—Bonisné • 
Művészettörténet II., Kühn—Böhm : Zenetörténet.

V II. osztály : 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 Gy.: Francia nyelviskola III., Theisz Gy. : Francia nyelvtan, Takács 
György: A magyar nemzet története, Kogutowicz : Magyar történelmi atlasz, 
Szilády Z .: Álattan, Mérey Gy.: Algebra II., Veress : Logaritmustábla, Nagy 
József: Kísérleti fizika, Dr. Szukováthy: Egészségtan, Kornis G y : Lélektan 
és logika.

V i l i .  osztá ly : Szelényi Ö dön: Ev. keresztyén világnézet, Dunántúli 
ev. énekeskönyv, Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet II., Koszó—Kaib- 
linger—Petrich: Német nyelvkönyv VIII., Kardeván K .: A német nyelvtan kis 
tükre, Theisz G y.: Francia nyelviskola III., Theisz G y.: Francia nyelvtan, 
Takács György: A magyar nemzet története, Balanyi Gy.: Hazánk története, 
Miskovszky Ernő: A magyar képzőművészetek története, Kogutowicz: Iskolai 
atlasz, Weszely Ö .: Nevelés- és tanítástan, Nagy József: Kísérleti fizika II., 
Mérey G y.: Algebra II., Veress: Logaritmustábla.

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

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

L a tin :  V. osztály: Incze—Kerényiné : Latin olvasókönyv, Hittrich : Latin 
nyelvtan I.

VI. osztály : Roseth: Szemelvények Phaedrusból, Csengeri: Szemelvények 
Ovidiusból, Hittrich: Latin nyelvtan II., Cicero: In Verrem.

VII. osztály: W irth: P. Vergilius Maró: Aeneis, Incze József: Cicero: 
In Verrem, Hittrich: Latin nyelvtan II., H ittrich: Római régiségek.

VIII. osztály: Wirth: Szemelvények Horatius műveiből, Tacitus: Annales, 
H ittrich: Latin nyelvtan II., Hittrich: Római régiségek.
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