
LERNYNEUELÖINTÉZET
(BENTLAKÁSSAL KAPCSOLATOS LEÁNYLICEUtt)

É R T E 5 Í T Ő 1 E

R Z  1 9 3 3 - 3 4 .  15KGLR1 ÉURŰL.

R KŐSZEGI
E Y U R R T Z  F E R E N C  R E .  HITU.  EU.

XXXU. ÉUFOLYRm.

K Ö Z L I :

R R R TÓ  I5TURN
1 6 B Z B A T Ó .

—  1934. —
RÓNAI FRIGYES KÖNYVNYOMDÁJA, KÖSZEO.





LERNYNEUELÖINTÉZET
(BENTLAKÁSSAL KAPCSOLATOS LEÁNYLICECI/K)

0

É R T E S Í T Ő I É

R Z  1933—34.  1SKOLRI ÉURŰL.

R KÖ5 ZE6 I
E Y U R R T Z  F E R E N C  R E .  HITU.  EU.

XXXU. ÉUFOLYRÍT).

K Ö Z L I :

R R R T Ú  I5TURN
I B R Z E R T Ó .

—  1934. —
RÓNAI FRIGYES KÖNYVNYOMDÁJA, KŐSZEG.





I.

Tanulmány az évvégi összefoglalásokról.
1. Beuezető á l ta lános rész.

Irta: A rató  István  igazgató.
Közel másfél évtizede annak, hogy a régebbi vizsgarendszer helyett a 

középiskolákba bevonultak az összefoglaló ismétlések, de ezeknek az össze
foglaló ismétléseknek céljáról és jellegéró'l a nagyközönség alig tájékozódott. 
Néhány évi kísérlet után, melyekben a Vili. osztálynak osztályvizsgálatai érin
tetlenül maradtak, az 1924. évi középiskolai törvény általánosan elrendeli, 
illetve törvényesíti az összefoglaló ismétléseket, amikor ezt mondja (XI. tör
vénycikk 14. §.): „A középiskolák minden iskolai év végén osztályonként tar
tandó nyilvános összefoglalásokkal számot adnak az oktatás eredményéről.“

Néhány évvel ezelőtt, a köznyelven rosta-vizsgáknak nevezett intézkedés 
idején úgy látszott, az összefoglaló ismétlések rendszere, legalább is az egész 
iskolára nézve, nem fog állandósulni. Ezzel szemben azonban a rosta-vizsgák 
rendszere rövidesen megszűnt s a közelmúltban letárgyalt Hóman-féle közép
iskolai törvény (1934. évi XI. te. 31. §.) ismét elrendeli a középiskolákban 
az év végén osztályonként tartandó összefoglalásokat azzal a céllal, hogy azok 
számot adjanak az oktatás eredményéről. Az 1924. évi törvénycikkhez képest 
csak egy kis különbség található a törvényes intézkedésben; nem „nyilvános“ 
összefoglalásokról, hanem egyszerűen összefoglalásokról van szó.

Ezek után számítanunk kell arra, hogy az évvégi összefoglalások a közép
iskola jövő életének hosszú időn át állandó intézményei lesznek s ezért szak
szerű szempontból érdemes az összefoglaló ismétlések kérdésével foglalkozni 
s a nagyközönség szempontjából időszerű az összefoglaló ismétlések mikénti 
kialakulásába az iskolák élete iránt érdeklődők számára betekintést nyújtani.

Ez a kettős szempont vezet bennünket, amikor itt néhány szakszerű elvi 
kérdés tisztázása kapcsán a folyó évben megtartott Vili. osztályos összefoglaló 
ismétléseink tervezeteit bemutatjuk.

Míg a törvényes intézkedések csak általában emlékeznek meg az össze
foglaló ismétlésekről, addig a részletes útmutatást a Rendtartások és külön 
miniszteri intézkedések adják meg. Az 1926. évi középiskolai Rendtartás 
szerint a nyilvános befejező összefoglalások célja: „A tanulóknak alkalmat 
adni, hogy az évközben tanultakat a maguk egészében általános szem
pontokból áttekintsék s különösen a fogalmi eredményeket rendszeresebb össze
állításban láthassák.“ (101 §.) Szószerint hasonlóan intézkedik a Magyarországi 
Ágostai Hitvallású Evangélikus Középiskolák Rendtartása is. (99. §.)
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A gyakorlati életben csakhamar kitűnt, hogy ezeknek az összefoglaló 
ismétléseknek a tartását nemcsak az egyes intézetek, hanem azok keretein belül 
még az egyes tanárok is igen különféleképpen értelmezik és hajtják végre. 
Ennek okát nemcsak abban látjuk, hogy minden ilyen új intézkedés beveze
tésénél az első időkben az egységes kialakulás nehezen megy, hanem főleg 
abban, hogy a törvénynek és a Rendtartásnak a célkitűzései nem fedik 
pontosan egymást. Egészen más ugyanis a nyilvános összefoglalásokon számot 
adni az oktatás eredményéről, amint ezt a törvény kívánja, mint a tanulóknak 
alkalmat adni az évközben tanultak általános áttekintésére és a fogalmi ered
mények rendszeresebb összeállításban való látására. Az így előálló zavart növeli 
a Tantervi Utasításoknak a nyilvános összefoglalásokról szóló része, amely 
(a leányközépiskolai tantervi utasítások 30., a fiúközépiskolai tantervi utasítások 
25. §-a) a törvénynek megfelelően egyrészt azt mondja, hogy ezeken az egyes 
osztályok számot adnak az oktatás eredményéről, de másrészt hangsúlyozza az 
összefoglalásoknak didaktikai jelentőségét, jóllehet az oktatás eredményéről való 
számotadás semmi esetre sem minősíthető didaktikai szempontból jelentős 
munkásságnak. Ezenkívül az Utasítások már azt mondják, hogy a tanár összefog
laltatja a tanulókkal az évközben tanultak fogalmi eredményeit, ami megint 
egészen más, mint a Rendtartásnak az a kívánsága, hogy a tanulóknak az össze
foglaló ismétlésen alkalmat kell adni a fogalmi eredmények rendszeresebb 
áttekintésére.

Az összefoglalások helyes mederbe terelése és gyümölcsözővé tétele 
érdekében adta ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter a középiskolai évvégi 
összefoglalásokról szóló, valamennyi tanker, kir. főigazgatósághoz intézett 
1927. évi 85.913. sz. rendeletét. E rendelet szerint az összefoglalások „több
nyire vagy a régebbi vizsgálatok kevesebb szellemi éberséget kívánó mód
szerével folynak le, vagy előre egybeállított összefoglaló kérdések merev, az 
eleven gondolkodást és invenciót szinte kizáró reprodukciók.“ Az eddigi 
tapasztalatok szerint nem domborodik ki eléggé az összefoglalások főcélja, 
melyet ez a rendelet az eddigiektől eltérően annak megállapításában lát, 
vájjon „a tanulók a megtanult anyag részletein uralkodnak-e“. Ennek meg
állapítása vagy legalább is a megállapításra irányuló törekvés előtérbe állítása 
megint egészen más elvi irányba tereli az összefoglaló ismétléseket, mint a 
középiskolai törvény, a Rendtartás, illetve az Utasítások. Bizonyos tekintetben 
ez a célkitűzés ellentétben áll ennek a rendeletnek a bevezető részével, mely 
azt kívánja, hogy közvetlenül az összefoglalás megkezdésekor közölt szempont 
fonalán egységes képpé építtessenek fel a tanár és tanítvány közös munkájá
val az egész évi tanítás főbb eredményei.

Ezen rendelet hatása alatt az összefoglaló ismétlésekre vonatkozó az a 
felfogás erősödött meg sokfelé, amely szerint az összefoglalásoknak egy szem
pontból megvilágítva kell összefoglalni az egész évi tanítást, illetve annak főbb 
eredményeit. Ez természetesen a gyakorlatban a tárgyak különféle jellege 
miatt nem valósítható meg. Alig adható meg pl. olyan egységes szempont,
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amelynek fonalán a VI. o. mennyiségtan! anyaga oly módon volna áttekint
hető', hogy kidomborodjék, vájjon a tanulók uralkodnak-e a megtanult anyag 
részletein.

Ezek a meggondolások arra vezetnek, hogy a középiskolai tanulmányok 
annyira különböző irányúak és sokféle jellegűek, hogy egységesen körülírni 
az összefoglaló ismétlések megtartásának mikéntjét egyáltalán nem is lehet.

Lényegesen befolyásolja az összefoglaló ismétléseket az a kérdés, vájjon 
az összefoglaló ismétlések alkalmával elhangzó feleletek beleszámítsanak-e a 
tanuló évvégi érdemjegyeinek megállapításába.

A középiskolai Rendtartás szerint „a befejező összefoglalásoknak osztá
lyozó jellegük egyáltalán nincsen, vagyis a tanulóknak ezeken adott feleletei 
nincsenek befolyással a tanulóknak felsőbb osztályba való lépésére vagy 
bizonyítványuk érdemjegyeire. Utóbbiaknak egyesegyedül az évközben szerzett 
tapasztalatok szolgálhatnak alapul.“ Ezzel szemben az ág. h. ev. középiskolák 
Rendtartása szerint „a befejező összefoglalásoknak osztályozó jellegük rend
szerint nincsen. Az érdemjegyek megállapításánál főleg az évközben szerzett 
tapasztalatok szolgálnak alapul."

Amíg tehát az állami és az ev. Rendtartások, miként feljebb rámutattunk, 
az összefoglalások célját teljesen azonosan tűzik ki, addig lényegesen külön
böző jelleget adnak az összefoglalásoknak a tanulók elbírálása szempontjából.

Ha már az új Hóman-féle középiskolai törvény elvileg az összefoglaló 
ismétlések megtartásának az álláspontjára helyezkedett, kívánatos volna a 
végrehajtás során gondoskodni azoknak az e kérdés körül mutatkozó ellen
téteknek a kiegyenlítéséről, amelyek megnehezítik az összefoglaló ismétlések 
megfelelő színvonalra való emelését és lehető egységes kialakítását. Ennek 
során határozott elvi állást kellene foglalni a következő kérdésekben:

1. A nyilvánosságnak szóló számadás-e az összefoglaló ismétlés vagy 
az egész évi tanításnak valamely magasabb szempontból való, didaktikai jelen
tőséggel is bíró utolsó áttekintése?

2. A tanulók tanulmányi eredményének elbírálásába beszámítandók-e 
vagy legalább is beszámíthatók-e az összefoglaló ismétléseken adott feleletek?

3. Feltétlenül szükséges-e, illetve lehetséges-e, hogy az összefoglaló is
métlések minden tárgyból és minden fokon az egész évi tanulmány főbb 
eredményeinek összefoglaló áttekintését adják egyetlen egy vezető szempontból 
megvilágítva.

4. Az összefoglaló ismétlések tartalmazzanak-e, és ha igen, milyen mér
tékben, újat.

5. Milyen legyen a tanár és tanuló kölcsönös szerepe az összefoglaló 
ismétléseken? Az legyen-e a cél. hogy a tanár alkalmat adjon a tanulóknak, 
hogv az évközben tanultakat a maguk egészében és különösen a fogalmi 
eredményeket rendszeresen áttekintsék (Rendtartás 101. §.), vagy pedig annak 
megmutatása, hogy a tanulók uralkodnak-e a megtanult anyag részletein. 
(1927/85913. sz. rend.)
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A felvetett kérdésekre a törvényes rendelkezés, a különböző miniszteri 
utasítások és az eddig kialakult gyakorlat figyelembevételével keresve feleletet, 
mindenekelojt örömmel látjuk, hogy a Hóman-féle törvény a Klebelsberg-féle 
középiskolai törvénytől eltérően nem nyilvános összefoglalásokról, hanem 
csupán összefoglalásokról beszél. Ezt a haladást a magunk résiéről örömmel 
üdvözöljük, mert a nyilvánosságnak a hangsúlyozása tulajdonképpen a régi 
vizsgarendszer szellemének a maradványa. Ha a Tantervi Utasításoknak meg
felelően azt szeretnők, hogy az összefoglaló ismétléseknek a régi vizsgála
tokkal szemben inkább didaktikai jelentőségük legyen, akkor semmi helye 
nincs a nyilvánosságnak, amely az érvényesülő magasabb didaktikai szempontokat 
megérteni és értékelni általában alig tudja. Ha mégis ki akarjuk emelni az 
utolsó összefoglaló órát az év folyamán tartott órák mindennapi egyforma
ságából és a törvénynek megfelelően beszámoló jelleget is akarunk neki adni, 
akkor erre teljesen elegendő az az eddig szokásos intézkedés (Középiskolai 
Rendtartás 102. §.), mely szerint a befejező összefoglalásokon az igazgató 
vagy megbízottja elnököl. Egyes kivételes eseteket nem tekintve különben a 
társadalom részéről általában nem ébredt fel érdeklődés az összefoglaló ismét
lések iránt. Nem is lenne kívánatos nagyobb tömegű érdeklődés, ha, miként 
az 1927/85913. számú rendelet szeretné, a régi vizsgarendszer merevsége 
helyett eleven gondolkodás és invenció jellemezné az összefoglaló ismétléseket. 
Természetesen az igazgatókat fel lehetne hatalmazni arra, hogy komoly ér
deklődés esetén engedélyt adjanak az összefoglaló ismétlések meghallgatására. 
Amennyire nem tartjuk szükségesnek a nagyközönség jelenlétét az összefoglaló 
ismétléseknél, épannyira kívánatos a tanári testület kebelén belül, sőt a 
különböző tanári testületek körében is, minél szélesebb körű kölcsönös érdek
lődés az összefoglalások iránt.

Ugyancsak a vizsgarendszertől való teljes elszakadás nehézsége ered
ményezi azt a felfogást, mely nem zárja ki az összefoglalásokon elhangzott 
feleleteket az osztályzatok megállapításából. Érdekes, hogy a Középiskolai 
Rendtartás, jóllehet, miként arra fentebb reámutattunk, határozottan leszögezi, 
hogy az érdemjegyekre egyes-egyedül az évközben szerzett tapasztalatok 
szolgálnak alapul s a befejező összefoglalásokon adott feleletek nem befolyá
solhatják az érdemjegyeket, mégis az évvégi osztályozó értekezletről a követ
kezőket mondja : „A befejező összefoglalások után tartandó s azon végérvényes 
megállapítást nyer a tanulók előmenetele.“ Ez a szövegezés ellentétben az előző 
megállapításokkal, azt a látszatot kelti, mintha mégis befolyásolnák az össze
foglaló ismétlések feleletei az osztályozást. Hiszen ha nem igy van, miért 
kell az összefoglaló ismétlések Után tartani az osztályozó értekezletet s miért 
mondja a Rendtartás, hogy ekkor állapíttatnak meg végérvényesen az osztály
zatok. Ezzel szemben az Evangélikus Középiskolák Rendtartása szerint a be
fejező összefoglalásoknak osztályozó jellegük rendszerint nincs, s az érdem
jegyek megállapításánál főleg az évközben szerzett tapasztalatok szolgálnak 
alapul. Ha az összefoglaló ismétlés nem vizsgajellegű, akkor osztályozó jellege
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semmiféle vonatkozásban nem lehet. Ennek a jellegnek a kidomborítását szol
gálhatná egy olyan intézkedés, mely szerint a tanulók tanulmányi eredménye 
az összefoglaló ismétlések előtt végérvényesen megállapítandó.

A középiskolai tanulmányok sokkal sokoldalúbbak és a különböző élet
kornak megfelelően a feldolgozási módszerek sokkal különbözőbbek, semhogy 
minden tárgyra és minden osztályra nézve megkívánhatnók, hogy az össze
foglaló ismétlések egyetlen egy, előtérbe állított szempont fonalán volnának 
végigvezethetők az egész évi tanulmány főbb eredményein. Ilyen összefoglaló 
szempontok legközvetlenebbül adódnak irodalmi és történelmi tárgyaknál a 
felsőbb osztályokban. Természettudományi tárgyak, idegen nyelvek, a mennyi
ségtan már természetüknél fogva sokkal kevésbbé adnak ilyen, az egész évi 
tanítási anyagot átfogó egységes szempontot, aminek merev erőltetése az 
alsóbb osztályban szinte alig lehetséges, még a többi tárgyaknál sem. Vájjon 
milyen szempont volna alkalmas arra, hogy annak fonalán a tanár és tanuló 
közös munkájával tekintessenek át az I. osztályos latin egész évi anyagának 
legfőbb fogalmi eredményei. Lehetséges-e vájjon ezen a fokon és ilyenféle 
tárgynál kívánni, hogy a tanulókkal csupán az összefoglalás megkezdésekor 
közölt szempont egyszersmind a tanuló szellemi éberségének és eleven 
gondolkodási tevékenységének felkeltésére is alkalmas legyen. Bizonyára nem.

Ezzel már közel jutottunk következő kérdésünkhöz, mely azt szeretné 
eldönteni, mennyiben adhatnak újat az összefoglaló ismétlések, az egész évi 
tanításnak utolsó órái. Aki benne él a középiskolának minden munkájában, és 
tudja azt, mennyi izgalmat jelent a tanulóra nézve az iskolai évnek részben 
látványosságokat is rendező utolsó hete (tornaverseny, kiállítások, ünnepélyek 
stb .\ az aligha tartja alkalmasnak az összefoglaló ismétléseket valami újnak 
nyújtására. Különben is jó tanár kezében minden tanítási órának megvan a 
maga egyéni vonása s mindegyik ad valami újat is a tanulóknak. Olyankor 
is, amikor nem tanít új ismereteket, új lehet a tanítás gondolatmenete, valamely 
résznek különleges hangsúlyozása, valamely összehasonlításból adódó jellemző 
vonás erősebb kiemelése. Ennyiben maga az összefoglaló ismétlések órája is 
nyújthat újat. Egyébként azonban újnak adására egyáltalában nem alkalmas. 
Felesleges tehát előírni, hogy az összefoglaló ismétlések oly szempont szerint 
folytattassanak le, amely a tanulókkal csak közvetlen az óra előtt közölhető 
s reájuk nézve bizonyára újszerű. Lehetnek osztályok, tárgyak, ahol ilyen el
járás is értékes eredményre vezethet, de általánosan előírva bizonyára meg
valósíthatatlan és mindig csak papiroson fog maradni.

Mint minden tanítási munka, úgy az összefoglaló ismétlések munkája is, 
a mai általános pedagógiai felfogás mellett, csak akkor bír didaktikai értékkel, 
ha tanár és tanuló közös munkája. Nem helyes, ha a tanár csupán alkalmat 
ad arra, hogy a tanulók a maguk egészében áttekinthessék az egész évi tanul
mány fogalmi eredményeit. Nem helyes, ha az összefoglalások céljául annak 
megállapítását tűzzük ki, vájjon a tanulók a megtanult anyag részletein ural
kodnak-e. Csak az lesz a helyes, ha a tanár és tanítvány közös munkája tölti
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be az Összefoglalások óráját is, melyben, miként a Tantervi Utasítások mondják, 
a szellemi munka fonalát a tanár tartja kezében s eló're elgondolt célkitűzései
nek érvényesítésével úgy irányítja a tanulók feleleteit, hogy azoknak nemcsak 
a végzett anyagban való jártassága, hanem az anyag felhasználásában meg
nyilatkozó önállósága is a lehetó'séghez képest kifejezésre jusson.

Ennek alapján az új középiskolai törvény végrehajtási utasítása számára 
a következőkben adhatnók meg az összefoglaló ismétlésekre vonatkozó irányító 
rendelkezéseket :

1. Minden iskolai év végén osztályonként és tárgyanként a tanítás utolsó 
órájában összefoglaló ismétlések tartandók, amelyek számot adnak az oktatás 
eredményéről. Az összefoglaló ismétlési órákon az igazgató vagy megbízottja 
elnököl; az összefoglalások nem nyilvános jellegűek, de az igazgató a komoly 
érdeklődőknek engedélyt adhat arra, hogy az összefoglaló ismétléseket meg
hallgathassák.

2. A tanulók tanulmányi eredményének elbírálásánál az összefoglaló 
ismétlési órán adott feleletek nem jöhetnek számításba. A tanulmányi ered
mény az összefoglaló ismétlések megkezdése előtt végérvényesen megálla
pítandó.

3. Az összefoglaló ismétlések során az oktatás eredményéről való szá- 
motadás nem a tanulók adatszerű ismereteinek kikérdezésében, vagy szöveg
szerűen betanult leckék felmondásában áll, hanem a lehetőséghez képest az 
egész évi tanulmányi anyagnak, vagy legalább is a tanulmányi anyag egy 
nagyobb részének összefoglaló áttekintése.

4. Az összefoglaló ismétlések órája nem alkalmas arra, hogy azon a 
tanulóknak még egyszer valami újat nyújtson a tanár, kívánatos azonban a 
lehetőség szerint, hogy a tanár ennek az órának a fonalát egy előre át
gondolt szempont szerint oly módon vezesse, hogy az egyes főbb kérdések 
újszerű beállításával és megvilágításával a tanulóknak érdeklődését az órán 
fokozott mértékben felkeltse.

5. Az összefoglalások órája a tanár és a tanuló közös és kölcsönös 
munkája, amelynek során a szellemi munkát előre elgondolt tervszerűséggel 
a tanár vezeti, alkalmat adva a tanulóknak a tanulmányi anyagban való jár
tasságuknak és az anyag felhasználásában megnyilatkozó önálló gondolkodásuk
nak bemutatására.

6. Az összefoglaló ismétlési órák didaktikai jelentőségére való tekintettel 
a szaktanárok ezen órák célkitűzéseit is magukba foglaló tervezeteit előre 
Írásban elkészítik és az igazgatónak benyújtják. Ezek a tervezetek az össze" 
foglalási órákon az elnök számára bemutatandók. Kívánatos ezen tervezetek
nek összegyűjtése, hogy a gyűjtemény idők múlva, különösen kezdő tanárok 
számára, útmutatóul rendelkezésre állhasson.

Befejezésül az alábbiakban bemutatjuk azokat a terveket, amelyek szerint 
a folyó iskolai év végén megtartottuk a Vili. osztályban az összefoglaló 
ismétléseket.



9

Miután e bevezető sorokat író igazgató a VIII. osztályban nem tanított, 
az ő részéről a folyó iskolai év végén a VII. osztályban tartott természettani 
összefoglaló órának tervezetét is csatoljuk.

Ezek a tervezetek a nagyközönség számára megvilágítják annak az álta
lános műveltségnek a kereteit is, amelynek megadása a középiskolának egyik 
főfeladata s kifejezésre juttatják egyszersmind azt is, miként érvényesül nemzeti 
művelődésünk szelleme a középiskola tanításában.

II. Gyakorlati rész.
Ö sszefog la ló  órák  te r v e z e te i.
Készítették az érdekelt szaktanárok.

VII. o sz tá ly .

Term é sze tt an .

A tanult jelenségekben megnyilatkozó függvénytant kapcsolatok 
rendszeres áttekintése.

B e v e z e t é s .
A jelenségek megismerése, mint a fizika tanulásának s általában a fizikai 

tudományos kutatások célja és a cél elérésének különböző fokozatai: a meg
figyelés és a megfigyelések leírása; a különböző jelenségek leírásának össze
hasonlítása és ez összehasonlítás alapján általános törvényszerűségek meg
állapítása.

T á r g y a l á s .
1. A megfigyelés különböző módjai : észlelés és kísérletezés. A kísérlet, 

mint a fizikai megismerésének legfontosabb útja.
2. Az egyszerű, közvetlen, minőségszerinti leírás. A jelenségekben meg

nyilatkozó változások leírása számok változásával. Számszerű leírás. 
A mérés és mértékegység jelentősége.

3. A jelenségek megfigyelése mérés útján. A kapott eredmények fel
dolgozása.

a) táblázatosán,
b) grafikusan,
c) a változó mennyiségek összefüggésének egyenlettel 

való megadása útján. (Függvénytani leírás.)
E három feldolgozás összehasonlító értékelése.

4. Az egyenes arányosság.
Kifejezése a) szavakkal,

b) grafikusan,
c) függvénnyel.

Példák az egyenes arányosságra a megfigyelt jelenségek köréből.
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5. Az egyenes arányosság a változó négyzetével.
Kifejezése a) szavakkal, 

b) grafikusan, 
e) függvénnyel.

Példák a megfigyelt jelenségek köréből.
6. A fordított arányosság.

Kifejezése a) szavakkal, 
b) grafikusan, 
e) függvénnyel.

Példák a megfigyelt és tanult jelenségek köréből.
7. Fordított arányosság a változó négyzetével.

Kifejezése a) szavakkal,
b) grafikusan,
c) függvénnyel.

Példák a tanult jelenségek köréből.
8. Egyenes arányosság a változó sinusával.

Kifejezése a) szavakkal, 
b) grafikusan, 

e) függvénnyel.
Példák a megfigyelt és tanult jelenségek köréből.

9. Különleges esetek, amikor a grafikus leíráshoz nem tudunk megfelelő 
függvényt felállítani.

B e f e j e z é s .
A kísérletezés technikai fejlődése s ezzel kapcsolatosan a tudományos 

kutatás munkamegosztása. Pénzügyi nehézségek. A tudományos kutatóinté
zetek mint nemcsak a nemzeti művelődésnek, hanem a nemzeti vagyonnak 
jelentékeny tényezői.

A ra tó  István , a természettan tanára.

Vallástan.
VIII. o sz tá ly .

Az ev. kér. világnézet, mint életünk irányítója.
A t á r g y a l á s  m e n e t e :  A világnézetek forrása, tartalma, felosztása.

A különféle világnézetek vázlatos jellemzése, részletesebben az ev. 
kér. világnézet.
Az ev. kér. világnézet követelései az élet különféle viszonyaiban.
1. Önmagunkkal szemben.
2. Társas viszonylatokban:

a) a családban,
b) egyházban,
c) államban,
d) általánosságban, embertársainkkal szemben.
e) Az ev. kér. világnézet és a nő.
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A t á r g y a l á s  m ó d j a :  kérdezve kifejtő. Helyenként az elvi megállapítások 
konkrét eseteken való megvilágítása.

K iss István, vallástanár.

M agyar nyelv,

Széchenyi hatása az irodalomra.

1. Előzmények: az ország állapota és hangulata a reform korszak előtt. 
Széchenyi : Világ; Kölcsey s Berzsenyi idevágó költeményei. Fáy A ndrás: 
Bélteky ház; Jókai Mór : Egy magyar nábob

2. Széchenyi munkássága s következményei: a hazafias érzés és öntudat 
emelkedése, a nemzeti munka nekilendülése ; a múlton való merengés, az ősi 
dicsőség emlegetése s a jövő elsiratása helyett a korszerű átalakulás sürgetése, 
tettrekészség, bizalom a jövőben. Ennek megnyilatkozása az irodalomban: 
Vörösmarty, mint Széchenyi eszméinek költői kifejezője. Hazafias költészeté
nek szatirája, munkára serkenő felhívása; a magyar nő bevonása a nemzet
mentő tevékenységbe. — Petőfi forradalmi lírája, politikai költészete. Jókai: 
Kárpáthy Zoltán.

3. A nemzeti öntudat, a jövőben való bizalom az abszolutizmus alatt. 
Tompa Mihály, Arany János allegóriái, Jókai Mór politikai regényei.

T eke Sándor, a m agyar nyelv és irodalom tanára

• N ém et nyelv.

Miképen érvényesül az olvasott művek hőseiben az emberről való 
klasszikus felfog ás ?

I. Bevezetés: Milyen a klasszikus emberideál, a klasszikusok „tökéletes“ 
embere? A mérték fogalma. Milyennek akarja a romantikus felfogás az 
embert ?

II. Goethe: 1. Az időnkívüli női ideál, Iphigénia. Egyénisége uralkodó 
vonásai. Miképen alakítja sorsát, hogyan hat környezetére, mily helyzetbe 
kerülnek vele szemben a dráma többi hősei ? Honvágya mennyiben különbözik 
a romantikus vágyakozástól? Hogyan érvényesül nála itt is a „Haltung“ ? 
Hogyan felel meg a dráma többi szereplője e követelménynek ? Miért 
„Schwestermotiv“ Iphigénia az irodalomban? — 2. Az idill hősei: Hermann 
és Dorothea. Miért kedveli a klasszikus költő az idillt ? — 3. Romantikusnak 
mondható-e Mignonnak s Goethének Itáliába való vágyakozása? Miért nem? 
— 4 Klasszikus embernek ismerjük-e Faustot kevés szemelvényünkből ?

III. Schiller: 1. Klasszikus idealizmusa. — 2. Megközelíti-e müveinek 
valamelyik hőse az emberideált ? Miért kell Wallensteinnek elbuknia ? Miért 
szenved hajótörést Max? — 3. Hogyan érvényesül az önmérséklés követel- 
ménye Wilhelm Teli egyes alakjaiban? — 4. Hogyan érvényesül még Schiller 
romantikus drámájában is ? A Jungfrau von Orleans csak lemondás és ön-
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mcg-tägfädas árán tudja küldetését betölteni. Miért? — 5. Kit tartott Schiller 
tökéletes embernek ?

Megjegyzés: Az összefoglalás kérdvekifejtő módon német nyelven folyik.

Dr. Schm id t G izella, a német nyelv és irodalom tanára.

Francia nyelv.

A különböző irodalmi áramlatok rövid áttekintése különös tekintettel a
német vonatkozásokra és a magyar kapcsolatokra.

1. A XVII. század a francia s a német irodalomban. — A „raison“ 
követelménye. A janzénizmus s a Port Royal. Corneille és Racine mint szá
zaduk emberei. Miért győzedelmeskednek Corneille hősei s miért buknak el 
Racine hősnői? A klasszikus dráma formai követelményei.— A XVIII. század, 
A klasszicizmus hanyatlása, Lessing kritikái, Shakespeare felfogása, hatása.

2. A filozofikus század gondolatvilága. Párhuzam a német és a francia 
felvilágosodás között. Voltaire és Lessing ellentéte. Montesquieu és Magyar- 
ország. Mennyiben nem korának embere Rousseau? A francia szkeptikus 
szellem.

M e g j e g y z é s :  az összefoglalás kérdvekifejtő módon francia nyelven 
folyik.

D r. Schm idt G izella, a francia nyelv és irodalom tanára.

L a tin  nyelv.
Horatius hatása a magyar költőkre.

1. Horatius hatása Zrinyi Miklósra — A Zrinyiász Peroratio-ja s Horatius 
Ad Melpomenem c. ódája (Carm. lib. III. 30.)

2. Horatius hatása a latinos költőkre (Virág B., Baróti Szabó D., Révai M.)
3. Horatius hatása Berzsenyi Dánielre. Ad Aristium Fuscum (Carm. lib.

I. 22.), Ad Qu. Delium (lib. II. 3.), Ad Licinium (lib. II. 10.) Ad Romanos 
lib. III. 6.) gondolatai s versformái Berzsenyi ódáiban.

4. Horatius és Gyulai Pál. A „Horatius olvasásakor“ c. költemény mely 
Horatius költeményekre utal?

Teke Sándor, a latin nyelv és irodalom tanára.
Történelem.

Magyarország az imperializmus és a világháború korában.

B e v e z e t é s :  A kiegyezés és a dualizmus.

T á r g y a l á s :  /. A világháború előzményei.

a) Külpolitika az imperializmus korában.
Andrássy Gyula keleti politikája. A nagyhatalmi ellentétek növekedése. 

A hármasszövetség és a kettősszövetség megalakulása. VII. Edvárd bekerítő 
politikája. Az entente cordiale.
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b) A magyar belpolitika a múlt század végén és a jelen század elején.
Meddő közjogi vitatkozások és a pártharcok elmérgesedése a szabad

elvű párt korában. A darabont kormány és a nemzeti ellenállás. A koalició 
és a hozzáfűzött remények meghiúsulása. Tisza István és a nemzeti munka
párt. Elkeseredett harcok a parlamentben. A balkáni viszonyok rosszabbodása. 
A szerajevói merénylet.

II. A világháború.

Az ultimátum és a hadüzenetek. Ki a vétkes a háború felidézésében? 
A központi szövetség és az entente hadereje. A magyarok a világháborúban. 
Ferenc József halála. IV. Károly béketörekvései. A parlamenti élet a háború 
éveiben. Az általános választójog kérdése. Az orosz forradalom. Az Unió be
avatkozása a háborúba. A belső front összeomlása. Vereségek. A központi 
hatalmak ereje kimerül.

III. A forradalom és a békekötés.

Forradalmi mozgalmak Németországban, Ausztriában. Az októberi forra
dalom. A független Magyarország kikiáltása. Eredménytelen tárgyalások a 
nemzetiségekkel. A csehek, oláhok és szerbek előnyomulása. A népköztársaság. 
Magyarország mint tanácsköztársaság. A keresztyén nemzeti megújhodás- 
Nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzója. Apponyi Albert és a 
magyar béke-delegáció. A békepontok aláírása Trianonban.

B e f e j e z é s :  A trianoni béke mint a világtörténelem legigazság
talanabb békeszerződése. Törhetetlen hitünk az isteni igazságban és Magyar- 
ország feltámadásában.

H arsányi Gyula, a történelem tanára.

M űvészettörténet.

A magyar művészet stíluskorszakainak jellemzése 
a legnevezetesebb műalkotások alapján.

E l ő k é s z í t é s .  Műemlékekben való szegénységünk okai.

1. Hazánk folytonos harcok szintere.
2. Az ízlés fejletlensége.
3. A szerves fejlődés hiánya, idegen hatások.

T á r g y a l á s .  A keresztyénség felvétele, mint a művészi tevékenység 
megindítója.

1. Az ókeresztyén és a bizánci stílus kora.
A pécsi székesegyház és domborművei. A feldebrői falkép. A szent 

korona. Idegen hatások, magyar sajátságok.
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2. Román stílus.
Lébény, Ják, Zsámbék. Miben különbözik a román templom a bazilikától? 

Milyen befolyások érvényesülnek a magyar román stílus kialakulásában? Kik 
a fejlesztői ?

3. Gát stílus.
a) K o r a i  g ó t i k a .  A budai Nagyboldogasszony templom. Sopron, 

Pozsony templomai. Aquila János festményei. A prágai Szt. György szobor. 
A magyar korai gótika kialakulásának tényezői, terjesztői, sajátságai. Hol mu
tatkozik önálló fejlődés ?

b) K é s ő i  g ó t i k a .  A kassai székesegyház. Brassó, Vajdahunyad. 
Kéthajós templomok. Templomerődök. Kassai domborművek. Szentségházak. 
Szárnyasoltárok:. Faszobrászat. Jellemző sajátságok, hatások. Névleg ismert 
művészek.

4. A renaissance.
Udvari művészet. Mátyás és Beatrix mellképei. Bakócz-kápolna. Báthory 

— Madonna. Corvinák. Felsőmagyarországi renaissance. Az olasz hatás magya
rázata. Eredeti sajátságok.

5. A barokk-stílus
Az ellenreformáció hatása. A legtipikusabb barokk alkotások (templomok, 

kastélyok). Hatások. Építőművészek. A magyar barokk építészet sajátságai. 
Donner szobrai. A festészeti alkotások általános jellemzése ; kiválóbb festők.

6. A klasszicizmus.
Elterjedése okai. Nemzeti Múzeum. Hild templomai. Ferenczy István 

szobrai. Markó Károly tájképei. A magyar klasszicizmus sajátságai.

7. A romanticizmus.
Milyen hatások alatt alakul ki. Műfajai és ezek művelői. Zichy, Izsó« 

Fessl Frigyes alkotásai.

8. A realizmus és a naturalizmus kora.
Impresszionizmus. Kiválóbb képviselői.
B e f e j e z é s .  Az idegenből vett sok hatásban hogyan és hol nyilat

kozik meg a magyar szellem ?
Suhajda  Lajos, a művészettörténet tanára.

Földrajz.
Az utódállamok földrajzi, gazdasági, politikai helyzete és népi szerkezete.

I. J u g o s z l á v i a .
I. Jugoszlávia földrajzi helyzete :

a) alakja,
b) határai,
c) szerkezeti felépítése.
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2. Gazdasági helyzete:
ű) Mit nyert Magyarországtól és Ausztriától.
b) Föl tudja-e használni ezeket az értékeket, egybe tudja-e kap

csolni és gazdasági egységet teremteni.
3. Népi szerkezete:

a) nyelvi,
b) vallási,
c) kulturális különbségek.

4. Politikai helyzete :
a) Politikai viszonya Magyarországhoz,
b) Ausztriához,
c) Olaszországhoz.
II. Ro má n i a .

1. Románia földrajzi helyzete:
a) Milyen országoktól és milyen szerkezetű területeket nyert.
b) A Kárpátok gerince.

2. Gazdasági helyzete:
a) Gazdálkodási formák a Regátban s az új területeken.
b) Románia erdőségei.
c) Románia gazdálkodásának összehasonlitása Jugoszláviáéval.

3. Népi szerkezete:
a) Románia álnemzeti állam.
b) Vallási egység.
C)  A regátbeli és erdélyi román.

4. Politikai helyzete:
a) Az orosz és lengyel nyomás.
b) Bulgária és Magyarország szomszédsága.
III. C s e h s z l o v á k i a .

1. Földrajzi helyzete :
a) Csehszlovákia szárazföldi állam.
b) A  Duna jelentősége.
C)  Medencés szerkezete.

2. Gazdasági helyzete:
a) Erdők és bányakincsek.
b) Őstermelés és ipar.
c) Kereskedelmi helyzet.

3. Népi szerkezete:
a) A  lakosság összetétele.
b) A  tótok helyzete Csehszlovákiában.

4. Politikai helyzete:
a) Politikai viszonya Magyarországgal.
b) Németországgal.

K iss Istvánné dr., a földrajz tanára.
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N eveléstan .
• , t

Az erkölcsi nevelés jelentősége az önnevelés szempontjából.

Kiindulás: A nevelés célja a nevelés fogalmából megállapítva. A nevelés 
ágai, azok kapcsolatai.

T á r g y a l á s :  Az erkölcsi nevelés fogalma. Erkölcsi törvények.
Az erkölcsi nevelés lelki tényezői :
1. Erkölcsi tanítás.

a) alkalmi
b) tervszerű tanitás

2. Erkölcsi érzelmek.
3. Fegyelmezés (engedelmesség)

a) eszközei: szeretet, tekintély, jutalom, büntetés, példa, szoktatás, 
foglalkoztatás, (különbség játék és munka közt).

4. Vallásos nevelés, mint az erkölcs legfőbb meghatározója, az önne
velés irányítója.

5. Az erkölcsi cselekvés gyakorlása.
Az iskolai élet jelentősége az erkölcsi nevelésben.
Versengés. Önnevelés.

B e f e j e z é s :  Az önnevelés módja: önvizsgálat, önismeret.
Az önnevelés célja: önuralom.

K assó M argit, a neveléstan tanára.

T erm észettan .

A hőtan és az elektromosságtan főbb eredményeinek áttekintése.

I. A testeken végbemenő változások hőtermelés és hőelvonás esetén.
A hőtani folyamatoknál vagy a testek vesznek fel hőt a környezettől 

vagy annak adnak át.
Milyen változásokon megy át a test mindkét esetben.
Milyen hőokozta változásokat figyeltünk meg; hogyan és milyen 

eredményre jutottunk szilárd, cseppfolyós és légnemű testeknél hőtermelés 
és hőelvonás esetén.

Hőelvonás és hőtermelés árán létrejött halmazállapotváltozás vizsgálata. 
Hogyan tudunk hőt munkává átalakítani.
II. Az elektromos energia átalakulásainak vizsgálata.
Mágneses alapjelenségek vizsgálata. Föld mágnessége.
Az elektromos energiának más energiává való átalakításának a vizsgálata. 
A dörzsölt elektromosság különböző energiákká való átalakításának 

a vizsgálata.
A galván elektromosságnak átalakítása:

1. hő- és fényenergiává.
2. kémiai energiává (vizbontás, elektrolízis).
3. mágneses energiává.
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A mágneses energiának átalakítása elektromos energiává. Indukció. 
Indukción alapuló berendezések.

Elektromos energiának sugárzó energiává való átalakítása.
Galvánelektromosságnak elektromos rezgéssé való átalakítása.

M arton Géza, a természettan tanára.

M ennyiségtan.

Az egész évi tanulmányi anyag főbb eredményeinek áttekintése.
I. A l g e b r a .
Ismétlés nélküli permutáció, variáció és kombináció értelmezése és meg

alkotása, valamint számuknak a meghatározása.
Kéttagúak magasabb hatványainak a meghatározása. Binomiális együtt

hatók tulajdonságainak a vizsgálata.
A másodfokú függvény értékváltozásainak a vizsgálata. Annak megálla

pítása, hogy hol vettük hasznát a másodfokú függvénynek a fizikában.
A valószinüségszámítás elemei.
II. M é r t a n .
Két pont egymástól való távolságának a meghatározása. A háromszög 

területének a kiszámítása.
Az egyenes iránytényezős, tengelymetszetes és normális alakjának a 

meghatározása.
A kör, ellipszis, hiperbola és parabola jellegzetes tulajdonságainak a 

megállapítása és egyenletük meghatározása.
M arton Géza, a mennyiségtan tanára.

%



II.

A z in té z e t  m últja, c é lja  é s  j e l le 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- 
nemesitő ev. szellemű vallásos gondos nevelésben is részesüljenek.

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

1899-ben az intézet mint bentlakással kapcsolatos, úgynevezett másod
rendű felsó'bbleányiskola 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 111. és IV. osztályokban a francia nyelv is 
rendes tárgy volt. 1899 szeptemberében szervezést nyert az I—IV. osztály- 
1902-ben nyílt meg az V. és következő évben a VI. osztály s így az intézet 
^eljes felsőbbleányiskolává alakult át. Miután a hatosztályos leányiskolák az 
idők folyamán országosan sem mutattak fel erősebb életképességet, 1916-ban 
az akkori közoktatásügyi miniszter a felsöbbleányiskolákat 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 Iétalapjá- 
csak miniszteri rendeletek képezték. Gróf Klebelsberg Kúnó ezen intézményét 
két is a fiúközépiskolákhoz hasonlóan törvényes alapokra fektette az 1926.
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évi XXIV. törvénycikkel. E törvény kétféle leányközépiskolát ismer: leány- 
gimnáziumot és leányliceumot. 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 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. vallásé növendékek vétetnek fel; 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 rendkívül} 
tárgyat csak azok tanulják, akik már előre tudják, hogy e nyelvre később1 
tanulmányuk során szükségük lesz. így a leányliceum, mely a nemzeti tárgyakon 
és a modern nyelvek tüzetesebb tanításán alapuló magasabb általános művelt
séget nyújt, elsősorban hivatott azon kedvező anyagi helyzetben levő társa
dalmi osztály leányainak nevelésére, amely nem kivánja 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.



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 müveit 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 teniszpályával 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 Az 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.



K orm ányzat, fe lü g y e le t .
Intézetünk a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 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 óta :
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 megbízottak 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.

IV.

A d a to k  az 1933/34. isk o la i é v  tö r té n e té h e z .
A z In tézet fe j lő d é se . A leányközépiskolai törvény és az idevonatkozó 

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

A ta n ítá s  k e z d e te  é s  le fo ly á sa . Az iskolai évet a rendes időben 
kezdtük meg. A szeplemberi beiratások 9-én voltak, 11-én tartottuk meg az 
évmegnyitó isteni tiszteletet, az ünnepélyes megnyitást és az osztályok rende
zését. A tanítás 12-én megkezdődött és zavartalanul folyt egész éven át. A 
tanítást a Vili. osztályban május hó 9-én fejeztük be, a többi osztályokban 
június hó 13-án. Az összefoglalások az előbbiben május 11, 12, 14. napjain, 
az utóbbiakban június hó 15, 16, 19. napjain voltak. Az iskolai évet június 
hó 20-án, illetve 21-én fejeztük be évzáró ünnepéllyel, illetve hálaadó isteni 
tisztelettel. A karácsonyi szünidő külön egyházfőhatósági engedéllyel december 
21 tői január hó 8-ig bezárólag tartott. A húsvéti szünidő március hó 23-tól 
április hó 8-ig'bezárólag. A tanév kezdetének és végének megállapításánál 
érvényesült az idevonatkozó V. K. M. rendelet, amelyet az egyházi főhatóság 
magáévá tett.

I
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S zem ély i v á lto z á so k . Bakos Júlia rendes tanár, internátusvezetőnő, 
aki már 1932. évi november hó 10-tó'l betegsége miatt szabadságon volt, saját 
kérelmére 1933. évi december hó 1-vel nyugdíjba vonult. Nyugdíjaztatása 
ügyében a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 96.333/IX. számú rendelete 
intézkedett.

Amikor Bakos Júlia nyugdíjaztatása révén megválik az intézettől, meleg 
elismeréssel emlékezünk meg arról a rendkívül értékes munkásságról, melyet 
Bakos Júlia 1901. szeptember 1. óta intézetünkben 30 évet meghaladó 
tanári és két évtizedes internátusvezetőnői hivatásában kifejtett. Intézetünk 35 
esztendős életében 20 esztendőn keresztül töltötte be a fenntartó egyházke
rület kitüntető bizalma alapján az internátusvezetőnői tisztet s a rendkívüli 
időknek nagy nehézségeivel is megküzdve az internátust országos viszonylat
ban is számottevő felvirágzáshoz vezette. Ezen munkásságával elévülhetetlen 
érdemeket szerzett intézetünk fejlődésének történetében.

Dr. Miilián Béláné Feigl Amália rendes tanár 1933. évi szeptember hó 
1-től kezdődőleg november hó végéig egészségi okok miatt szabadságolva 
volt. Ugyanez évi december hó 1-vel saját kérelmére nyugalomba vonult. 
(95.926/933/1X. sz. VKM. rendelet.^

Dr. Miilián Béláné Feigl Amália rendes tanár nyugalombavonulása alkal
mával meleg elismeréssel emlékezünk meg intézetünkben 1921. évi október 
1. óta kifejtett eredményes munkásságáról, amely egyéb értékek között az 
ifjúság magyaros stílusérzékének művészi irányú fejlesztésében is kifejezésre 
jutott.

Strausz Györgyi h. tanár megbízatása 1933. évi aug. hó végével lejárván, 
megvált az intézettől. Négy éven át nagy szorgalommal és rendkívül szép 
eredménnyel látta el az egyik német-francia tanári állást s egyszersmind az 
ezzel kapcsolatos internátusi tanárnevelőnői teendőket.

Dr. Gosztonyi Margit rendes tanár betegség miatt az egész éven át 
szabadságon volt.

Miklós Berta ugyancsak megrendült egészségi állapota miatt 1934. évi 
február hó 1-től kezdődőleg kapott szabadságot.

A Strausz Györgyi távozásával megürült német-francia tanári állás be
töltésére helyettes tanári minőségben 1933. évi szeptember hó 1-től kezdő
dőleg Vozáry Katalin oki. német-francia szakos középisk. tanár; Bakos Júlia 
helyettesítésére, utóbb állásának betöltésére 1933. évi szeptember hó 1-től 
Kassó Margit oki. német-francia szakos középisk. tanár ; dr. Miilián Béláné 
Feigl Amália helyettesítésére, utóbb állásának betöltésére Demiány Edit oki. 
rajztanár; dr. Gosztonyi Margit helyettesítésére Birner Ibolya oki. német-francia 
szakos középisk. tanár kapott helyettes tanári megbízást 1933. évi szeptember 
hó 1-től 1934. évi augusztus hó végéig. Mindhárman egyszersmind internátusi 
tanárnevelőnők is. Miklós Berta szabadságolásával kapcsolatosan 1934. évi 
február hó 1-től kezdődőleg június hó végéig Suhajda Margit oki. természet
rajz-földrajz szakos középiskolai tanár kapott helyettes tanári és internátusi 
tanárnevelőnői megbízatást.
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T anítás é s  n e v e lé s . A tanítás az állami leányközépiskolákra kiadott tan
terv szerint történt. Az 1927. évi új Ieányliceumi tanterv már negyedik éve 
életbe lépett mind a nyolc osztályban. Ezzel megszűnt minden felső osztályban 
a latin kötelező' tanítása. Mint fakultatív tárgyat tanulták azok, akik úgy gon
dolták, hogy e nyelvre későbbi tanulmányaik során szükségük lesz.

A természettudományok tanításában rejlő képzésnek kiszélesítése és 
elmélyítése érdekében a múlt iskolai évi kedvező kísérlet után rendszeresen 
bevezettük ezen tárgyak tanításába a gyakorlatokat, amelyekről részletesen az 
elvégzett tananyagról szóló X. sz. fejezetben számolunk be.

Átérezve az idegen népek közé elszigelten beékelődött magyarság szem
pontjából az idegen nyelvek gyakorlati elsajátításának fontosságát, az iskolai 
év végén hat hétre meghívtunk két német anyanyelvű növendéket az intézet 
internátusába, hogy növendékeinknek alkalmuk legyen velük egykorú és egy
forma műveltségű társakkal való mindennapi együttlét keretében a német 
nyelv gyakorlására. Ez a kísérletünk igen kedvező eredménnyel járt, mert 
növendékeink megszeretve társaikat, egymáson túltéve igyekeztek nemcsak a 
németekkel, hanem még egymásközt is németül beszélni.

Különös gondot fordítottunk a növendékek valláserkölcsi érzelmeinek 
és honleányi érzelmeinek ápolására és fejlesztésére. A világháború, a forradal
mak, a szerencsétlen békekötés és a jelen gazdasági válság nyújtotta gazdag 
tanulságokat a tanításban és nevelésben állandóan felhasználtuk és értékesí
tettük oly célból, hogy a tanulók fogékony lelkében erősítsük a vallásosságot» 
a hazaszeretetei 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 bensőbb, az egyházi öntudat pedig minél erőteljesebb 
legyen.

Az egyházi öntudat erősítésére felhasználtuk Luther Márton születésének 
450 éves évfordulóját. Az egész tanári kar és ifjúság résztvett a kőszegi 
gyülekezetnek ez alkalommal tartott vallásos ünnepélyén, a Belmisszió Egye
sület körében pedig az ifjúság munkásságának jelentékeny részét Luther éle
tének és egyéniségének szentelte. Az évforduló napján a tanítás szünetelt.

Az evangélikus tanulókkal kétszer járultunk az Ur asztalához az egész 
tanári kar vezetésével, és pedig október hó 31-én és június hó 14-én. Ez 
évben is legfőbb gondunkat képezte a valláserkölcsi érzelmeknek és hazafias 
erényeknek fejlesztése és megerősítése. E célra felhasználtuk nemcsak a tanítás 
során adódó alkalmakat, hanem az iskolai ünnepélyeket és az ifjúsági egye
sületeket 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.
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Különösen nagy súlyt helyeztünk az idén is a rendes iskolai tanításon 
túl a növendékek különleges hajlamainak megfelelő kiképzésére a rendkívüli 
tárgyak keretében. Mint rendkívüli tárgyakat tanítottuk a németet és franciát 
gyakorlati társalgási tanfolyamokban, a zongorát, a ritmikus tornát és 
táncot, a gyorsírást a VI—VII. osztályokban. Ezekről részletesen beszámol az 
Értesítő egyik külön fejezete.

A fák és madarak napját az egyes osztályokkal tett kirándulások és a 
természetrajzi oktatás keretén belül tartottuk meg. A természetrajzot tanító 
tanárok az órákon is, a kirándulásokon is minden kínálkozó alkalmat felhasz
náltak -arra, hogy a fa- és madárvédelemre felhívják a tanulók figyelmét. 
Kiemelték a természetszeretetnek nagy jelentőségét, a növény- és madárvé
delem fontosságát, ismertették a gyakorlati madárvédelmet s az iskola kertjé
ben fészkelőhelyeket és madáretetőket helyeztek el.

Fényképezéssel foglalkozó néhány tanulónk munkáival résztvettünk a 
folyó évi május hó 20 —21-én rendezett szekszárdi első országos diák-amatőr- 
kiállításon. Az intézetközi versenyen az intézet mint csoport a III. helyet 
nyerte el. A kiállítás bíráló bizottsága az iskola csoportján belül legjobb 
képeknek minősítette a következőket:

Franki Magda VI. o. t. Jurisich-vár bejárata,
Adriány Anna V. o. t. Álomszuszék,
Pacher Erzsébet IV. o. t. Otthoni képek.

E helyen emlékezünk meg a Müller Testvérek Vegyészeti Gyár R.T. 
országos rajzpályázatáról is, melyen 9 növendékünk vett részt. Ezek közül 
dicsérő elismerést (emléklapot) kaptak a következők :

Weiss Márta II. o. t.
Csathó Magda III. o. t.
Nagy Katalin III. o. t.
Kovács Ida III. o. t.
Présing Zsófia III. o. t.
Zöld Éva III. o. t.
Kauffmann Eva IV. o. t.

Ifjúsági e g y e s ü le te k  munkája is támogatta a vallásos és hazafias 
nevelés magasztos ügyét, illetőleg a sportkör a növendékek egészséges testi 
fejlődését. Az egyesületek működéséről külön részletes jelentések számolnak be.

Tanulm ányi k irán d u lások . A rendezett tanulmányi kirándulásokról, 
amelyek nagy részben hozzájárultak a tanuló ifjúság szemléletének kiegészí
téséhez és általános nevelői munkánk értékének emeléséhez, a következőkben 
számolunk be.

Október 6. Résztvett a Vili. osztály. Hely: Óház, Hétforrás. Cél: Tu
risztika. Vezető tanár: Kassó Margit.

Október 19—20. Résztvett az II—VII. osztályból jelentkezett 31 tanuló. 
Hely: Ajka—Városlőd —Veszprém—Herend. Cél: az ajkai üveggyár, a város
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ló'di kcedénygyár, Veszprém nevezetességeinek és a herendi porcellángyárnak 
a megtekintése. Vezető tanárok : Kiss I.-né dr. Kovács Margit és Marton Géza.

November 4. Résztvettek az V. és VIII. osztály tanulói teljes számban 
és a többi osztályokból jelentkezők, összesen 53-an. H ely: Nagycenk, Sopron- 
Brennberg. Cél: megtekinteni gr. Széchenyi István sírját, Sopron város mű
építészeti remekeit és a Brennbergi-szénbánya telepet. Vezetőtanárok: Kassó 
Margit, Birner Ibolya, Teke Sándor.

November 27. Résztvett az I —VIII. osztályból 92 növendék, az osztály
fők vezetésével. Hely : Szombathely. Cél: a szombathelyi ipari üzemek (tej
üzemek, bőrgyár) megtekintése. Vezető tanár: Dr. Schmidt Gizella.

Január 23. Résztvett a III—IV. és V. osztály növendékei közül jelent
kezett 23 tanuló. Hely : Szombathely. C él: a vasöntés közvetlen megismerése 
a Reich-gépgyár vasöntödéjében. Vezető tanárok: Dr. Schmidt Gizella, Marton 
Géza.

Március 15. Résztvett az I. osztály. Hely: Kőszegi hegyek. Cél: A kör
nyék megismerése. Vezető tanár: Demiány Edit.

Április 10. Résztvett a IV. osztály 26 növendéke. Hely: Léka—Lékai 
vadászkastély—Stájerházak—Kőszeg. Cél: Turisztika. Vezető tanár: Kolofont 
Eta, Dr. Visnya Aladár.

Április 23. Résztvett az 1. és II. osztály. H ely: Oház, Hétforrás. C é l: 
Turisztika. Vezető tanár: Demiány Edit.

Április 23. Résztvett az V. osztály. Hely: Irottkő. Cél: Turisztika. Ve
zető tanár: Birner Ibolya.

Május 31. Résztvett az I. osztály. Hely: a kőszegi hegyek. Cél: Tájé
kozódás a természetben. Vezető tanár : Demiány Edit.

Május 31. Résztvett a VI. és VII. osztály. Hely : Borhás-kút, Szent Vid> 
Velem, Cák. C é l: a környék megismerése. Vezető tanár: Dr. Visnya Aladár.

Hálás köszönettel emlékezünk meg mindazokról, akik a tanulmányi ki
rándulásaink megrendezésében szívesek voltak bennünket támogatni.

L á to g a tá so k . A fenntartó egyházkerület részéről D. Kapi Béla püspök 
január hó 24—25. napjain tartotta meg hivatalos látogatását.

Az állami felügyelettel megbízott Mátrai Rudolf székesfehérvári tanker. 
kir. főigazgató, mint miniszteri megbízott, április 16-18., 20. napjain tartotta meg 
hivatalos látogatását.

A dom án yok . 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. Há
lásan köszönjük a gyülekezetek eddig is megnyilatkozó áldozatkészségét s 
bizalommal kérjük azokat a gyülekezeteket, melyek még e mozgalomba nem
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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 371 P 28 f. adománya. 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 :

Beledi ev. egyház 5 P, Ev. Egvetemes Gvámintézet 100 P, Gérczei ev. 
eg-yház 25 P, Harkai ev. egyház 20 P, Ivándárdai ev. leányegyház 20 P, 
Körmend 30 P, Lundi Gusztáv Adolf-Egylet 371 P 28 f., Magyarbolyi ev. 
egvház 10 P, Nemeshanvi ev. egyház 3 P, Rónai Gyula ev. lelkész 5 P, 
Szentantalfai ev. egyház 5 P, Szombathelyi ev. egyház 10 P, Uraiújfalui ev. 
egyház 20 P.

Az ev. tanítóegyleti alapra beküldött: Nemeshanyi tanitó 10 P-t, Kiss
Lajos 15 P-t.

A természetrajzi szertárnak Ruttkayné S. Szabó Erna 1 drb. kitömött 
papagálvt ajándékozott.

Jutalmazásra adományoztak: Kele Nándor 10 P-t, Kőszegi Takarék- 
pénztár 40 P-t, Kőszeg város Elektromos Műve 20 P-t, Nagy Sándor 10 P-t.

Jutalomkönyvet természetben ajándékoztak : Miklós Berta Tompa Mihály 
összes műveit, Róth Jenő 5 darabot.

A tanári könyvtárnak juttatott könyvadományokról a XIV. fejezetben 
külön emlékezünk meg.

Uj a lap ítván yok . Nemcsak egyes adományokban, hanem új alapít
ványokban is kifejezésre jutott evangélikus társadalmunk egyes tagjainak 
egyházszeretete és intézetünkhöz való meleg ragaszkodása.

Dr. Szigethy Lajos ny. ev. középiskolai igazgató 800 P tőkével elhunyt 
neje emlékének megörökítésére létesítette a Szigethy Lajosné Brósz Erzsébet 
alapítványt oly célból, hogy annak kamataiból egy, idővel esetleg több itteni 
tanuló ösztöndíjban részesülhessen. Az ösztöndíj odaítélésére az intézet tanári 
testületének javaslata alapján a dunántúli ev. egyházkerület püspöke illetékes. 
Az ösztöndijban csak példás magaviseletű, legalább jó előmenetelű dunántúl 
ág. h. ev. papleány részesülhet. Tekintettel, hogy a folyó iskolai évben még 
az alapítványi tőke nem kamatozott, a kamatjövedelem pótlására dr. Szigethy 
Lajos külön 40 P-t adományozott az intézetnek. Ezenkívül Dr. Szigethy Lajos 
Zúzmarás Fenyőlombok című verseskötetét is felajánlotta az egyházkerületnek 
az alapítvány javára. Az egyházkerület a munkát a kerületi jegyzőkönyvhöz 
mellékelve küldötte szét és kérte a munka megváltását az alapítványra szóló 
adományok szíves beküldésével.

Az egyházkerületi pénztárba a Szigethy Lajosné Brósz Erzsébet alapít
vány javára a következő adományok folytak b e :



27

5 P. Czeke Gusztáv Kőszeg.
3—3 P. Mikolás Kálmán Szilsárkány, Karner Frigyes Kőszeg, Lajos- 

komároni egyházközség, Gérczei egyházközség.
2T0 P. Wagner József Alsónána.
2—2 P. Prickler János Sopron, Turóczi Zqjtán Győr, Hanzmann Károly 

Sopron, Dr. Zimmermann Artur Sopron, Kiss Samu Nagybarátfalu, Lang János 
Kismányok, Lukácsy Dezső Tét, Gerencsér Zsigmond Mórichida, Harkai egy
házközség, Weöres Elemér Kőszeg, Dr. Mesterházy Ernő Nagygeresd, Huber 
Aladár Sopron, Ev. népiskola igazgatósága Sopron, Soproni ev. líceum 
könyvtára Sopron, Ihász Mihály Kerta, Rusznyák Ferenc Bikács, Sokoray 
Bálint Hanta, Gyalog István Kéty, Dr. Brunner Emil Sopron, Weigel Ádám 
Mucsfa, Dr. Stúr Lajos Kőszeg, Balázs Béla Alsóság, Beyer Pál Szentgott- 
hárd, vitéz Balogh Béla Nagygeresd, Budaker Oszkár Sopron, Dr. Heimler 
Károly Sopron.

1'94 P. Schrauf Ede Tolnanémedi.
1*50—1'50 P. Frank Károly Csikostöttös, Dr. Tirtsch Gergely Kőszeg, 

Kutas Kálmán Szombathely.
1’20 P. Sur egyházközség.
1*10—1*10 P. Haniffel Sándor Sárszentmiklós, Schmidt János Györköny.
1 — 1 P. Szabó József Győr, Lelkész! hivatal Győr, Zoniror Béla Kör

mend, Tompa Mihály Kissomlyó. Bácsi Sándor Celldömölk, Bányai Béla 
Barcs, Somogyi Béla Körmend, Dr. Berzsenyi Jenő Zsédeny, Baráth Pál 
Nemescsó, Csillag Ferenc Öskü, Aizenpreisz Dezső Tengelic, Rácz Sándor 
Meszlen, Farkas Zoltán Kölesd, Németh Károly Lébény, Menyhár István 
Keszthely, Csabi József Dunaföldvár, Schrantz Zoltán Pusztaszentlászló.

0‘50 P. Sikos Gyula Zalagalsa.
Németh Gézáné Haramia Erzsébet és társai 353 P. 38 fillért gyűjtöttek 

össze és betéti könyvben ezt az összeget az intézet igazgatóságánál azzal a 
kéréssel helyezték letétbe, hogy a még remélt adományok beérkezése után 
lehetőleg 400 P elérésekor néhai Krafka Borbála rendes tanár emlékét meg
örökítő 400 P-ős ösztöndíj alapítvány létesíttessék.

J ó ték o n y sá g . Az egyre fokozódó nyomor arra buzdított bennünket, 
hogy növendékeinket az eddiginél is fokozottabb mértékben neveljük rá a 
könyörülő emberszeretetre és a szegénygondozó, áldozatkész egyháztársadalmi 
munkásságra. Ennek a célnak a szolgálatában a karácsonyi szünidő megkez
dése előtti napon karácsonyfa-ünnepélyt rendeztünk, amelynek keretében 12 
szegény gyermeket ruhával, élelmiszerekkel és mindegyiket egy-egy kis ka 
rácsonyfával ajándékoztunk meg. Egyébként a növendékek jótékon (e\ékeny- 
ségüket az idén is továbbra a Belmisszió Egyesület keretében fejtik ki.

A karácsonyi szeretetünnep javára az alábbi adományok folytak b e :
Készpénzben: A tanári és nevelőtestület gyűjtése saját körében 56 P. 

A növendékek gyűjtése saját körükben 40 P 74 fillér, a Belmisszió Egyesület
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adománya 20 P, az intézeti pénztár hozzájárulása 19 P 69 fillér, összesen 
136 P 43 fillér.

Természetbeni adományok:

a) A tanári és nevelői kar részéről:
Visnya Aladár dr. gyejrtya, cukorka.
Miklós Berta 1 drb. sapka, gyertya, dísz.
Harsányi Gyula 3 drb. könyv.
Kolofont Etelka 1 drb. kötött szoknya, 7 drb. fehérnemű, 3 drb. sapka. 
Kiss Istvánná dr. Kováts Margit 1 pár téli harisnya.

b) Róth Jenő könyvkereskedő úr részéről:
Karácsonyfadísz 5'90 P értékben.

c) Az internátus részéről: dió, sütemény, kalács.

d) A növendékek részéről:
Szovják Lenke Vili. o.t. 2 db. gyermek fehérnemű,

1 11 sapka,
1 pár kesztyű.

Wölfel Irén IV. o. t. 1 // cipő.
Baltigh Erzsébet IV. o. t. 1 n cipő.
Kuffler Stefánia VII. o. t. 3 db. meséskönyv.
Nagy Márta III. o. t. 1 pár cipő.
Heist Stefánia III. o. t. 1

»
harisnya,

1 db. sapka.
Barcza Piroska IV. o. t. 1 pár cipő,

1 hócipő,
2 db. kötény,
1

»
gyereking,

1 11 meséskönyv.
Szmolján Marianna V. o. t. 2 t i meséskönyv.
Asbóth Margit V. o. t. 2 99 játékbútor,

1 19 gyereking,
o pár harisnya.

Bleyer Mária III. o. t. 1 db. gyereking,
1 pár harisnya.

Németh Anna III. o. t. 1 19 harisnya,
2 db. párnahuzat,
1 99 gyermekmellényke,
1 19 meséskönyv.

Kovács Márta III. o. t. 2 pár harisnya.
Présing Zsófia III. o. t. 1 db. sapka.
Küttel nővérek 1 doboz alma,

Sárközy Éva I. o. t.
5 db. csokoládétárgy.
1 I t kötött kabát.



Kauffmann nővérek

Molitórisz Katalin II. o. t.

Zöld Éva III. o. t.

Tóth Erzsébet IV. o. t. 
Hefty Ilona 11. o. t.
Benes Éva IV. o. t. 
Németh Lenke VII. o. t. 
Ihász Ilona VII. o. t. 
Gyalog Erzsébet IV. o. t. 
Szabó Jolán IV. o. t. 
Sokoray nővérek 
Kotsis Irén I. o. t.

A általános nyomor enyhítésére 
Ev. Nőegyletnek.

3 doboz társasjáték,
1 kis doboz játékház,
1 pár kesztyű,
6 db. csokoládétárgy.
1 doboz játékház,
1 pár tornacipő,
1 db. csokoládétárgy.
1 db. gyermektrikó,
1 pár tornacipő.
1 pár kesztyű.
1 pár kesztyű.
1 pár kesztyű.
1 pár kesztyű.
1 db. csokoládétárgy.
2 „ csokoládétárgy.
10 „ csokoládétárgy.
14 „ csokoládétárgy.
1 „ csokoládétárgy.
az intézet 100 liter tejet juttatott az

Ö sztöndíjak  é s  ju ta lm azások . A közszolgálati alkalmazottak gyer
mekei számára létesített tanulmányi ösztöndíjból a V. K. M. adományozása 
folytán Nagy Erzsébet Vili. o. tanuló 100 P ösztöndijban részesült.

Pénzjutalomban részesültek:
Kőszeg város Elektromos Müve 20 P adományát kapta 
Kőszegi Takarékpénztár 40 P „ ,;
Adriány Kornél 20 P „ „
Nagy Sándor 10 P „ „
Kele Nándor 10 P „ „
Szigethy-Brósz ösztöndíjalapítvány kamataiból 40 P-t 
A Belmisszió Egyesület Gyurátz Ferenc ösztöndíj

alapítvány kamataiból 50 P-t 
Könyvjutalomban részesültek mindazok, akik valamennyi tárgyból jeles 

előmenetelt és példás magaviseletét tanúsítottak. Névszerint: Kotsis Irén, 
Rőder Sarolta, Sárközy Éva, Szíjj Emma I. o. t., Molitórisz Katalin II. o. t., 
Gutay Irma, Loibersbeck Irma 111. o. t., Barcza Piroska, Benes Éva, Dreiszker 
Mária, Gyalog Erzsébet, Kuhár Olga, Rónai Zsuzsanna, Sokoray Ilona, Szabó 
Jolán, Varga Irma IV. o. t., Frank Irén, Harsányi Ildikó, Mesterházy Eszter 
VI. o. t., Ihász Ilona VII. o. t., Nagy Erzsébet VIII. o. t,

Rőder Sarolta I. o. t. 
SchrődI Róza I. o. t. 
Sokoray Izabella III. o. t. 
Gutay Irma III. o. t. 
Loibersbeck Irma III.o.t. 
Ihász Ilona VII. o. t.

Muhi Márta Vili. o.t.

T an d íjm en tesség  é s  ta rtá sd íjk ed v ezm én y . Tandíjkedvezmény
ben részesültek: 1. Egyházkerületi határozat értelmében 2 tanuló 160 P-t.
2. A kőszegi ev. gyülekezet adományozása folytán 5 tanuló 400 P-t. A



helyi iskolai bizottság- adományozása folytán 14 tanuló 520 P-t. Összesen: 
1080 P-t. Tartásdíjkedvezményben részesült 44 tanuló. Az elengedések összege 
12405 P. Ez összegből 8800 P. jutott evang. és ref. lelkészek, tanárok és 
tanítók leányai neveltetésének megkönnyítésére.

S e g é ly -  és  k ö lcsö n k ö n y v tá r  is támogatta a tanulókat a még 
mindig nehéz megélhetési viszonyok között. 5 tanuló ingyen, 107 tanuló 
pedig mérsékelt használati díj ellenében kapott e könyvtárból könyveket. A 
kiadott könyvek száma 1621 drb. volt. E könyvtárat ez évben is Marton 
Géza rendes tanár kezelte.

Isk o la i ü n n ep é lyek  voltak a következők:
1933. október 31. A reformáció ünnepe. Műsora. 1. Beethoven: Fohász. 

Karének. 2. Szabolcska M .: Dicséret. Szavalta Weiss Márta II. o. t. 3. Beck: 
Allegro. Zongorán játszotta Csaba Jolán Vili. o. t. 4. A biblia és a refor
máció. Felolvasás. Kiss István vallástanár. 5. Térj magadhoz drága Sión. Kar
ének. 6. Vojtkó Pál: Erős vár a mi Istenünk. Szavalta Benes Éva IV. o. t. 
7. Erős vár a mi Istenünk. Közének.

1933. december 20-án. Karácsonyfa-ünnepély. Műsora: 1. Emberek 
készüljetek . . .  112. é. 1—2 v. Közének. 2. Karácsonyi áhitat (imádság, a 
karácsonyi evangéliom, igemagyarázat, imádság). Végezte Kiss István vallás
tanár. 3. Bortnyánszky N .: A szeretet hatalmát áldom . .  . Karének. 4. Sza
bolcska M. : Örök szeretet. Szavalta: Németh L. VII. o. t. 5. Szentséges éj. 
Vallásos népének. Zongorán játszotta: Adriányi Anna V. o. t. 6. Igazgató 
beszéde. 7. A gyermekek köszöneté. 8. Boldog örömnap derült ránk . . . 139. 
é. 1 —2 v. Közének. 9. Az ajándékok kiosztása.

1934. március 3-án. Michelangelo ünnepély. Műsora: Scarlati: Toccata. 
Zongorán játszotta Csaba Jolán Vili. o. t. 2. Michelangelo : Dante-szonettek. 
Szavalták Harsányi Ildikó és Kovács Márta VI. o. t. 3. Részlet Beethoven 
op. 79. szonátájából. Zongorán játszotta Péterfy Piroska VII. o. t. 4. Michelan
gelo : Törékeny bárkán . . . Szavalta Ritscher Adél VII. o. t., 5. Michelan- 
geloról előadást tartott vetített képekkel Nagy Erzsébet Vili. o. t. Michelan
gelo: Talán, hogy m á so k . . .  és Halottak éneke, szavalta Németh Lenke VII. 
o. t. 7. Eghard: Variációk egy angol téma felett. Zongorán játszotta Nagy 
Angéla Vili. o. t.

1934. március 15-én nemzeti ünnep. Műsora: 1. Népem, magyar
népem . . .  és Kuruc nóta. Karének. 2. Havas István: Szebb jövendő. Sza
valta Sárközy Eva 1. o t. 3. Kuruc dalok. Zongorán játszotta Mesterházy Eszter 
VI. o. t. 4. Sajó Sándor: Ne sikoltsatok! Szavalta Czeke Lídia IV. o. t. 5. 
Felolvasást tartott Csaba Jolán VIII. o. t. 6. Móra László : Új márciust vá
runk. Szavalta Grosz Margit V. o. t. 7. Horváth G .: Kis magyar ábrándok. 
Zongo,án játszotta Adriány Anna V. o. t. 8. Sajó Sándor: Bosszú. Szavalta 
Kutfler Stefánia VII. o. t. 9. Liszt Ferenc : Petőfi emlékezete. Zongorán ját
szotta Kovács Erzsébet VII. o. t.

30
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1934. június 20. Évzáró ünnepély. Műsora : 1. Hiszekegy. Karének. 2. 
Feleki Sándor: Fészek az ágyúcsőben. Szavalta Magyar Edit 1. o. t. 3. Chopin: 
Walzer. Zongorán játszotta Benes Éva IV. o. t. 4. Petőfi: Szülőföldemen. 
Szavalta Weiss Márta II. o. t. 5. Kerényi: Virág János. Karének. 6. Harmath 
Imre: Én már egyszer életem. Szavalta Kuffler Stefánia VII. o. t. 7. Mendels
sohn: Frühlingslied. Zongorán játszotta Péterffy Piroska VII. o. t. 8. Calderon: 
Az élet álomból. Szavalta Németh Lenke VII. o. t. 9. Brendel: A gondola. 
Zongorán játszotta Kovács Erzsébet VII. o. t. 10. A Vili. osztály növendé
keinek búcsúja. 11. Igazgató záróbeszéde és a jutalomkönyvek kiosztása. 12_ 
Himnusz.

V.

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

A) A  tanári testü let rendes tagjai.

1. A rató  István  igazgató; tanította a természettant és a természettani 
gyakorlatokat a VII. osztályban, heti 5 órában.

2. Bakos Júlia  rendes tanár; előző iskolai évben kezdődő betegszabad
sága folytatólagosan meghosszabbítást nyert 1933. november hó végég. 1933. 
évi december hó 1-vel nyugalomba vonult. Helyettesítését, utóbb tanári állá
sának betöltését Kassó Margit látta el. (Lásd 8. szám alatt.)

3. Birner Ibolya  h. tanár; tanította a német nyelvet a II. és V. osz
tályban, a francia nyelvet az V. osztályban, heti 12 órában, továbbá a német 
társalgási gyakorlatok egy részét, heti 4 órában, összesen 16 órában. Az V. 
osztály főnöke. Internátusi nevelőnő.

4. D em iány E dit h. tanár; tanította a rajzot az I—VI. osztályban, a 
művészettörténetet a Vi. osztályban, a kézimunkát az I—IV. osztályban, heti 
15 órában. Az I. osztály főnöke, a rajzszertár őre. Internátusi nevelőnő.

5. Fabriczy Olga h. tanár, internátusi tanárnevelőnő; tanította 1934. 
február hó 1-től a tornát az I., 111.. IV. osztály számára heti 7 órában.

6. Dr. G osztonyi M arg it rendes tanár; egész éven át betegség miatt 
szabadságolva. Helyettesítését Birner Ibolya látta el. (Lásd 3. szám alatt.)

7. H arsán yi G yula  rendes tanár ; tanította a földrajzot az I. és III. osz
tályban, a történelmet az V—VIII. osztályban, heti 18 órában. A tanári 
könyvtár, a földrajzi és történelmi szertár őre.

8. K assó M arg it h. tanár; tanította a német nyelvet az I. III. osztály
ban, a francia nyelvet a III. osztályban, a neveléstant a Vili. osztályban, heti 
13 órában, továbbá a francia társalgási gyakorlatok egy részét, heti 2 órában, 
összesen 15 órában. A Vili. osztály főnöke. Internátusi r.evelőnő. A tanári 
értekezlet másodjegyzője.



9. Kiss István  rendes tanár; tanította a hit- és erkölcstant az I—VIII. 
osztályban, heti 16 órában. A Belmisszió Egyesület vezetó'je.

10. Kiss I-né dr. Kovács M argit rendes tanár; tanította a földrajzot 
a II. IV. és VIII. osztályban, a természetrajzot az V —VII osztályban, a ter
mészetrajzi gyakorlatot a VI. osztály számára heti 1 órában, összesen 18 
órában. A II. osztály főnöke. A természetrajzi és vegytani szerek őre.

11. Kolofont E te lka  rendes tanár; tanította a magyar nyelvet a 11. és 
IV. osztályban, a történelmet a III. és IV. osztályban, a tornát az V—VIII. 
osztályban, heti 18 órában. A IV. osztályfőnöke, a Sportkör vezetője, a tor
naszerek őre.

12. Marton Géza rendes tanár; tanította a mennyiségtant az I. V. és 
VIII. osztályban, a filozófiát a VII. osztályban, a természettant a VIII. osz
tályban, heti 16 órában, a természettani gyakorlatot a VIII. osztályban heti 
2 órában, összesen 18 órában. A természettani szertár és a kölcsönkönyvtár őre.

13. M iklós Berta  rendes tanár; tanította a természetrajzot az I. és II. 
osztályban, a vegytant a III. osztályban, a tornát az I., III. és IV. osztályban, 
továbbá a természetrajzi gyakorlatokat heti 2 órában, összesen heti 17 órában. 
1934. évi február hó 1-től kezdődőleg betegség miatt szabadságon. Helyet
tesítését Fabriczy Olga és Suhajda Margit látták el. (Lásd 5. és 18. szám alatth

14. Dr. M iilián  B éláné F eig l A m á lia  rendes tanár; 1933. évi szep
tember hó 1-től kezdődőleg betegség miatt szabadságon. Ugyanez év decem
ber hó 1-vel saját kérelmére nyugalomba vonult. Helyettesítette, utóbb állá
sát Demiány Edit foglalta el. (L. 4. szám alatt.)

15 R uttkayné Sinóros Szabó Erna  rendes tanár; tanította a magyar 
nyelvet az I., III., V. és VII. osztályban, a művészettörténetet az V. és VII. 
osztályban, heti 18 órában. A III. osztály főnöke. Az önképzőkör vezetője.

16. Barczáné dr. Schm idt Gizella rendes tanár; tanította a német és 
a francia nyelvet a VI. és VIII. osztályban, heti 14 órában, továbbá a német 
társalgási gyakorlatot egy csoport számára, heti 2 órában, összesen 16 órában. 
A VI. osztály főnőké, az ifjúsági könyvtár őre, internátusi nevelőnő.

17. Suhajda Lajos  rendes tanár, igazgatóhelyettes ; tanította a művészet- 
történetet a VIII. osztályban, a latin nyelvet az V. és VII. osztályban, heti 
9 órában.

18. Suhajda M arg it h. tanár; tanította a természetrajzot az I —II. osz
tályban, a vegytant a III. osztályban, heti 8 órában, továbbá a természetrajzi 
gyakorlatot, heti 2 órában, összesen 10 órában. Internátusi nevelőnő.

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

20. Dr. Visnya A ladár  rendes tanár; tanította a mennyiségtant a II.
III., IV., VI. és VII. osztályban, a természettant a IV. osztályban, heti 18 
órában.
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21. Vozáry K ata lin  h. tanár; tanította a német és a francia nyelvet a
IV. és VII. osztályban, heti 13 órában, továbbá a francia társalgási gyakorlatok 
egy részét, heti 2 órában, összesen 15 órában. A VII. osztály fó'nöke, ä tanári 
értekezlet jegyzője, internátusi nevelőnő.

b )  Ó raadók.

1. Dr. Győrög P á l  róm. kát. vallástanár; tanította a róm. kát. vallást 
a II—VIII. osztályban, heti 7 órában.

2. K ertai János  ev. igazgató-tanító, oki. középiskolai énektanító ; taní
totta az egyházi és világi éneket az I—VII. osztályban, heti 8 órában.

3. Dr. Linksz Izsák  rabbi; tanította az izraelita vallást, heti 4 órában.

c) Internátus.

Az internátus tanári és nevelőtestületére nézve lásd a IX. fejezetet.

VI.

A  tanári é s  n e v e lő te s tü le t  tá rsad a lm i é s  
irodalm i m unkássága .

A rató  István  tagja a kőszegi ev. egyházközség képviselőtestületének 
és tanácsának, Vasvármegye iskolánkívüli népművelési bizottságának, több 
egyházi tanügyi bizottságnak, az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, 
az Országos Ev. Tanáregyesületnek, az Eötvös Kollégium volt tagjai Szövet
ségének, a Vasvármegyei Múzeumok Barátai Egyesületének, valamint számos 
helyi jótékony és kulturális egyesületnek. Tanulmányt írt a jelen Értesítőben 
az évvégi összefoglaló ismétlésekről, az Prot. Tanügyi Szemlében a közép
iskola és munkaiskola kérdéséről.

Birner Ibolya  tagja a MANSz kőszegi csoportjának, az Ev. Nőegyletnek.
D em iány E dit „ „ „ „ „ „ „
F abriczy Olga  „ „ „ » * » »»
Dr. Gosztonyi M arg it tagja az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a 

Kőszegi Ev. Nőegyletnek.
H arsányi G yula  évdíjas rendes tagja a Magyar Történelmi Társulatnak, 

az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanáregye
sületnek, a Vasvármegyei Múzeumok Barátai Egyesületének, a kőszegi ág. 
hitv. ev. egyházközség képviselőtestületének és a Kőszegi Ev. Nőegyletnek.

K assó M argit tagja a MANSz kőszegi csoportjának, az Ev. Nőegyletnek.
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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 és taná
csának, a vasi közép ág. hitv. ev. egyházmegye iskolai bizottságának, a Kő
szegi Ev. Diakonissza-egyesületnek és a Kőszegi Ev. Nőegyletnek.

K iss Istvánná dr. K ovács M arg it választmányi tagja a Kőszegi Ev. 
Nőegyletnek, tagja az Ev. Papnék Országos Szövetségének, a Kőszegi Ev. 
Diakonissza-egyesületnek és a Kőszegi Múzeumalapító Bizottságnak, a Vas
megyei Múzeumok Barátai Egyesületének, a MANSz kőszegi csoportjának.

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

M arton G éza  tagja a kőszegi ev. egyházközség képviselőtestületének 
és tanácsának, az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ev. 
Tanáregyesületnek, a Természettudományi Társulatnak, a Frontharcosok Szö
vetségének, az Iskolánkívüli Népművelési Bizottságnak. Tagja továbbá a Kőszegi 
Ev. Nőegyletnek, a Kőszegi Ev. Diakonissza Egyesületnek, a Kőszegi Turista 
Egyletnek. Előadást tartott a Kőszegi Ev. Ifjúsági Egyletnek.

M iklós B erta  tagja a Kőszegi Ev. Nőegyletnek, a Kőszegi Ev. Diako
nissza Egyesületnek, a Kőszegi Turista Egyesületnek.

R uttkayné Sinóros Szabó Erna tagja az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesületnek, az Országos Evang. Tanáregyesületnek, a Kőszegi Ev. Nő
egyletnek.

Dr. Schm idt G izella  tagja az Országos Középiskolai Tanáregyesület
nek, az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a 
Vakokat Gyámolító Egyesületnek, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek, a MANSz kő
szegi csoportjának, a Szepesi Egyesületnek, az Iglói Diákok Szövetségének, 
az Erdélyi Helikon Magyarországi Barátai Egyesületének.

Suhajda L ajos  tagja a kőszegi ág. h. ev. egyházközség képviselőtestü
letének, tanácsának és iskolaszékének, a vasi közép ág. h. ev. egyházmegye 
és a kőszegi ág. hitv. egyházközség pénztárosa, tagja az Országos Közép
iskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanáregyesületnek, az Eötvös 
Kollégium volt tagjai Szövetségének, a Kőszegi Diakonissza Egyesületnek, a 
Kőszegi Ev. Nőegyletnek és a Kőszegi Sportegyletnek.

Suhajda M a rg it tagja a Természettudományi Társulatnak, a Vasvár
megyei Múzeumok Barátai Egyesületének.

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

D r. V isnya A la d á r  a Vasvármegyei Múzeumok Barátai Egyesületének 
alelnöke, örökítő tagja a Kir. Magy. Természettudományi Társulatnak, rendes 
tagja az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Orsz. Ev. Tanáregye
sületnek, a Pécs-Baranyai Múzeum Egyesületnek, a Pécsi Széchenyi István
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Reáliskola volt tanulói Szövetségének, az Eötvös Kollégium volt tagjai Szö
vetségének, a Magyar Meteorologiai Társaságnak, a Kőszegi Városszépitő és 
Turista Egyesületnek, a Kőszegi Diakonissza Egyesületnek, a Kőszegi Ev. 
Nőegyletnek, a Kőszegi Járási Gáz- és Légvédelmi Bizottságnak. Vezeti — 
a Múzeumbizottság Elnökével együtt — Kőszeg Város Helytörténeti és Szü
lőföldismereti Múzeumának előkészítő munkálatait. Ismertette a Kőszeg és 
Vidéke 1934 márc. 18-i számában a Vasi Szemle I. évf. 2. számát. Utóbbi 
folyóirat 181. —182. lapjain rövid közleménye jelent meg „A Piers-féle gomba- 
gyűjtemény katalógusáról“.

Vozáry K ata lin  tagja a kőszegi Ev. Nőeg/letnek, a Mansz kőszegi 
csoportjának, a Szegedi Egyetemi Luther-Szövetség Senior Egyesületének, az 
Erdélyi Helikon Magyarországi Barátai Egyesületének.

T O R



A  tan u 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 .

Bereczky Emma 
Deutsch Verona 
Ihász Edit 
Kauffmann Olga 

5 Kiss Margit 
Kolozsi Erzsébet 
K o ts is  Irén  
Küttel Eleonóra 
Magyar Edit 

10 Németh Emilia 
R öder S aro lta  
S á rk ö zy  É va

Schrődl Róza 
Stein Klára 

15 S z i j j  Emma 
Wölfel Zsuzsanna

Összesen: 16.

M agántanu lók:
Bertha Ida 
Koltai Vidos Mária 
Seregély Erzsébet 
Szabó Irén 
Világos Karolin

II. o sz tá ly .

Hefty Ilona 
Heidenreich Marianna 
Hutflesz Margit 
Kappel Teréz 

5 Kovács Jolán
M o litó risz  K a ta lin  
Pados Izabella

Rusznyák Valéria 
Sokoray Izabella 

10 Varga Irma 
Vas Magdolna 
Váry Márta 
Weiss Márta

Összesen: 13.

III. o sz tá ly .

Bleyer Mária 
Böcskei Vilma 
Csathó Magdolna 
Fekete Vilma 

5 G utay Irm a  
Heist Stefánia 
Kovács Ida 
Kovács Márta 
L oibersbeck  Irm a  

10 Nagy Katalin

Nagy Márta 
Németh Anna 
Présing Zsófia 
Stein Márta 

15 Szabadváry Jolán 
Wölfel Erzsébet 
Zöld Éva

Összesen: 17.
M agán tan u ló: 

Töpler Irén
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IV. o sztá ly .

Baltigh Erzsébet 
B arcza  P iroska  
B enes É va  
Bozzay Lenke 

5 Czeke Lídia 
Dávid Irén 
D re iszk e r  M ária  
G ya log  E rzsébet 
Holndonner Edit 

10 Ihász Magdolna 
Kauffmann Éva 
K u h ár O lga  
Küttel Margit 
Magyar Ilona 

15 Magyar Mária 
Osztie Ilona

Pacher Erzsébet 
Pomogyi Erzsébet 
Reichenfeld Ilona 

20 R ó n a i Zsuzsanna  
Sikos Erzsébet 
S okoray  Ilona  
Székely Júlia 
S zabó  Jo lán  

25 Szilárd Anna 
Tóth Erzsébet 
V arga Irm a  
Wölfel Irén

Összesen: 28.

M agán tan u ló ;
Adriány Anna

V. o sztá ly .

Asbóth Margit 
Dienes Piroska 
Grosz Margit 
Szmolján Marianna

Összesen;

M a g á n ta n u ló k .
Adriány Anna 
Porkoláb Mária

4.

VI. o sztá ly .

F rank Irén
Franki Magdolna 
H a rsá n y i I ld ik ó
Kovács Márta 
Lukoviczky Gizella 
M esterh ázy  E szter  
Rácz Magdolna 
Tangelmayer Lídia

Wagner Ibolya
összesen:

M agán tan u lók :
Adorján Erzsébet 
Rákosi Éva 
Segall Magdolna 
Szekeres Katalin

VII. o sztá ly .

Bárdosi Stefánia 
Ihász Ilona
Kovács Erzsébet 
Kuffler Stefánia 
Németh Lenke 
Péterfy Piroska

Ritscher Adél 
Szabó Viktória

Összesen: 8. 
M a g á n ta n u ló k :

Kele Ilona 
Teke Katalin



38

V ili. o sz tá ly .

Csaba Jolán 
Dróth Zsuzsanna 
Fazekas Elvira 
Kapuy Katalin 

5 Kolossá Jolán 
Málek Klára 
Mühl Márta

Nagy Angéla 
N a g y  E rzsébet 

10 Németh Irén 
Szovják Lenke

Összesen: 11. 
M agán tan u ló:

Nagy Paula
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É rettség i v izsg á la to k .
A folyó iskolai évben két Ízben tartottunk érettségi vizsgálatot, szep

temberben és júniusban. A szeptemberi érettségi vizsgálatra jelentkezett 2 
tanuló, egy teljes és egy latin kiegészítő érettségi vizsgálatra.

Az írásbeli vizsgálatok szeptember hó 3—5. napjain voltak.
A szóbeli vizsgálat Kutas Kálmán szombathelyi ev. lelkész elnöklete 

alatt és Dr. Mályusz Elemér szegedi tud. egyetemi nyilvános rendkívüli tanár, 
kormányképviselő jelenlétében szeptember 7-én volt. A teljes érettségi vizs
gálatra jelentkező és a latin kiegészítő érettségi vizsgálatra jelentkező tanuló 
elégséges eredményt ért el.

Az írásbeli vizsgálat tételei a következők voltak :
Magyar : 1. Jókai Mór regényírói sajátságai, érdemei és hibái.

2. Az elektromos áram gyakorlati felhasználása.
A két tétel közül a tanuló az elsőt dolgozta ki.

Német: Adott magyar szöveg fordítása németre. Zilahy Lajos : „A lélek 
kialszik“ című munkájából.

Francia : Adott magyar szöveg fordítása franciára. Gárdonyi Géza : 
„Isten rabjai“ című munkájából.

Latin: Fordítás latinból magyarra. Livius XXIII. 33
A júniusban tartott érettségi vizsgálatra 11 tanuló jelentkezett, közülök 

kettő latin kiegészítő vizsgálatra is.
Az írásbeli vizsgálatok május 16, 17, 18. és 19. napjain voltak, a szó

beli vizsgálat D. Kapi Béla dunántúli ág. h. ev. püspök elnöklete alatt és Dr. 
Szlávik Mátyás ny. theol. dékán-tanár, kormányképviselő jelenlétében június 
hó 15. és 16. napján folyt le.

Kitüntetéssel érett 1, jelesen érett 4, jól érett 3, érett 3.
A latin kiegészítő érettségi vizsgálatot mindkét tanuló jeles eredménnyel 

tette le.
Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei a következők :
Magyar: 1. Arany János nőalakjai.

2. A vármegyék fejlődése és jelentősége.
A tanulók valamennyien az első tételt választották.

Német: Adott magyar szöveg fordítása németre. Szemelvény: D.Kapi Béla 
„Bizonyságtétel“ című munkájából.

Francia: Adott magyar szöveg fordítása franciára. Szemelvény: D.Kapi 
Béla „Bizonyságtétel“ című munkájából.

Latin: Fordítás latinból magyarra. Cicero: Tusculanarum Disputationum 
lib. I. cap. 42, 43.

VIII.

I
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A z in tern átu s.
Az internátusbán elhelyezett növendékek tanítását és nevelését a tanári 

és nevelőtestület az alábbiakban feltüntetett munkabeosztás szerint látja el.
1. A ra tó  Is tvá n  igazgató. Intézi az internátus adminisztrációs ügyeit 

és felügyel annak minden irányú tevékenységére.
2. B akos J ú lia  r. tanár, internátusvezetó'nő 1933. november hó végéig 

betegszabadságon. 1933. dec. 1-én nyugalomba vonult.
3 W agner K aro la  helyettes internátusvezetőnő. Az összes internátusi 

ügyek közvetlen irányitója, vezetője és ellenőrzője.
4. B arczáné S ch m id t G izella  dr. tanárnevelőnő. Közvetlen felügye

letet gyakorolt egy hálóban elhelyezett 11 növendék felett. Napi beosztás 
szerint résztvett az általános felügyeleti munkában. Tanulmányaikban segítette 
szükség esetén a VI. osztály tanulóit és korrepetált egy II. osztályú tanulót.

5. B irner Ibo lya  tanárnevelőnő. Közvetlen felügyeletet gyakorolt egy 
hálóban elhelyezett 8 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett az álta
lános felügyeleti munkában. Korrepetálta a II. osztály gyenge tanulóit minden 
tárgyból.

6. D em ián y E d it  tanárnevelőnő. Közvetlen felügyeletet gyakorolt egy 
hálóban elhelyezett 10 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett az álta
lános felügyeleti munkában. Korrepetálta az I. osztály tanulóit minden tárgyból.

7. F abriczy  O lga  tanárnevelőnő. Közvetlen felügyeletet gyakorolt egy 
hálóban elhelyezett 14 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett az 
általános felügyeleti munkában 1934. január 13-ig. Korrepetálta a IV. osztály 
gyenge tanulóit a német és francia nyelv kivételével minden tárgyból. Heti 
4 órában tanította a ritmikus tornát és táncot. Intézte a növendékek bes«ér
zéséit és kezelte az írószerraktárt. Segített az internátus irodai teendőinek 
elvégzésében 1934. január 31-ig. 1934. február 1-től átvette Miklós Berta 
tornaóráit heti 7 órában.

8. K assó  M a rg it tanárnevelőnő. Közvetlen felügyeletet gyakorolt egy 
hálóban elhelyezett 8 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett az 
általános felügyeleti munkában. Korrepetálta a III. osztály gyenge tanulóit 
minden tárgyból.

9. Suh ajda  M arg it tanárnevelőnő. 1934. február l-től napi beosztás 
szerint résztvett az általános 'felügyeleti munkában. Segített az internátus 
irodai teendőinek elvégzésében.

10. V ozáry K a ta lin  tanárnevelőnő. Közvetlen felügyeletet gyakorolt 
két hálóban elhelyezett 15 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett 
az általános felügyeleti munkában. Tanulmányaikban segítette szükségfesetén 
a VII. osztály tanulóit és korrepetálta a IV. osztály tanulóit német és francia 
nyelvből.

IX.
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11. F rey ler  Emma zenetanítónő. Tanította a zongorát heti 10 órában.
12. H an ély  F lóra  zenetanítónő. Tanította a zongorát heti 18 órában.
13. M ohr Jenő  zenetanár. Tanította a zongorát heti 9 órában.
14. S zo v já k  G ize lla  zenetanítónő. Tanította a zongorát heti 16 órában.
15. B eyer János dr. nyug. ezredes-orvos, intézeti orvos. Ellátta az in- 

ternátus összes orvosi teendőit.
16. Suh ajda  L ajos  leányliceumi rendes tanár, igazgatóhelyettes Ve

zette az intézet összes számadásait.
17. Ö zv. Schád B o ld izsárn é  házvezetőnő. Közvetlenül vezette az inter- 

nátus háztartását és anyagszámadásait.
18. K ocsi A nna  diakonissza nővér állandóan felügyelt a betegszobákra, 

ápolta az összes betegeket, felügyelt a növendékek fürdésénél és kezelte azok 
ágy- és asztalneműjét.

A szülők kívánságára a gyengébb tanulókkal külön órákban foglalkoztak: 
B ősz Ilon a , Schneller Ilona, és Takács M ária.

A növendékek az internátusvezetőnő, a bentlakó tanárnők és nevelőnők 
állandó felügyeletté 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 bízott gyermekről bármi oknál 
fogva hamis képet nyújtson. A közös nevelői cél érdekében ugyanezt kérjük 
a szülőktől is.

Az internátusbán gondosan ellenőrzik a növendékek tanulmányait, a 
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 helyén 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.

A német nyelv gyakorlására az intézet azzal is igyekezett minél több 
alkalmat nyújtani, hogy két német anyanyelvű vendégnövendéket hívott meg, 
az iskolai év végén 6 —6 hétre.
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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
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 e n tla k ó  n öv en d ék ek  n év so ra  :

Adriány Anna Hajdúböszörmény.
Baltigh Erzsébet Monor, Pest vm.
Barcza Piroska Kőszeg, (dec.—jún.)
Bárdosi Stefánia Mór, Fejér vm.

5 Benes Eva Bököd, Komárom vm.
Bereczky Emma Horvátzsidány, Sopron vm.
Csaba Jolán Péteri, Pest vm.
Dávid Irén Kisrákos, Vas vm.
Deutsch Verona Mezőkomárom, Veszprém vm.

10 Dienes Piroska Németszecsőd, Vas vm.
Dróth Zsuzsanna Jászalsószentgyörgy, Szolnok vm.
Fazekas Elvira Szentantalfa, Zala vm.
Frank Elvira Csikostöttös, Baranya vm.
Grosz Margit Gyoma, Békés vm.

15 Gyalog Erzsébet Kéty, Tolna vm.
Hefty Ilona Budapest.
Holdonner Edit Rohonc.
Hutflesz Margit Rábafüzes, Vas vm.
Ihász Edit Kerta, Veszprém vm.

20 Ihász Ilona Kisbabot, Győr vm.
Ihász Magdolna Kisbabot, Győr vm.
Kapuy Katalin Szombathely, (febr.—jún.)
Kauffmann Éva Budapest.
Kauffmann Olga Budapest.

25 Kiss Margit Nagybarátfalu, Győr vm.
Kotsis Irén Mesterháza, Sopron vm.
Kovács Márta Tárnokréti, Győr vm.
Kuffler Stefánia Szombathely.
Küttel Eleonóra Moson-Krisztinamajor, Moson vm.
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30 Kuttel Margit Moson-Krisztinamajor, Moson vm.
Lukoviczky Gizella Békéscsaba.
Magyar Edit Győr.
Magyar Ilona Szák, Komárom vm.
Magyar Mária Győr.

35 Málek Klára Nagykanizsa.
Mesterházy Eszter Sopronnémeti.
Molitórisz Katalin Ostffyasszonyfa, Vas vm.
Muhi Márta Gyönk, Tolna vm. (okt.—jún.)]
Nagy Erzsébet Szombathely.

40 Nagy Katalin Meszlen, Vas vm.
Németh Emma Sobor, Sopron vm.
Németh Irén Szergény, Vas vm.
Németh Lenke Farád, Sopron vm. (okt. 15—jún.)
Osztie Ilona Pécs.

45 Pacher Erzsébet Locsmánd.
Péterfy Piroska Budapest.
Présing Zsófia Szombathely.
Rácz Magdolna Győr.
Reichenfeld Ilona Tótszentmárton, Zala vm.

50 Ritscher Adél Körmend, Vas vm.
Rónay Zsuzsanna Uraiújfalu, Vas vm.
Sárközy Éva Székesfehérvár.
Síkos Erzsébet Zalagalsa.
Sokoray Ilona Hánta, Veszprém vm.

55 Sokoray Izabella Hánta, Veszprém vm.
Stein Klára Mezőkomárom, Veszprém vm.
Stein Márta Mezőkomárom, Veszprém vm.
Szabó Jolán Szilsárkány, Sopron vm.
Szabó Viktória Ják, Vas vm.

60 Teke Katalin Sand, Somogy vm. (magánt. 1 V? hónapig.)
Tóth Erzsébet Nemesbőd, Vas vm.
Varga Irma Szakony, Sopron vm.
Vas Magdolna Celldömölk, Vas vm.
Wagner Ibolya Alsónána, Tolna vm.

65 Weiss Márta Kemeneshőgyész, Vas vm.
Wölfel Zsuzsanna Somogydöröcske.
Zöld Éva Budapest.

V en d ég n ö ven d ék ek :
Klinzer Herta Schiefling, Obersteiermark.
Schorrkopf Liselotte Blumau bei Felixdorf, Niederösterreich.
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A z in ternátus h áziren dje .

Az internátus házirendje a következő:
Télen-nyáron 7 ,7  órakor felkelés.
7 48  órakor istentisztelet (írásmagyarázat, ének, imái, utána reggeli. 8-tól 

1-ig tanítás órarend szerint. 7,11 órakor tizórai. 7í2-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. 748 'kor vacsora, utána közös istentisztelet, a nö
vendékek 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 intemátusvezetőnőnél s távollétében a napos ne
velőnőnél jelentkeznek. A növendékek csak oly látogatókat fogadhatnak, akiket 
az internátus vezetője ismer, vagy akik a szülők felhatalmazását mutatják fel, 
a tanév első két hónapjában azonban egyáltalán nem fogadhatnak látogatókat, 
hogy az intézeti életet minél előbb megszokhássák.

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 kísérő 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 semm1 
esetre sem szabad, még szülői felügyelet alatt sem.

Élelmiszercsomagot csak Mikulásra és húshaqyökeddre 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 elkísérjük Szombathelyre, sőt Budapestre is és onnan vissza. Amely 
vonalon tanárnevelőnő mint internátusi növendék hivatalos kísérője utazik^ 
internátusi növendék nem utazhatik egyedül, hanem köteles a csoporthoz csat
lakozni. Kívánatra a tanév végén is gondoskodunk kíséretről Budapestig.
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E kíséret többekre szétoszló csekély költsége a külön kiadások számláját 
terheli. Év elején és végén azonban ily kíséretre csak idejében írásban az 
internátus vezetőnőjéhez benyújtott kérelem esetében vállalkozhatunk.

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

A becsomagolt holmikért azonban csak a poggyásznak a háztól való 
elszállításáig vállal az intézet felelősséget, azért kérjük azokat a szülőket, akik 
gyermekeik pontosságában és ügyességében nem bíznak meg, hogy kelen
gyéjüket a záróünnepély előtti, vagy utáni napon személyesen vegyék át.

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

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

A betegszobába ragályos betegség esetén a betegeken és az ápoló 
személyzeten kívül más nem mehet be. A többi növendékekkel üzenet vagy 
levél útján való érintkezés is tilos.

A  fe lv é te l  fe lté te le i .

A felvételért az iskolai igazgatósághoz címzett folyamodványokat az 
alábbi mellékletekkel feszerelve 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 február hó 1-től kezdődőleg nyújthatók be s a beér
kezés sorendjében nyernek elintézést.

Az előző évben már az intézetben volt növendékek szülei július 31-ig 
kötelesek írásban nyilatkozni, vájjon 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 j a k ............................... 110 P
Tartásdíj egész é v r e .........................  750 „
Orvos és betegápolás é v i ................... 20 „

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

Kedvezmény iránti folyamodvány az iskolai bizottsághoz címezve felvételi 
kérvénnyel egyidejűleg az igazgatósághoz nyújtandó be. A tartásdíj havonként
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fizetendő és minden hó 1-én esedékes. Azonban jűl. 15-ig, illetőleg a felvétel
kor 100 P előlegül a hely lefoglalására beküldendő. Ha a befizetés a hó 8. 
napjáig nem folyik be, havi 1 '/„ késedelmi kamatot számítunk.

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 40 
P 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  á lta l h ozan d ó tárg y a k  je g y z é k e .

a) Ágynemű : Háromrétű matrác, melynek hossza 180 cm., szélessége 
80 cm., egy fejpárna, egy levarrott paplan, háromszori fehér áthuzat, 3 lepedő. 
Minden bentlakó növendék tartozik egy fehér gyapjú ágytakarót 30 P érték
ben átvenni az intézettől.

b) Fehérnemű: 6 nappali ing, 6 hálóing, melyből 3 hosszúújjú legyenf
2 színes fésülködő kabát, 3 fehér nyári nadrág, 3 könnyű tompaszínű trikó
nadrág, és 3 téli színes trikónadrág, 2 fekete klottnadrág, 9 pár hosszú térden 
jóval felülérő harisnya: 7 pár fekete és 2 középbarna színben (nem selyem),
3 mellény, 24 zsebkendő, 6 törülköző, 4 mosdótáltörlő, 2 mosdókesztyű, 2 
fésükendő, vagy fésütáska, 2 mosófejkendő, 1 fehér abrosz, 4 asztalkendő, 1 
világoskék abrosz, 4 kávés asztalkendő, 2 asztalkendő táska, 2 pohártörlő, 1 
portörlő, 1 fürdőlepedő vagy köpeny és 1 szennyeszsák.

c) Felsőruházat: ünnepnapra sötétkék matrózruha, lerakott aljjal. Sötét
kék matrózgaliérján 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 még: 1 sötétkék és 1 piros, apró fehérpettyes karton
ruha (dirndli szabás, sima felsőrész kis húzott újjal és húzott alsórésszel), 1 
könnyű fehér ruha grenadinból (nem újjatlan), 3 fekete klottkötény, 1 meleg 
pongyola, 1 fehér újjas kötény terítéshez (munkaköpenyszabás), 1 pár fekete
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égypántos lakkcipő, 2 pár fekete fél-borcipő, 1 pár fekete (csak fekete lehet) 
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 sötétkék 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 kínaezüstből. 
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 aláírt jegyzéket hozni. A jegyzékek közül 
az egyik a szülőknél, a másik az illető hálóra felügyelő nevelőnőnél marad.

Az előírásnak meg nem felelő ruhákat az intézet nem veszi szeptember
ben 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  és  a  tan u lm án yi
ered m én y .

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

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 XI. fejezet számol be részletesen.

A tanulmányi eredményt számszerűen a XV. fejezetben közölt statisz
tikai adatok tüntetik fel.

E helyen számolunk be részletesen a természettudományi gyakorlatokról.
Már a múlt iskolai évben kísérletképpen bevezettük a fizikai gyakorla

tokat a VII- és a Vili. osztály tanulói számára. Míg azonban a múlt évben 
ezek a gyakorlatok inkább alkalomszerűek voltak, oly módon, hogy egy-egy 
délután 4 — 6 tanuló bejött egyes kísérleteket és méréseket elvégezni, addig 
ezidén úgy a természetrajzból, mint a természettanból redszeres gyakorlati 
órákat állítottunk be, melyek szerves kiegészítését, illetőleg elmélyítését ké
pezték a rendes tanításnak.

T erm észetrajzi g y a k o r la to k  az I.—i l l .  o sz tá ly  szám ára.
Heti 2 órában vezette Miklós Berta, illetőleg február hó 1-től kezdődőleg 
Suhajda Margit. A gyakorlatokon hetenkint váltakozva egy-egy osztály vett 
részt.

Az egyes osztályokban a következő munkakörök fordultak elő.
I. osztály. Termések lerajzolása, gyűjtése, tavaszi vadvirágok egyszerű 

leírása, mindkettő részben a szabadban végzett séták keretében. A kutya 
csontvázának vázlatos készítése papírosból. — Egyszerű ásványtani kísérletek, 
ezek megfigyelése és leírása.

II. osztály. Gyümölcsfák leveleinek megismerése, lerajzolása, ismeretlen 
levéltömegből egyes ismert levelek kiválasztása, termések gyűjtése és rende
zése, a lehetőség szerint a szabadban végzett séták keretében. — Növényi 
és állati metszeteknek mikroszkópon való szemléltetése. A megfigyelések 
vázlatos lerajzolása.

III. osztály. Savak és lúgok felismerése, szalmiáksó előállítása szalmiák
szeszből és sósavból. Konyhasó előállítása nátronlúgból. A réz oxidálása

X.
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forrasztó lángon, a réz kiválasztása a rézgálic oldatból vas segítségével. 
Ásványok felismerésének gyakorlása.

N övén ytan i gyak orla tok  a VI. o sz tá ly  szám ára. Heti 1 órá
ban vezette Kiss I-né dr. Kovács Margit.

Az elvégzett munkakörök a következők:
Alaktanból: Levelek gyűjtése, szárítása és felragasztása. Módosult 

szárak gyűjtése. Termésgyüjtemény készítése.
Sejt- és szövettanból: Szemléltetés ez iskolai évben beszerzett Zeiss- 

féle mikroszkópon. A mikroszkópban látottak lerajzolása és pedig: a sejt alkotó 
és tartalmi részei, sejtfalmegvastagodások, kristályok a sejtközi járatokban, az 
élesztősejtek szaporodása, epidermis és zárósejtek, egy- és többsejtű szőr- 
képletek, paraszövet-paraszemölcsök, egyszikű és kétszikű szár keresztmetszete, 
évgyűrűk, levél keresztmetszete, tenyésző-kúp és gyökérsüveg. Egyszerűbb 
metszetek készítése.

Élettanból: A lélekzés szemléltetése Oels módszerével. Az asszimiláció 
szemléltetése, a levelek szívó működésének kimutatása Pfeffer módszerével, 
a bab és kukorica csiráztatása és Ca, K, Fe nélküli, illetőleg teljes Knopp- 
féle vízkultúrában való tenyésztése.

Rendszertanból: Az őszi és tavaszi flóra megismerése növénytani sétákon, 
növénygyüjtés és szárítás, a szárított növények felragasztása, növényhatározás.

T erm észetta n i g y a k orla tok  a  VII. o sz tá ly  szám ára. Heti 2 
órában vezette Arató István.

Az elvégzett munkakörök a következők:
Mechanika: Mozgások megfigyelése, grafikus és függvény tani leírása. A 

fonál inga hossza és lengésideje közötti összefüggés megállapítása. A lécalakú 
fizikai inga lengési ideje és forgási tengelyének helyzete közötti összefüggés 
grafikus megállapítása. Erők összetevése és felbontása. A rugalmas meghosszab
bodás mint a ható erő függvénye. Mozgások felbontása grafikus módszerekkel, 
különös tekintettel egyenletes körmozgásra.

Hangtan: Rezgési görbék felvétele, és ennek alapján a relatív hang- 
magasság megállapítása. A dur skála hangjai relatív magasságának megálla
pítása a rezgési görbék alapján.

Fénytan: A visszaverődés törvényének megállapítása sík tükör esetében. 
A beesési és törési szög közötti összefüggés grafikusan, e szögek sinusai 
közötti összefüggés grafikusan és függvénytanilag. Gömbtükrök és lencsék 
optikai képeinek megfigyelése, különös tekintettel a valódi képekre. Szem
üveg dioptriájának meghatározása.

T erm észettan i gyak orla tok  a V ili. o sz tá ly  szám ára. Heti 2 
órában vezette Marton Géza.

Az elvégzett munkakörök a következők :
Hőtan: Sárgaréz és vörösréz tágulási együtthatójának a meghatározása. 

A telített vízgőz feszítő ereje és hőmérséklete közti összefüggés megfigyelése 
és grafikus ábrázolása.
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Elektromosságtan: Egynemű és különnemű elektromosságok egymásra 
való hatásának a vizsgálata. Elektrométer kapacitásának a meghatározása. 
Annak a megfigyelése, hogy egyrészt a feszültség, másrészt az ellenállás vál
tozásával hogyan változik az áram eró'ssége és a megfigyelések grafikus áb
rázolása. Ellenállás mérése helyettesítő módszerrel és Wheatstone híddal. Az 
elektromos áram által termelt hőmennyiség egyenletében szereplő állandó 
meghatározása. Indukciós jelenségek megfigyelése és grafikus ábrázolása. 
Elektroncső karakterisztikájának a felvétele.

XI,

R endkívü li tá rg y a k .
A  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—Vili. osztályokban azok számára, akiknek e nyelv ismeretére 
későbbi tanulmányaik miatt szükségük van.

N ém et é s  francia tá r sa lg á s .

Tanították: Birner Ibolya, Kassó Marcit, Dr. Schmidt Gizella, Vozáry Katalin.

Ném et I.
Tanította: Birner Ibolya. Heti 2 óra.

Beszédgyakorlatok: In der Schule. Das Haus. Das Zimmer. Die Puppe. 
Der Garten. Die Familie. Getränke. Der menschliche Körper. Die fünf Sinne. 
Die Farben. Die Zeit. Haustiere. Wilde Tiere.

Ném et II.
Tanította: Dr. Schmidt Gizella. Heti 2 óra.

Beszédgyakorlatok: Az internátusi élet s egyes rendkívüli eseteinek 
a tárgyalásán kívül: Die Haustiere. Fasching. Sitten und Bräuche. Ver
schiedene Beschäftigungen. Das Handwerk. Die Metalle. Die Reise. An
standsregeln während der Reise. Das Schneegestöber. Nikolo. Allerheiligen. 
Ostern.

Elbeszélések: Gretchen reist allein. Heidi und ihre Katzen. Der kleine 
Mann im Bergwerk. Adomák. — Társasjátékok szobában s a szabadban.
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Tanította: Birner Ibolya. Heti 2 óra.
Beszédgyakorlatok : Die deutsche Unterrichtsstunde. Das Dorf. Die Stadt. 

Die Vögel. Die Fische. Der Brief. Budapest. Besuche. Im Theater. Im Konzert. 
Sommersporte. Wintersporte. Das Tennis. Der Tanz. Einkäufe. Bei dem 
Schuhmacher. Bei dem Damenschneider. In der Tuchhandlung. Über das Reisen- 
Reisevorbereitungen. Im Reisebureau. Auf dem Bahnhof. Während der Fahrt.

F rancia I.

Tanította: Kassó Margit. Heti 2 óra.
L’année. Les quatre saisons. Le temps. La poupée. Le visage. Les vé- 

tement. Le Saint-Nicolas. Les vacances de Noéi. La maison. La salle á rnanger. 
Le salon. La chambre á coucher. Les fleurs printaniéres. Les vacances de 
Paques. Les animaux domestique. Les fruits. Le voyage.

F rancia  11.

Tanította: Vozáry Katalin. Heti 2 óra.
Beszédgyakorlatok: Notre vilié. La vie de la rue. Chez la couturiére 

Chez la modiste. Időszerű témák. Játékok.
Olvasmányok : Alphonse D audet: Bamban. Edouard Rod : Coin de pro

vince. Le petit Chaperon rouge. La petite marchande de fleurs.

A  rész tv ev ő  tan u lók  n évsora .

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

N ém et I.

Deutsch Vera I.
Ihász Edit I.

Összesen : 2.

N ém et II.

Sárközy Éva I.
Nagy Katalin III. 
Baltigh Erzsébet IV. 
Dávid Irén IV.

5 Osztie Ilona IV.
Reichendfeld Ilona IV.

Rónai Zsuzsanna IV. 
Sikos Erzsébet IV.
Tóth Erzsébet IV.

10 Varga Irma IV.
Dienes Piroska V.

Összesen: 11.
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Benes Éva IV. 5
Hutflesz Margit II.
Küttel Margit IV.
Küttel Nóra I.

Francia

Nagy Katalin III.
Osztie Ilona IV.
Wölfel Irén IV.

Francia

Asbóth Margit V.
Benes Éva IV. 5
Dreiszker Mária IV.

Molitórisz Katalin 11. 
Szabó Jolán IV.
Zöld Éva III.

Összesen: 7.

I .

Wölfel Lídia III.
Összesen: 4.

I I .

Franki Magda VI.
Grosz Margit V.
Kovács Márta VI.

Összesen: 6.

Z en etan ítá s.

Tanárok: F regler E m m a, H anély F lóra, M óhr Jen ő  és S zo v já k  G ize lla .

Intézetünkben a zongoratanítás az alábbi tanterv szerint halad :

I. o sz tá ly :  Chován vagy Kálmán— Molnár—Senn zongoraiskola I. és II. 
kötete. A dur skálák és hármashangzatok játszása két oktávon át. Megfelelő 
előadási darabok.

II. 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.

III. o s z tá ly : A dur és moll skálá 4 oktávon át párhuzamos és ellen
tétes mozgásban, tercekben és sextekben, hármashangzatok. Tanulmányok: 
Czerny: Kézügyesség előiskolája és Bertini: Etude-ök. Szonatinák, előadási 
darabok.

IV. o sztá 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. o s z tá ly : 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.

VI. o sztá ly  : Az összes dur, moll és kromatikus skálák, oktávok, teljes 
fogású akkordok. Pischna újjgy.kor!a*ai. Tanulmányok: Czerny: Kézügyesség
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iskolája. Bertini: Etude-ök. Bach : Kis praeludium és két szólamé invenciók. 
Előadási művek : Clementi, Haydn, Mozart szonátáiból. Kisebb előadási darabok.

V II. o sztá ly:  Skálák továbbfejlesztése. Pischna ujjgyakorlatai. Tanul
mányok : Czerny: Kézügyesség iskolája. Cramer: Etude-ök. 2 szólamé inven
ciók. Előadási darabok.

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

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

A  résztvevő  tanulók névsora

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

I. zongora-osztály.
N év:

Dávid Irén IV. 
Deutsch Vera I. 
Ihász Edit I 
Kiss Margit I. 
Kotsis Irén I. 
Küttel Eleonóra I 
Magyar Ilona IV. 
Sárközy Éva I. 
Stein Klára I. 
Wölfel Zsuzsanna

N év:
Hutflesz Margit II. 
Molitórisz Katalin II. 
Németh Irén VIII. 
Reichenfeld Ilona IV. 
Vas Magda II.

N év:
Grosz Margit V. 
Ihász Magdolna IV. 
Szabó Viktória VII. 
Varga Irma IV.

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

I. Freyler Emma
Összesen: 10 .

II. zongora-osztály.
Tanította .

Szovják Gizella 
Szovják Gizella 
Szovják Gizella 
Freyler Emma 
Hanély Flóra

Összesen: 5.
III . zongora-osztály.

Tanította:
Móhr Jenő 
Hanély Flóra 
Szovják Gizella 
Hanély Flóra

Összesen: 4.



54

IV . zongora-osztály.

N év :
Adriány Anna V. 
Baltigfh Erzsébet IV. 
Bárdosi Stefánia VII. 
Benes Éva IV. 
Holndonner Edit IV. 
Kovács Márta VI. 
Magyar Edit I.

T anította:
Hanély Flóra 
Móhr Jenó'
Szovják Gizella 
Hanély Flóra 
Hanély Flóra 
Móhr Jenő 
Szovják Gizella

Összesen: 7.

V. zongora-osztály.

N év:
Mesterházy Eszter VI. 
Rónai Zsuzsanna IV.

N év:
Málek Klára VIII. 
Péterfy Piroska VII. 
Ritscher Adél VII.

Tanította:
Hanély Flóra 
Szovják Gizella

Összesen: 2.

Tanította:
Szovják Gizella 
Szovják Gizella 
Szovják Gizella

Összesen: 3.

VI. zongora-osztály.

VII. zongora-osztály.

Név: Tanította:
Csaba Jolán Móhr Jenő

A zenei osztályok elvégzése természetesen nincs évekhez kötve. Egyik 
tanuló esetleg másfél, két év alatt végzi el egy-egy zene-osztály anyagát, 
míg 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 zongoraszámokkal közreműködni, miért nekik e helyen is hálás 
köszönetét mondunk.

Kimagasló eseménye volt intézetünk zenei életének Koncz János, Konczné 
Keömley Bianka és Kosa György hangversenye, amelyet a művészek intéze-
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tünk dísztermében február hó 1-én adtak. A Kőszegen ritkán hallható rend
kívül magas színvonalú zeneest műsora a következő volt: 1. Beethoven: 
Sonata N. VIII. op. 30. G-dur. Hegedű: Koncz János, zongorakíséret Kosa 
György. 2. Joh. Seb. Bach Ária, Ach Herr was ist ein Menschen-Kind. Ének: 
Konczné Keömley Bianka, hegedű : Koncz János; zongorakíséret: Kosa György.
3. Corelli: La Folia. Hegedű: Koncz János; zongorakíséret: Kosa György.
4. a) Beethoven: In questa tómba, b) Beethoven: Der Kuß, c) Kodály: 
Magányosság, d) Kern-Molnár: Ej, haj, gyöngyvirág, e) Lányi V iktor: Szülő
földem. Ének: Konczné Keömley Bianka; zongorakíséret: Kosa György. 5. 
a) Zsolt: Bölcsődal, b) Albeniz-Kreisler: Malaguena, c) Albeniz-Kreisler: 
Tango. Hegedű: Koncz János; zongorakíséret: Kosa György.

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

1. Dussek :
2. Lazarus:
3. G odard:
4. Schumann
5. Wolff:
6. Chopin:
7. Mozart:
8. Bach E .:
9. Haydn:

Menuett 
Valse lente 
La belle fileuse 
Träumerei 
A malomban 
Mazurka 
Menuett
Tavasz ébredése 
Szonáta (Es-dur I. tétel)

Magyar Edit I. 
Holndonner Edit IV. 
Baltigh Erzsébet IV. 
Adriány Anna V. 
Kovács M. VI. 
Bárdosi Stefánia VII, 
Rónai Zsuzsanna IV. 
Mesterházy Eszter VI. 
Ritscher Adél VII.

R itm ikus torna é s  tán c.

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.

Deutsch Verona I. 
Ihász Edit I. 
Kauffmann Olga 1. 
Kiss Margit I.

5 Küttel Eleonóra I. 
Sárközy Éva I. 
Stein Klára I.
Szijj Emma 1.
Wölfel Zsuzsanna I. 

10 Hefty^Ilona II.

Hutflesz Margit II. 
Szabadváry Jolán III. 
Zöld Éva 111.
Baltigh Erzsébet IV. 

15 Benes Éva IV.
Ihász Magdolna IV. 
Holndonner Edit IV. 
Kauffmann Éva IV. 
Küttel Margit IV.

20 Magyar Mária IV.
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Osztie Hona IV. 
Pacher Erzsébet IV. 
Pomogyi Erzsébet IV, 
Reichenfeld Ilona IV. 

25 Síkos Erzsébet IV.

Tóth Erzsébet IV.
Varga Irma IV.
Dienes Piroska V.
Bárdosi Stefánia VII.

30 Szabadváry Ilona elemi isk.

G yorsírás.
Tanította: Teke Sándor.

Az egységes magyar gyorsírást mint rendkívüli tárgyat tanulta a VI. és 
VII. osztálynak 4—1 tanulója egy csoportban, heti 1 órában. A tanítási órákon 
megtörtént a tanulók átképzése az egységes magyar gyorsírásnak újabb át
alakított 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:

Frank Irén VI. Mesterházy Eszter VI.
Kovács Márta VI. Rácz Magdolna VI.

Ihász Ilona VII.

L atin  nyelv.

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

A  latin nyelvet a leányliceumok számára kiadott tanterv szerint mint 
rendkívüli tárgyat tanulták az V—VIII. osztályokból önként jelentkező tanulók, 
az V. osztályban heti 4, a többiben 3 — 3 órában. A V. K. M. új rendelete 
alapján a múlt évihez viszonyítva a tananyag megbővült s engedélyt kaptak 
a leánylíceumok, hogy a latin nyelvből kiegészítő érettségi vizsgálatot 
tehessenek.

A feldolgozott tananyag az V. osztályban: Incze-Kerényiné Latin olvasó
könyvének 1—23., 25., 27—32. olvasmánya és az ezeknek megfelelő magyar 
szövegek fordítása, továbbá Catullus költeményeiből szemelvények. Nyelvtan
ból a teljes latin alaktan. A tanítást havonkint iskolai írásbeli dolgozatok 
egészítették ki.

A résztvevő tanulók névsora:
Asbóth Margit Grosz Margit
Dienes Piroska Szmolján Marianna

A VI. osztályban a tanulók egyszerűbb és könnyebb szövegeket fordí
tottak (Phaedrus 14 meséje, Ovidius: Philemon és Baucis. Szemelvények 
Cicerónak ln Verrem IV. De signis c. beszédéből), a nyelvtanból az alaktant 
egészítették ki s a mondattani alapismereteket gyakorolták. A nyelvtani anyag 
begyakorlására havonkint egy-egyjdolgozatot írtak. *
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A résztvevő tanulók névsora:
Frank Irén Lukoviczky Gizella
Franki Magda Mesterházy Eszter
Harsányi Ildikó Rácz Magda
Kovács Márta Tangelmayer Lídia

A VII. osztályban Vergilius Aeneisének I., II. és VI. énekéből szemel
vényeket, Plinius Caecilius Secundus leveleiből I. 1, 6, 9, 13, III. 16, Ad 
Traianum 96, 97. szemelvényeket fordították. Nyelvtani tananyag: latin mon
dattan. A nyelvtani anyagot havonkint dolgozatok kísérték.

Résztvevő tanulók:
Ihász Hona 
Kuffler Stefánia 
Péterfy Piroska

A VIII. osztály tanulói szemelvényeket fordítottak Horatius műveiből 
(ódák, epodosok, satirák, epistulák) és Tacitus Annaleséből. 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 iskolai dolgozatokat írtak.

A résztvevő tanulók:
Muhi Márta Nagy Erzsébet.

K ézim unka.
Tanította: D em iáng E d it.

A kézimunka az I—ÍV. osztályok rendkívüli tárgya volt, heti 2—2 órában.
A kézimunka tanítása a középiskolai tantervhez ragaszkodott. Ennek 

keretén belül határozott célkitűzése az volt, hogy megismertesse a tanulót a 
magyar népművészet formavilágával és pedig oly mértékben, hogy abban 
otthon érezze magát, érdeklődése, kedve önálló munkára serkentse. Olyan 
feladatokon dolgoztak a növendékek, amelyeken alkalmuk volt egyéni Ízlésü
ket, színérzéküket, tervezőképességüket kibontani, fejleszteni és emellett a 
rendes és pontos munkát a szabásban és a varrásban megszokni.

Ilyen feladatot kapott többek közt az I. osztály. Tarsolyt varrt, rá szín
tervezést készített. A nagyobb növendékek kalotaszegi párnát vagy térítőt 
írtak. Színes magyar mellényt szabtak, összeállították és a maguk tervezte 
szűrdíszitéssel hímezték.

Intézetünk nagy fontosságot tulajdonít a kézimunka tanításának, mert 
azt nemcsak a nőnevelés egyik fontos tényezőjének tekinti, hanem azonfelül 
Jövőbeható nemzeti ügynek.
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Ifjúsági e g y e sü le te k .
1. A B e lm issz ió  E gyesü let 1 9 3 3 —34. isk. év i j e le n té s e .

Az egyesület célja a tagjai vallásos erkölcsi életének elmélyítése. Tagjai 
az intézet protestáns növendékei. Az egyesület munkáját Kiss István vallás
tanár vezette. Az első összejövetel ez iskolai évre a tisztikart a következő
képpen választotta meg. Ifjúsági elnök: Fazekas Elvira VIII. o. t., jegyző: Mühl 
Márta Vili. o. t., pénztáros: Csaba Jolán Vili. o. t., ellenőr: Kolossá Jolán
VIII. o. t.

Munkánkban ez év folyamán is a Dunántúli Ev. Diákszövetség munkatervét 
vettük viszonyainkhoz alkalmazva irányítóul. Összesen 12 összejövetelt tartot
tunk. Ezek mindig közénekkel, a tagok imádságával kezdődtek, illetve zárul
tak, középpontjuk pedig bibliaolvasás és annak megbeszélése, illetve a vezető
tanár magyarázata volt. Ezeken kívül felolvasások (a jubileumi esztendőre való 
tekintettel főkép Lutherre és munkájára vonatkozók) és vallás-erkölcsi vagy 
hazafias költemények elmondása képezték összejöveteleink tárgyát. Elhangzott 
45 szavalat.

Munkánkat hivatalos iskolalátogatása alkalmával főtisztelendő és mél- 
tóságos D. Kapi Béla püspök úr is megtekintette, sőt maga is szólott ifjú
ságunkhoz.

Az egyesület keretében iratterjesztő munka is folyt. Az elkelt vallásos 
könyvek, lapok, iratok és Luther-rózsák értéke 150 pengőt tett ki.

Hogy a növendékek az áldozatos szeretet munkájából is kivehessék a ré
szüket, maguk körében gyűjtést rendeztek s ez idén a házi istentiszteleteinken 
a perselyezést is bevezettük és az így befolyt összegből alábbi kimutatás 
szerint különféle jótékony célra adakoztunk :

B e v é t e l :

XII.

Időközi kam atok.................................................. 11'50 P
Tagok a d o m á n y a ..............................................107’50 „
Házi istentiszteleteink perselypénze................ 23'90 „

Összesen: 142'90 P

K i a d á s :
Szegény gyermekek karácsonyi fel

ruházására 20‘— 
A Harangszó ingyenes terjesztésére 20'—
A kőszegi to ro n y ra .............................. 30'—
A barlahidai te m p lo m ra ......................10'—
G y ám in téze tre ...................................... 20'—
Portóra s egyebekre..................................2'90

Összesen: 102'90 P
Pénztári maradvány 40 — P
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V a g y o n k i m u t a t á s :
Tőke az iskolai év elején a múlt évi Értesítő

kimutatása s z e r in t.....................  240'— P
Ez évi pénztári m a ra d v án y ................................. 40'— „

Összesen : 280'— P

K iss István, vallástanár.

2. A „S zéch en y i István" önképzőkör 1933 /34 . év i m ű k öd ése .

Az elmúlt iskolai évben körünk 33 tagból állt, az V. osztály tanulói 
pártoló, a VI., VII., VIII, osztály tanulói rendes tagok voltak.

A kör 1933. szeptember 23-án tartotta alakuló gyűlését, amelyen a tiszti
kar a következőképpen alakult meg: ifjúsági elnök lett Nagy Erzsébet VIII. 
o. t., alelnöki Csaba Jolán VIII. o. t., főjegyző: Németh Irén Vili. o. t., al
jegyző : Péterfy Piroska VII. o. t., pénztáros : Szovják Lenke Vili. o. t., fő- 
könyvtáros : Málek Klára Vili. o. t., alkönyvtáros : Ihász Ilona VII. o. t, segéd
könyvtárosok: Kovács Márta VI. o. t. és Szmolján Marianne V. o. t. Bírálók1 
Fazekas Elvira, Csaba Jolán, Nagy Erzsébet Vili. o. t. és Ihász Ilona, Kuffler 
Stefánia VII. o. t.

Az alakuló és zárógyülésen kivül havonkint 1—1 rendes gyűlést tartottunk, 
amelyeken szavalatok, zenedarabok, magyar és francia dolgozatok, szabad
előadások hangzottak el s azokat együttesen megbíráltuk, különös gondot fordítva 
arra, hogy a bírálatok alaposak, szigorúak és tárgyilagosak legyenek.

Tartottunk március hó 3-án művészettörténeti előadást, melynek tárgya 
Michelangelo, a nagy renaissance művész egyéniségének és művészetének 
ismertetése volt.

Könyvállományunk 327 drb.-ból áll. Ebben ez évben csak keveset sze
rezhettünk, mert a bevétel egy részét könyvszekrénycsináltatásra, más részét 
pedig az elszakadt és javításra szoruló könyvek rendbehozatalára fordítottuk. 
A folyóiratok közül az „Új Idők“ című szépirodalmi, és a „Magyarosan“ cimű 
nyelvészeti folyóiratot járattuk. A könyvtár forgalma: 33 tag az év folyamán 
376 könyvet olvasott.

Pénztári elszámolásunk a következő:

B e v é t e l :
Múlt évi készpénzmaradvány.........................  47'08 P
Tagsági dijakból befo ly t..................................122'— „
Kamat dec. 3 1 -ig ..............................................  —'82 „
Az intézet pénztárából könyvek beszerzésére

kaptunk.........................- ...........................  50'— „
Összesen: 219'90 P
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K i  a d á s :
A lezárt Pénztárnapló tételei szerint . . . .  187'95 P 
A bevételbó'l a kiadást levonva készpénz

maradványunk .............................................. 31'95 P,
azaz harmincegy penge és 95 fillér, mely összeget a Kó’szegi Takarékpénztárban 
1386. betétszám alatt helyeztünk el.

R uttkay E lem érné  vezetőtanár.

3. A Sport E gyesü let 1 9 3 3 —34. év i m ű k ö d ése .

Az egyesület 1933. október hó 16 -án alakult meg. Az egyesület tagjai 
az intézet 111—VIII. osztályainak jól tanuló és sportkedvelő növendékei. Tisz
tikar: elnök: Szovják Lenke VIII. o. t., jegyző: Csaba Jolán Vili. o. t., 
szertárosok : Kuffler Stefánia és Ihász Ilona VII. o. tanulók.

Az egyesület célja a sport és testképzés minden ágát megkedveltetni a 
növendékekkel. Lehetővé tette a fokozott sportolást az intézet szépfekvésü 
sporttelepe, hol az újonnan átalakított két szép teniszpályán a teniszjátékot 
és játékterén a labdajátékot (kosárlabda, kapus- és ököllabda) gyakorolhatták 
a növendékek. Egész télen korcsolyáztak és rendeztünk ródlizással egybekö
tött téli kirándulásokat is.

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

Az iskolai testnevelési alapból ez évben a sportegyesület
kapott.......................................................................... 87'84 P
múlt évi m aradvány..................................................39'01 „

összesen: 126'85 P
K i a d á s o k :
Teniszpálya f e s té s e ................................................. 20'00 P
J á té k s z e r ....................................................................4'00 P
4 drb. r ó d l i ..............................................................48'00 P
T en isz lab d a ..............................................................28'00 P

összesen: IÍO'00 P
A bevételből a kiadást levonva készpénzmaradvány 26 P 85 f.

K olofont E ta  vezetőtanár.

X11J.

B u d ak er-sírem lék a lap
Az alap vagyona 1934. június 30-án 541 P 14 fillér.
A síremlék felállítása a megvalósulás küszöbén áll. A terv elkészült és 

a jövő iskolai év elején kivitelre kerül.



61

A  k ön yv- é s  szertárak  g y a ra p o d á sa  s 
á lla p o ta  1933. d ecem b er  31-én.

Az 1933. évi gyarapodás a következő: Felszerelés: vétel 3 drb. 75 P 
55 fillér értékben. Tanári könyvtár: vétel 23 drb. 176 P 28 fillér értékben, 
ajándék 29 drb. 165 P 50 fillér értékben. Természetrajzi szertár: vétel 10 
drb. 62 P 50 fillér értékben. Természettani szertár: vétel 17 drb. 79 P 20 
fillér értékben.

Az intézeti szertárállomány 1933. december 31-én :

XIV.

Bútorok 414 drb. 12.406 06 P értékben
Felszerelés 267 „ 10.544-30 „
Tanári könyvtár 2507 „ 12.282 78 „
Történelmi szertár 109 „ 610 55 „
Földrajzi „ 138 „ • 798-62 „
Természetrajzi,, 701 „ 2 972-39 „
Természettani „ 1273 „ 9.837-62 „
Rajzszertár „ 648 „ 668-97 „
Tornaszertár „ 325 „ 4.299 66 „
Vegytani „ 246 „ 228 24 „

6628 drb. 54.295-19 P értékben.
Ifjúsági könyvtár 1234 „ 4.126-53 „

7862 drb. 58.421 72 P értékben.
Szertárainkat szíves adományaikkal gyarapították : a vallás- és közok-

tatásügyi minisztérium, Magyar Tudományos Akadémia, a budapesti Pázmány 
Péter tudományegyetem, a székesfővárosi statisztikai hivatal, a Pesti Hírlap, 
az Ifjúság és Elet, D. Kapi Béla, Róth Jenő, Hollóssy István, dr. Gosztonyi 
Margit, Mauritz Béla, id. Czeke Gusztáv, Bacsák Béla és Mager Paula.

Az adományozóknak az intézet nevében hálás köszönetét mondunk.
Külön mondunk hálás köszönetét Dr. Tirtsch Gergely helybeli lelkész 

úrnak, aki könyvtárunkat egy nagyobbszabású adománnyal gyarapította: 34 
nagyobb kötet, számos kisebb munka és füzet.
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XV.

S ta tisz tik a i ad atok .
A tan u ló k  sz á m á n a k  a la k u lá s a  az  év fo ly am án .

I. II. 111. IV. V. VI. VII. VIII.
Együtt

o s z t á ly l 3 a n

I. B e í r t  ny ilv . t a n u l ó k : 16 13 17 28 4 9 8 11 106
Beírt magántanulók . . . . 6 — 1 1 2 4 2 1 17
Ö ssz e se n ............................. 22 13 18 29 6 13 10 12 123

II . A z  o s z tá ly o z o tt  ta n u ló k
s z á m a ......................... 22 13 18 29 6 13 10 12 123

1 . V allás szerin ti
Ág. hitv. evang........................ 17 7 7 20 4 7 5 7 74
Reform átus............................. 2 3 4 2 — — 2 — 13
Rom. k a to lik u s..................... 1 2 7 6 1 1 2 4 24
Iz ra e l i ta ................................. 2 1 — 1 1 5 1 1 12

2. K o r  s z e r in t :
1923. évben született . . . . 10 — — — — — — — 10
1922. ....................................... 6 5 — — — — — — 11
1921. „ „ . . . . 6 6 11 — — - — — 23
1920. „ „ . . . . — 2 6 21 1 — — — 30
1919. „ „ . . . . — — 1 7 2 — — — 10
1918. „ „ . . . . — — — 1 3 9 — — 13
1917. „ „ . . . . 4 3 — 7
1916. „ „ . . . . — — — — — — 3 4 7
1915. „ .......................... — — — — — 2 5 7
1914. „ .......................... 2 2
1911. „ „ . . . . 1 — 1
1909. „ „ . . . . 1 1
1908. „ „ . . . . — — — — — — 1 — 1

3. A n ya n ye lv  szerin t:
M a g y a r ................................. 22 12 17 27 6 13 10 12 119
N é m e t..................................... — 1 1 2 — — — — 4

Nyelvismeret szerint:
csak magyarul beszél . . . 16 5 11 26 1 9 7 10 85
németül is „ . . . 6 7 6 3 5 4 3 2 36
horvátul „ „ . . . 1 1

4. S zü lö k  fog la lkozása  szerint:
K ö zép b irto k o s..................... 1 3 — 4
Kisbirtokos............................. 1 — 2 1 — — — — 4
Kisbirtokos napszámos . . . — 1 — — — — — — 1
Gazdasági tisztviselő . . . . 4 — 1 2 — — — — 7
Gazdasági segédszemély . . — — — 1 — — — — 1
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I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili.
Együtt

o s z t á ly □ an

N agyiparos............................. — — 1 3 1 — — — 5
Kisiparos................................. 1 1 3 3 — — — 1 9
Ipari tisz tv ise lő ..................... — 1 1
Ipari segédszemély . . . . 1 1 — — — — — — 2
N agykereskedő..................... — — — — 1 — — — 1
K iskereskedő......................... 2 — — 1 — 2 1 — 6
Keresk. tisztviselő................. — — — 1 — — — — 1
Közieked. tisztviselő . . . . — — 1 — — 1 — — 2
Köziek, segédszemély . . . — — 4 — — — — — 4
Köztisztviselő......................... 4 1 1 2 1 — •— 1 10
Pap, tanár, ta n í tó ................. 4 4 2 7 — 7 3 7 34
Másféle értelmiség . . . . 1 — 1 4 — 2 1 3 12
Közhiv. a l t i s z t ..................... — 2 1 — — ■ — - — — 3
K atonatiszt............................. — — — — 1 — 1 — 2
Katona-altiszt......................... 2 — 1 1 — — — — 4
Nyugd. köztisztviselő . . . — 1 — 2 2 1 1 — 7
Egyéb foglalk.......................... — 1 — 1 - — — — 2
Árvaházi ta n u ló ..................... 1 1

5. A  szü lők  lakhelye  s ze r in t:
Iskola székhelyén..................... 2 5 7 6 2 2 — 3 27
A várm. más községében . . 4 5 3 2 2 4 3 3 26
Más várm eg y éb en ................. 15 3 8 19 2 7 7 6 67
Osztrák megszállt tér. . . . 1 — — 2 — — — — 3

6. M ulaszto tt ó rá k :
Igazolt órák sz á m a ................. 916 816 588 1319 135 576 386 275 5041
Igazolatlan órák száma . . . — — — — — — — — —

7. R en d k . tá rgykén t tanulta  
a rendes tanulók közü l:

Latint ..................................... 4 8 3 2 17
Gyorsírást ............................. — — — — — 4 1 — 5
K ézim unkát............................. 16 13 17 28 — — — — 74

III. O sztá ly zo tt ren d es tan .
1. Tanulási eredm ény  

tárgyankén t:
Magaviselet, példás . . . (1) 13 10 15 24 4 9 8 11 94

jó . . .  .(2 ) 3 3 2 4 — — — — 12
Vallástan................................. 1 14 11 14 26 3 9 7 11 95

2 2 2 1 2 1 — 1 — 9
3 — — 2 — — — — — 2
4 __

Magyar nyelv......................... 1 10 1 4 11 2 4 4 5 41
2 2 8 5 8 2 5 2 6 38
3 4 4 8 9 — — 2 — 27
4 -
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I. 11. 111. IV. V. VI. VII. VIII.
Együtt

o s z t á 1 y b a n

Latin nyelv..............................1 _ 1 2 2 2 7
2 — — — — 1 2 1 — 4
3 — — — — 2 4 — — 6
4

Német n y e lv ......................... 1 8 6 8 13 3 6 4 4 52
2 7 6 3 9 1 3 1 4 34
3 1 1 6 6 — — 3 3 20
4

Francia n y e lv ......................... 1 — — 6 11 1 5 4 2 29
2 — — 5 9 2 1 1 6 24
3 — — 6 8 1 3 3 3 24
4 — —

Történelem ............................. 1 — — 4 12 1 4 4 5 30
2 — — 6 7 2 5 3 6 29
3 — — 7 9 1 — 1 — 18
4

F ö ld ra jz ..................................1 8 3 5 14 — — — 8 38
2 6 7 7 7 — — — 3 30
3 2 3 5 7 — — — — 17
4

Természetrajz, kémia, ~ “ ~
egészségtan ......................... 1 11 9 7 — 3 8 4 - 42

2 5 4 7 — 1 1 2 — 20
3 — — 3 — — — 2 — 5
4

Term észettan......................... 1 — — — 9 — — 2 4 15
2 ■ -- — — 8 — — 2 7 17
3 — — — 11 — — 4 — 15
4

M ennyiségtan.........................1 6 2 3 10 — 3 1 4 29
2 6 5 6 9 2 4 2 6 40
3 4 6 7 9 2 2 5 1 36
4 — — 1 — — — — — 1

Filozófia, neveléstan . . . .  1 4 11 15
2 4 — 4
3
4 — — — _ . — — — — —

M űvészettö rténet.................1 — — — — 3 5 5 6 19
2 — — — — 1 3 3 4 11
3 1 — 1 2
4

R ajz ..........................................1 8 7 8 15 3 9 — — 50
2 6 3 7 5 1 — — — 22
3 2 3 2 8 — — — — 15
4

É n e k ......................................1 9 7 12 15 4 9 5 — 61
2 7 4 5 13 — — — — 29
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I. II. 111. IV. V. VI. VII. Vili.
Együtt

o s z t á 1 y b a n

3 2 2
4

Testgyakorlás.........................1 6 2 6 8 1 6 1 3 33
2 8 7 8 12 3 3 4 7 52
3 2 2 3 3 — — — — 10

felmentve — 2 — 5 — — 3 1 11
G yorsírás................................. 1 — — — 15 — — 1 — 16

2 — — — 7 4 4 — — 15
3 — — — 6 — — — — 6
4

Női kézim unka.....................1 13 11 15 23 — — — — 62
2 2 2 2 5 — — — — 11
3 1 1
4 — — — — — — — — —

2 . E lőm enete l szerin t:
Jeles r e n d ű ............................. 6 1 2 10 1 3 2 3 28
Jó rendű ................................. 6 7 7 7 2 4 2 5 40
Elégséges rendű ..................... 4 5 7 11 1 2 4 3 37
Egy tárgyból elégtelen . . . — — 1 — — — — — 1

3. T and íjfize té s  szerin t:
Egész tandíjat fizet................. 19 11 13 24 5 10 10 9 101
Egész tandíjm entes................. 1 — 1 2 — 1 — 1 6
F éltand íjm en tes ..................... 2 2 4 3 1 1 — 1 14
Tandíjkedvezményes . . . .  

IV. Az isk o la  b en ép esü lése .
1 1 2

1920-21 ................................. 36 30 32 29 20 9 9 21 186
1921-22  ................................. 22 33 31 31 22 16 9 11 175
1922—23 ................................. 29 27 29 28 10 18 13 8 162
1923—24 ................................. 25 31 23 25 8 9 16 13 150
1924—25 ................................. 45 32 30 23 14 8 7 15 174
1925—26 ................................. 34 38 31 26 12 14 7 9 171
1926—27 ................................. 21 28 41 23 11 13 15 5 157
1927-28  ................................. 18 21 24 35 24 6 10 17 155
1928—29 ................................. 27 18 22 23 30 25 4 12 161
1929—30 ................................. 17 29 18 25 19 30 21 6 165
1930—31 ................................. 35 16 25 20 13 16 27 21 173
1931—32 ................................. 26 32 17 22 8 13 13 26 157
1932—33 ................................. 14 20 29 17 15 9 9 11 124
1933—34 ................................. 22 13 18 29 6 13 10 12 123



XVI.

L eá n y n y a ra lta tá s .
A lefolyt iskolai évet megelőző nyári szünidőben, miként régebbi évek

ben már két ízben, úgy ezidén is rendeztünk leánynyaraltatást. A leány
nyaraltatás célja volt lehetővé tenni fiatal lányok számára, hogy hozzátartozóik 
kísérete nélkül gondos felügyelet mellett nyári üdülésben, sportolásban, kirán
dulásokban vehessenek részt.

Ily irányú törekvéseinket összekapcsoltuk a Takarékpénztárak és Bankok 
Egyesületének gyermeknyaraltatási mozgalmával, amikor vállalkoztunk a TÉBE 
gyermeknyaraltatás egyik ágának lebonyolítására. Ennek során az intézet gon
doskodott a TÉBE részéről rendezett gyermeknyaraltatás egyik csoportjának 
elhelyezéséről és ellátásáról, míg magát a felügyeletet a TÉBE nyaraltatásá- 
nak felügyelői látták el.

A nyaralás, amelyben 61 leány vett részt s melynek felügyeletét négy 
felügyelőnő látta el, július hó 1-től július 28-ig tartott és minden tekintetben 
igen szép sikerrel járt.

Tekintettel Kőszeg városnak a társadalom széles rétegei részéről is 
mindinkább méltányolt rendkívül kedvező fekvésére és éghajlati viszonyaira, 
gyermeknyaraltatások rendezését a jövőben állandó célkitűzései közé vette fel 
az intézet.
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A  jö v ő  isk o la i év .
A jelenlegi leányközépiskolai törvény háromféle leányiskolát szervez: 

leánygimnáziumot, leányliceumot és leánykollégiumot. A mi intézetünk foko
zatosan leányliceummá szerveződött át. Ezt az iskolai típust 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 bejárók, vagy bentlakók.
V id ék iek  csak m in t bentlakó  növendékek vé te tn ek  fe l. Kivételt 

képeznek azok, akik legközelebbi hozzátartozóiknál lakhatnak az igazgatóságtól 
nyert külön engedély alapján.

A jövő évi beiratások és az évmegnyitás rendje a következő:
Szeptember 10-én d. e. 9—12-ig és d. u. 3—5-ig beiratás.
Nyomatékosan felhívjuk a helybeli tanulókat, hogy valamennyien reggel 

9 órakor jelentkezzenek beiratásra, amikor még a vidékiek nem érkeznek meg.
Szeptember 11-én reggel 8 órakor évmegnyitó isteni tisztelet és osz

tályrendezés.
Szeptember 12-én rendes tanítás kezdete.
Javító és különbözeti vizsgálatok az év elején a hirdető táblán közlendő 

időben.
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 nem áll módunkban.

A  bejáró  tanulók által fizetendő díjak :
Felvételi díj 20 P, esedékes szept. elején.
Tandíj évi 80 P, esedékes egyenlő részletekben szeptember és 
február elején.
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 szeptember és 
február elején.
Vegyesdíj 10 P, esedékes a beiratáskor.
Tartásdíj évi 750 P, esedékes 75 P-ként minden hónap első napján.

Betegápolási dij évi 20 P, esedékes egyenlő részletekben szeptember és 
február elején.

A nem kőtelező zenetanulás díja évi 160 P, mely egyenlő részletekben 
szept. és febr. elején esedékes.

XVII.
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Megfelelő számú jelentkező esetében az intézet német, francia, ritmikus 
torna és tánctanfolyamokat is rendez, amelyekre vonatkozólag az igazgatóság 
az érdeklődőknek külön nyújt felvilágosítást. Ilyen tanfolyamok évi díja 40 P.

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 30 
P árban.

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

A bentlakó növendékek külön kiadásaik fedezésére félévenkint 40 P 
előleget tartoznak befizetni, amiről az intézet félévenként ad elszámolást.

A bentlakó növendékek előlegül, a hely lefoglalására 100 P-t július hó 
végéig, illetőleg a felvételkor tartoznak befizetni.

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

Évközben kimaradó tanuló a befizetett iskolai díjakból és a zenedíjból 
visszatérítést nem k a p ; 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 lV#-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 1933/34. isk o la i év b en  h aszn á lt  
ta n k ö n y v ek  je g y z é k e .

(A  h t l t a n i  ta n k ö n y v e k  k ö z ü l  c s a k  a z  e v a n g .  v a l l á s ú a k  v a n n a k  k ö z ö l v e . )

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

II. osztály. Dr. Luther Márton: Kis Káté, Bereczky S .: Jézus élete és 
tanítása. Dunántúli ev. énekeskönyv, Prónai — Szabó : Magyar olvasókönyv II., 
Nagy J. Béla: Magyar nyelvtan II., Koszó—Mika— Petrich : Német nyelvtan 
és olvasó II., Kari János —Varga: A világrészek földrajza, Kogutowicz: Iskola1 
atlasz, Greguss Horváth: Természetrajzajz II., Gesztiné—Wolkenberg: Mennyi
ségtan II., Harmath — Karvaly: Magyar lányok nótáskönyve II., Berecz E .: A 
zene alapelmélete.

II I . osztály: Dr. Luther Márton: Kis Káté, Bereczky S .: Rövid egy
háztörténet, Dunántúli ev. énekeskönyv, Prónai — Szabó: Magyar olvasókönyv, 
Nagy J. Béla: Magyar nyelvtan III., Koszó -  Kaiblinger— Petrich: Német 
nyelvkönyv 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 ásványtan, Gesztiné —Wolkenberg: Mennyiségtan III., Gyó'ry — Stojanovits • 
Új magyar lant, Berecz E .: A zene alapelmélete.

IV . o sz tá ly : Dr. Luther Márton : Kis Káté, Hetvényi L .: Keresztyén 
vallástan, Dunántúli ev. énekeskönyv, Lehr: Arany: Toldi, Révy—Lengyel: 
Stilisztika, Koszó —Kaiblinger—Petrich: Német nyelvkönyv III., Kenyeres — 
Bosányi: Francia nyelv II., Ember—Várady: Világtörténelem 1., K ari—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: Új magyar lant, Berecz E .: A zene 
alapelmélete, Radnai: Fogalmazási gyorsírás.

V. osztály  : 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 G y.: Francia nyelvtan, Ember —Várady : Világtörténelem II.,
Kogutovicz: Világtörténelmi atlasz, Bodrossy: Kémia V. o. sz., Mérey—Ghymes: 
Mennyiségtan V., Hekler —Bónisné : Művészettörténeti., Kühn—Böhm: Zene- 
történet, Radnai: Irodai gyorsírás.

fl *)-gai jelzett könyvek az 193^—35 iskolai évben változni fognak.
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VI. o sztá ly: Bereczky S .: Egyháztörténet I., Dunántúli ev. énekes- 
lönyv, 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 Gy.: Francia nyelvtan, Ember—Várady: Világ- 
történelem III, Kogutowicz: Világtörténelmi atlasz, Szilády Z .: Növénytan, 
Mérey- Ghymes: Mennyiségtan VI., Veress: Logaritmustábla, Hekler—Bónisné: 
Művészettörténet II., Kühn—Böhm : Zenetörténet.

VII. osztály : Bereczky S .: Egyháztörténet, Dunántúli ev. énekeskönyv, 
Pintér J.: Magyar irodalomtörténet I., Koszó — Kaiblinger—Petrich: Német 
nyelvkönyv VII., Kardeván : A német nyelvtan kis tükre, Schiller: Wilhelm 
Teli, Theisz G y.: Francia nyelviskola III., Theisz G y.: Francia nyelvtan, Takács 
György: A magyar nemzet története, Hekler — Bónisné: Művészettörténet III, 
Kogutowicz: Magyar történelmi atlasz, Szilády Z.: Állattan, Mérey—Ghymes: 
Mennyiségtan VII., Veress: Logaritmustábla, Csapody—Fornvald: Kísérleti 
fizika I., Dr. Szukováthy : Egészségtan, Kornis Gy : Lélektan és logika.

V ili .  osztá ly  : Szelényi Ödön : Ev. keresztyén világnézet, Dunántúli ev. 
énekeskönyv, Pintér Jenő : Magyar irodalomtörténet II., Koszó—Kaiblinger— 
Petrich: Német nyelvkönyv VIII., Kardeván K .: A német nyelvtan kis tükre, 
Theisz Gy.: Francia nyelviskola III., Theisz G y.: Francia nyelvtan, Takács 
György: A magyar nemzet története, Balanyi Gy. : Hazánk története, *) Mis- 
kovszky Ernő: A magyar képzőművészetek története, Kogutowicz: Iskolai 
atlasz, *) Weszely O . : Nevelés- és tanítástan, *) Nagy József: Kísérleti fizika II., 
*; Mérey Gy.: Algebra II., Veress: Logaritmustábla.

Szótárak: Kelemen: Német—magyar, Magyar—német, (IV —VIII.), Új
vári: Francia-magyar, Magyar—francia (V—VIII.', Burián : Latin—magyar, 
M agyar-latin (V—VIII.).

Rendkívüli tárgyak könyvei: Gyorsírás: Radnai: Fogalmazási gyors
írás, Radnai: Irodai gyorsírás.

Latin: 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: Wirth : P. Vergilius Maró : Aeneis, Reibner Márton : Sze
melvények C. Plinius Caecilius Secundus leveleiből, Hittrich: Latin nyelvtan II., 
H ittrich: Római régiségek.

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

fl *)-gal jelzett könyvek az 193*1—35. iskolai évben változni fognak.
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