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Ez Értesítőnek í. és II. fejezete önállóan is megjelent 
„A Kőszegi Ev. Leányliceum Szakterem-rendszere“ cím 
alatt és könyvkereskedői forgalomban is kapható. 
(Róth Jenő könyv- és papirkereskedésében, Kőszeg.)



1.

F) szakterem-rendszer 
és a uele kapcsolatos újításaink.

Irta : R ra tó  Istuán igazgató.

Intézetünk tanári és nevelőtestülete állandóan figyelemmel kiséri az 
általános nevelés- és oktatásügyi életjelenségeket és azoknak kapcsolatát 
intézetünkben kifejtett munkásságunkkal. Ilyen irányú érdeklődésünk az 1933/34. 
iskolai év folyamán új célkitűzéseket érlelt meg bennünk, amikor azzal a 
kérdéssel kezdtünk rendszeresen foglalkozni, miként lehetne intézetünk külön
leges viszonyai között intézményesen hozzájárulni azoknak a kérdéseknek a 
megoldásához, amelyeknek rendezése a középiskola egészséges fejlődése érde
kében egyre fokozottabban válik szükségessé. Ezek a törekvések határozott 
alakot öltöttek a tanári testületnek 1933. évi november és 1934. február hóban 
tartott módszeres értekezletein. Míg az első értekezlet inkább történeti és 
általános keretek között foglalkozott a középiskolának jelenlegi tanulmányi 
rendszerével, valamint az újabban felmerült pedagógiai célkitűzésekkel és 
módszerekkel, addig a második már egész határozott intézkedésekre vonat
kozó javaslatokkal járult az egyházi főhatóság elé.

E módszeres értekezletek tárgyalásait bevezető igazgatói előterjesztéseket 
a Protestáns Tanügyi Szemlében megjelent következő értekezéseim tartal
mazzák: Középiskola- és munkaiskola, 1934. évi évfolyam 5. számában, 
A szakterem-rendszer bevezetése a kőszegi leány líceumban, 1935. évi év
folyam 5. számában.

A tanári testület mindenekelőtt azt a kérdést vetette fel, melyek a közép
iskolának ma legsürgősebben megoldásra váró problémái. Természetesen 
érdeklődése olyan kérdések felé fordult, amelyek a törvényes rendelkezések 
lefektette általános tanügyi keretek megváltoztatása nélkül egy iskola életében 
is megoldhatók. Megállapítása szerint a középiskola ilyen jellegű három leg
nagyobb problémája ez idő szerint: az elemi iskolával szemben beállott 
szakadás áthidalása, a túlterhelés lehető enyhítése és a modern nyelvek 
gyakorlati eredményeinek fokozása.

Figyelembe véve intézetünknek egészen különleges viszonyait, mely egy
részt a tanulók általános létszámának alacsony voltában, másrészt az aránylag



nagy internátusbán nyilatkozik meg, a következő eszközökkel vélte elérhető
nek kitűzött célját:

1. A szemléltető tanítás és a hozzáfűződö egyéni cselekvő munka lehe
tőségének legmesszebbmenő kiszélesítésével és e célból osztályok helyett szak
tárgyak szerinti tanítási termek berendezésével.

2. A tanulók többségét képező internátusi növendékek számára a nap
közi iskola rendszerének bevezetésével.

3. Német anyanyelvű, magyarul egyáltalában nem tudó vendégnöven
dékek meghívásával.

A tanári testület előterjesztésére D. Kapi Béla, a dunántúli egyház- 
kerület püspöke mint az intézet egyházi főhatósága 1889/V/933—34. sz. le
iratában egyelőre kísérletképpen az 1934/35. iskolai évre megengedte az is
kolában a szakterem-rendszernek, az internátusbán a napközi iskola elvének 
bevezetését, és német anyanyelvű vendégnövendékeknek meghívását.

Ez az engedély képezte alapját azoknak a mélyreható változásoknak, 
amelyek intézetünk életében az 1934/35. iskolai év folyamán végbementek, 
és amelyekről e sorokban nyújtunk beszámolót.

Fi szakterem-rendszer.
A természettudományoknak a középiskolai tanítás terén fokozódó érvénye

sülése maga után vonta a XIX. század második felében, hogy ezeknek a 
tárgyaknak a tanítását nem az osztálytermekben bonyolították le, hanem olyan 
külön helyiségekben, amelyek az egyes tárgyak tanításának megfelelően voltak 
berendezve és felszerelve. így elsősorban a fizika tanítása, majd utóbb a 
kémia és a természetrajzé is az osztálytermekből külön szertárakba és előadó 
helyiségekbe ment át. Eleinte egész különleges esemény volt, sőt mondhatjuk, 
sokszor jutalomszámba ment, ha a tanár a tanulókat ezeknek a természet- 
tudományi tárgyaknak az óráin a külön előadótermekbe vitte át. Minél jobban 
előtérbe került azonban a természettudományi tárgyaknak szemléltető jellege, 
annál inkább talált otthonra ezeknek a tárgyaknak a tanítása a külön előadó 
helyiségekben. A fejlődés befejezését jelentette az 1928. évi 98459. sz. mi
niszteri rendelet, amely szerint a természettudományi tárgyak minden óráját 
a külön termekben kell megtartani Fokozta a különleges termek jelentőségét 
az utóbbi időkben a természettudományi tárgyak gyakorlatainak a bevezetése is.

A szemléltetés azonban évről-évre tért hódít még a szellemtudományi 
tárgyak körében is. Nemcsak írók arcképeit, irodalmi jeleneteket, híres, külö
nösen régebbi művek facsimiléit mutatjuk ma már meg a tanulóknak, hanem 
képsorozatokban, sőt mozgófényképekben jelenítünk meg olyan történéseket, 
amelyeket az irodalom és a történet eddig kizárólag elbeszélő, vagy helyeseb
ben szövegközlő alakban tanított. Helyesírási táblák, nyelvtani összeállítások, 
grafikonok, különböző térképek, a művészettörténeti tanításhoz szükséges ki
terjedt szemléltető anyag, diapozitívek, filmek, gramofon-lemezek ma már 
mind ott vannak a középiskola szemléltető eszközei között és jelentősen hozzá-
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járulnak ahhoz, hogy a tanítás a tanuló számára necsak a tanár magyarázatának 
hallgatásából álljon, hanem minél sokoldalúbb szemléletből és e szemléletekhez 
kapcsolódó cselekvő munkából.

így vezet azután el a történeti fejlődés az iskolának olyan beren
dezése felé, amely nemcsak a természettudományi tárgyak számára ad külön
legesen berendezett és felszerelt helyiségeket, hanem minden más tárgy szá
mára is. Az eddig szokásos külön fizikai, természetrajzi termek mellett vala
mennyi tárgy megkapja saját külön termét, mindegyiket az illető tárgy szelle
mének és tanítási módszerének megfelelően berendezve és felszerelve.

Az osztályterem-rendszert a szakterem-rendszer váltja fel.
Ez az átalakulás ment végbe intézetünkben a folyó iskolai év folyamán, 

amikor a karácsonyi szünet után a tanulókat régi osztálytermeik helyett szak
termek várták. Az új berendezés mellett tanításunk a következő szaktermek
ben folyik:

Ev. vallásterem az eddigi
Magyar-terem „
Német-terem „
Francia-terem „
Történelem—-földrajz-terem „
Mennyiségtan-terem „
Rajz- és művészettörténet-terem „
Természetrajzi-terem „
Természettani-terem r
Természettudományi előadó „
Ének
Tornaterem
Kis-terem egyéb tárgyak és a

másvallásűak hitoktatására „

Vll. osztályban
V.
1.
vili. „
III.
II.
rajzteremben 
természetrajzi szertárban 
fizikai szertárban 
fizikai előadóban 
a díszteremben, 
a tornateremben,

VI. osztályban.

Felszabadult az eddigi IV. osztály terme, amelynek megfelelő felhaszná
lásáról majd később lesz szó.

A szakterem-rendszer tehát nem más, mint következetes keresztülvitele 
az iskolai tanítás berendezésénél annak a fejlődési folyamatnak, amely egyes 
tárgyakra nézve már eddig is kialakult. Hiszen a tárgy tanításának megfelelő 
különleges termekben tanítottuk már eddig is a természettant, a természet
rajzot, a vegytant, a tornát, a rajzot, kézimunkát és az éneket. Ha számszerűleg 
megállapítjuk, hány órát tanulnak a növendékek az osztálytermeikben, és 
hányat már a régi rendszer mellett is szaktermekben, meglepetve tapasztaljuk, 
hogy a tanítási idő egy jelentékeny, majdnem ’/a része alatt az osztálytermek 
üresen állanak, mivel a tanulóknak olyan órájuk van, amelynek tanítása máris 
külön szakteremben történik. Ennek eredményeként szabadul fel a termek 
egyike az új rendszer bevezetésekor. A szakterem-rendszer elvileg tehát nem 
új elgondolás: félig kialakulva már eddig is természetszerűen tartozott hozzá
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a középiskola tanulmányi rendjéhez. Új csupán a rendszernek következetes 
keresztülvitele valamennyi tárgy számára. A külföldön már több helyen találjuk 
megvalósulva, ha nem is mint általános tanügyi rendszert, de mint egyes in
tézeteknek különleges berendezkedését, melynek során a szakterem a néme
teknél Fachklasse, a franciáknál cabinet d’etude elnevezést nyerte. Vannak már 
olyan intézetek is a külföldön, ahol azt a hivatást, amelyet nálunk egy-egy 
szakterem tölt be, a helyiségeknek egy egész csoportja szolgálja. Van minden 
tárgy számára egy, nagyobb létszám mellett esetleg két tanítási terem, mellette 
a tárgynak megfelelő szakkönyvtár és dolgozó terem a tanulók és egy kisebb 
szoba hasonló céllal a tanár számára.

A szakterem-rendszernek az egész vonalon való bevezetése rendkívül 
kedvező hatással van egy-egy tárgy tanulásához szükséges különleges hangu
latnak és érdeklődésnek felkeltésére. A termek elvesztik eddigi szürke egy
formaságukat, egyéni szint öltenek és otthoniasakká válnak. Az élet minden
napi tapasztalatából tudjuk, minő rendkívül felfrissítő hatása van a környezet- 
változásnak. Ez a hatás kedvezően érvényesül akkor, ha a tanuló mindenegyes 
tárgy tanulására más és más terembe menve új környezetbe kerül. így 
alakul azután ki a szakterem-rendszer bevezetése után a milieuiskola s ér
vényesül benne rendkívül sok aprólékos hatás a tanuló érdeklődésének felkel
tésére és ébrentartására. Az ilyen módon nagyobb érdeklődéssel, kedvvel 
és figyelemmel dolgozó tanuló szellemi teljesítőképessége jelentékenyen emel
kedik, ami a túlterhelés csökkenését vonja maga után.

A szakterem-rendszer bevezetésével azonban nemcsak az egyes tanítási 
termek kapnak egészen egyéni színt, hanem maguk az intézetek is. így tehát 
beszélhetünk nemcsak általában szakterem-rendszerről, hanem speciálisán a mi 
intézetünk szakterem-rendszeréről, mert azok az életformák, amelyekben a 
mi intézetünk jelenteti meg ezt a rendszert, egészen egyéniek s nem szolgai 
másolatok. Egyéni is fog maradni a jövőben. Ha talán ösztönzésül fog is 
szolgálni intézetünk ennek a rendszernek a hazai elterjedéséhez, ahány helyen 
bevezetik, annyiféleképen fog megvalósulni, minden intézetnek saját egyéni
ségét juttatva kifejezésre.

A szakterem-rendszernek azonban legnagyobb előnye, hogy a tanár és 
tanuló számára minden órán egyformán rendelkezésre áll az illető tárgy taní
tásának egész szemléltető anyaga. Kiszélesedik tehát különösen az alsó 
osztályokban és a természettudományi tárgyakban a közvetlen szemlélet és a 
tanuló ehhez fűződő egyéni cselekvő munkájának lehetősége. Mindkettő 
újabb fegyver a túlterhelés leküzdésének terén, mert a túlterhelés jelentékeny 
része a beszédre figyelő és az emlékezetbeli receptív munka rendkívül nagy 
mértékű, egyoldalú igénybevételéből származik. A tanítás túlnyomó része még 
mindig a tanár részéről a tanítási anyag elmagyarázásában, a tanuló részéről 
ennek könyvből való megtanulásában, a tanár és tanuló közös munkája pedig 
az ily módon megtanultak kikérdezésében áll. A szakterem-rendszer fokozott 
lehetőséget nyújt arra, hogy a tanulók már a tanítási óra folyamán saját,
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legkülönbözőbb irányú egyéni cselekvő munkájuk érvényesítésével szerezzék 
meg szükséges ismereteiket és fejlesszék képességeiket.

Természetesen a középiskolában, különösen a felsőbb fokon nemcsak a 
közvetlen érzékszervi szemléleteknek van nagy jelentőségük, hanem főleg az 
olvasmányok révén az intellektuális szemléletnek is. Ezeknek a szellemtudo
mányi tárgyakban épp olyan jelentőségük van, mint a közvetlen érzéki szem
léletnek a természettudományok terén. Ezért, ha azt akarjuk, hogy a szakterem
rendszer ne maradjon üresen tátongó keret, hanem töltessék meg a mai kor 
szellemének megfelelő eleven iskolai élettel, akkor okvetlen gondoskodni kell 
egy oly könyvtár- és olvasóteremről is, mely a tanulóknak nemcsak alkalom- 
szerüleg, hanem naponként nyitva áll s lehetőséget ad nekik egy olyan 
szélesebbkörű olvasottság megszerzésére, amelyre, miként ezt az új érettségi 
utasítások is megkívánják, biztosan építhető fel irodalmi és történelmi műveltség. 
Ennek a könyvtár- és olvasóteremnek berendezésére használható fel a szak
terem-rendszer bevezetésekor megmaradó egyik terem.

A közvetlen szemlélet és az egyéni cselekvő munka lehetőségének a 
kiszélesedése jelentékenyen járul hozzá annak a szakadéknak az áthidalásához, 
amely az elemi iskola és a középiskola között már régebben is megvolt, de 
utóbbi időben kimélyült. Az elemi iskola többirányú elvi és gyakorlati meg
fontolás alapján már régebben feladta a múltban szokásos, egyoldalúan az 
emlékezeti munkára épülő tanítási rendszerét s amint mondani szokás, munka
iskolává alakult át.'

A mindennapi életben igen sokszor halljuk, milyen nagy a gyermek szá
mára a zökkenő a középiskolába való átlépéskor. Ha a középiskola a falai 
közé lépő növendéket az eddiginél otthonosabb környezetben helyezi el, érdek
lődésének felkeltésére és fenntartására fokozott lehetőséget nyújt, helyet ad, 
amennyire csak lehetséges, egyéni cselekvő munkásságnak kifejtésére és nem 
ülteti le esetleg karba tett kezekkel ugyanabba a szűk padba 8 órától 1-ig, 
akkor ezzel mindenesetre nagy mértékben átsegíti a 10 éves gyermeket az 
iskolaváltozás sokszor súlyosan érezhető nehézségein.

Amikor a szakterem berendezéséről beszélünk, ez azalatt a terem fel
szerelésének azokat az elemeit értjük, amelyek az illető tárgy tanulásával járó 
különleges hangulatnak a felkeltésére hivatottak. Amikor pedig a tárgy modern 
szellemű tanításához szükséges eszközökre akarunk utalni, inkább a felszerelés 
kifejezést használjuk. A szaktermeket tehát berendezzük a milieu-iskola ki
alakításának érdekében és felszereljük a tanuló szemléletének és cselekvő 
munkájának megvalósíthatása céljából.

A hangulat és érdeklődés felkeltésének a céljait igyekeztünk szolgálni, 
amikor minden szakterem számára részint az ott folyó munkának, részint az 
iskola általános szellemének megfelelő jelmondatokat választottunk és ezeket 
a jelmondatokat már a szaktermek ajtain csinos felírással a tanulók szeme 
elé állítottuk. Mintha ezzel azt mondanánk nekik: Ez a gondolat töltse el 
lelkedet akkor, amikor ebbe a terembe lépsz be dolgozni.
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Termeinknek ezek a jelmondatai a következők:
Ev. vallásterem : Erős várunk az Isten.
Magyar-terem: Nyelvében él a nemzet.
Német-terem : Quot linguas, tot homines.
Francia-terem: Tanuld a másét, de becsüld meg a magadét.
Történelem — Földrajz-terem: A történelem az élet tanítómestere.
Természetrajz-terem: . . . harmatcsepp, virágszál hirdeti nagy

kezed alkotásit.
Természettan-terem: Többet ésszel, mint erővel.
Természettudományok, nagyterem : Forgasd a természet könyvét,

Istennek képét találod benne.
Mennyiségtan-terem: A mathezis nyitja fel a szemet az örök 

törvényszerűség meglátására.
Rajz- és Művészettörténet-terem : A tudomány fáklyája világit,

a művészeté melegít.
Tornaterem : Ép testben ép lélek.
Könyvtár és Olvasóterem: A jó könyv a legjobb barát.

Belépve a szaktermekbe, a tanuló a legkülönbözőbb külső hatások közé 
kerül. A vallásteremben román stílben kiképzett oszlopsor veszi körül, amelynek 
egyik részlete tisztán látható ez Értesítő II. fejezeteként közölt képsorozatban. 
Az iskolai tantermek megszokott hatalmas tátongó ablakait nemes egyszerű- 
séggel megtervezett könnyű fehér függönyök fedik és teszik meghitté a terem han
gulatát, melybe a vallásos elemet a függönyökben elhelyezett rece-kép igyekszik 
belevinni. E képek egyike a Golgothára menő Jézust abban a pillanatban 
ábrázolja, amikor találkozik Jeruzsálem leányaival, ezt mondva nekik: „Jeru
zsálem leányai ne sírjatok én rajtam, hanem magatokon sírjatok . . ., mert ha 
a zöldelő fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán?“ (Luk. XXIII. 28, 31.) A 
másik a keresztrefeszített Megváltót állítja szemeink elé a kereszt lábánál Mária 
és Mária Magdaléna fájdalomtól megtört alakjaival (Ján. XIX. 25, 34.). Az a 
tanári asztal, amely más szakteremben lényegtelen mellékes bútordarabbá 
válik, egyes helyeken egészen eltűnik, itt a vallásteremben a fal festésének 
megfelelő román stílusban kiképzett emelkedett alakot ölt annak kifejezéséül, 
hogy itt nemcsak tanári magyarázat, hanem a biblia olvasásakor Istennek 
szava hangzik el. A padok nem a szokott rövid kétszemélyesek, hanem 
hosszúkás alakúak. Azt súgják a benne ülő tanuló fülébe: Ha itt ülsz, a 
templomihoz hasonló hangulat töltsön e l! Miként egyik szakteremben sem 
hiányozhatik, úgy itt is rendelkezésre áll egy szekrény, a felső üvegezett része 
egyházművészeti tárgyak, az alsó polcai pedig más szemléltető eszközöknek, 
könyveknek, képeknek befogadására. Egy Krisztus-szobor és néhány megfelelő 
kép fogják a közel jövőben kiegészíteni a teremnek berendezését. Ott áll egy 
leterített külön asztalon a biblia. Persely sem hiányzik a teremből, mert a 
vallásoktatás keretében a legértékesebb cselekvő munka a krisztusi szeretetbőj 
fakadó áldozatkészség gyakorlása.
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Még el sem készültünk ennek a vallásteremnek teljes berendezésével és 
máris tapasztalhattuk, milyen rendkívül megkapó hatása van egy ilyen teremnek 
a fiatalság lelkületére. A fiúgimnázium és tanítóképző evang. növendékei azzal 
a kéréssel lepték meg lelkészüket, hadd rendezzék be ők is a gyülekezet 
vallásoktatási termét, amelyben az ő vallásóráik is vannak, a leánylíceuméhoz 
hasonló módon. Tervük meg is valósult a leánylíceum alapgondolatának szelle
mében, de azétól teljesen eltérő kivételben.

Egészen új kép tárul a tanuló szeme elé, ha a vallásóra után pl. a 
mennyiségtani terembe megy át. Padok helyett asztalok és székek várják, 
mert az asztalokon a mértani szerkesztések sokkal jobban készíthetők el, mint 
padokban. A tanulókkal szemben az egész fal hosszát elfoglaló tábla, körü
lötte ízléses rendben a falra akasztva körzők, vonalzók, háromszögek és szög
mérő. A tábla előtt nincs tanári asztal, hanem csupán egy a tábla egész hosz- 
szának megfelelő egy méter széles dobogó. Ezen állva a kisebb növendékek 
táblán végzett számításai és szerkesztései is jól láthatók az egész teremben. 
A tábla feletti polcon mértani testek sora áll állandóan a tanulók előtt. Egyik 
oldalon ott a logaritmus-tábla, de nem könyvbe bekötve, hanem kartonlapokra 
felhúzva, mert így a táblamelletti használata egyszerűbb. Az oldalfalakon gra
fikonok s hosszúság- és területmértékek vannak felfüggesztve vagy szemlé
letesen felfestve. Itt is egy üvegezett szekrény egészíti ki a felszerelést, a kü
lönféle geometriai szemléltető eszközök elhelyezésére. Végül egy Bolyai-arckép 
igyekszik némi otthonosságot is vinni a terembe. E teremnek a mellékletben 
látható képe kifejezi egyszersmind azt is, miként teszi a berendezés a tanuló 
cselekvő munkájának fokozását lehetővé. A hatalmas tábla mellett egyidejűleg 
egy begyakorlás alatt álló 'szerkesztést egyszerre több, akár négy növendék 
is végezhet. Ennek nemcsak az a jelentősége, hogy többször, kis létszám 
mellett akár óránként sor kerül minden tanulóra, hanem mélyebb didaktikai 
vonatkozása is van. A füzetükbe dolgozó tanulók ugyanazt a szerkesztést több 
kivitelben látják a táblán maguk előtt elkészülni. Az egyes szerkesztések ter
mészetesen a mértani adatok méreteiben és elhelyezésében különbözők. A 
tanulók ily módon sokkal jobban érzékelhetik, mi a szerkesztésben a lényeges 
és mi az esetleges.

A földrajz- és történelem tanítására közös termet rendeztünk be, mivel 
e tárgyak óraszáma lehetővé teszi egy terem használatát. Ott azonban, ahol 
bőviben áll rendelkezésre helyiség, mindenesetre kívánatos külön történelem 
és külön földrajzi szakterem. A mi közös termünk felszerelése röviden a kö
vetkező : A belépéskor szemben álló falon történelmi képcsoport, híres tör
ténelmi festményeknek színes műnyomatai. A csoport közepén legmagasabban 
elhelyezve a szent korona és a királyi hatalom jelvényei. Oldalt az ablakok 
között történelmi nevezetességű várak képei láthatók. Az ablakokkal szemben 
álló falon földrajzi képcsoport függ. Szintén szép, színes kivitelben. Középen 
a Tátra, körülötte Budapest, Fiume, a Balaton és más tájak képei. A tanulók
kal szemben lévő fal főhelyén vitéz Horthy Miklós, Magyarország kormány-
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zójának arcképe. Alatta a hatvannégy vármegye földje a jól ismert ezüst 
tokban. Az ajtó felett Jurisich Miklós arcképe látható, magán az ajtón pedig 
a Nem ! Nem 1 Soha ! Egyeló're még itt, amiként a II. fejezetben látható, meg 
van a tanári asztal, mögötte táblával és térképekkel, de a közel jövőben a 
tanári dobogó és asztal helyét homokasztal fogja elfoglalni a szemléltető és 
cselekvő földrajzi oktatás kifejlődése érdekében. E teremben a szemléltetés 
legfőbb eszköze lesz az állandóan itt álló külön vetítőgép, megfelelő történelmi 
és földrajzi képsorozatokkal. Természetesen az öszes térképek a teremben 
nyertek elhelyezést, bármelyikük akármelyik órán tetszés szerint vehető elő 
és húzható fel a térképállványokra.

Eddig ez a három terem az, amelynek berendezését és felszerelését legalább 
főbb vonásaiban a szakterem-rendszer elveinek érvényesítésével megvalósítottuk- 
A természettudományok termein egyelőre nincs sok átalakítanivaló. Rajz- és tor
naterem már a múltban is kifejezésre juttatták a szakszerűség elvét. Hátra 
vannak tehát az irodalmi tárgyak termei, amelyek közül a magyar most áll 
megtervezés alatt és a jövő iskolai év elején a szakterem-rendszernek megfelelő 
alakban fogja várni a tanulókat.

A magyar teremre vonatkozó elgondolásaink a következők. Köröskörül 
az ajtó felett egy méter szélességben 10—12 irodalmi jelenet színes illuszt
rációja lesz felfestve, közöttük mindenesetre a gímszarvast üldöző Hunor és 
Magyar, a Toldinak, Szép Ilonkának, János vitéznek egy-egy jelenete. A falat 
e képsorozat alatt kiváló íróink arcképei, irodalomtörténeti vonatkozású 
képek, hires irodalmi illusztrációk, esetleg néhány facsimile fogja 
díszíteni. A terem festésének ilyen szellemben való művészi megtervezését és 
kidolgozását Haranghy Jenő festőművész, szaktanár irányítása és ellenőrzése 
mellett az Orsz. Magyar Királyi Iparművészeti Iskola felső évfolyamos festő
növendékei már munkába vették és ugyanezek a festőnövendékek fogják a 
nyár folyamán kivitelezni. A magyar-terem ablakaira is függönyök jönnek 
magyar népművészeti elemek érvényesítésével. Nem fog hiányozni a kézi
könyvtár sem.

A távolabbi jövő feladata a német és francia termeknek a kiképzése és 
felszerelése azoknak az elveknek megfelelően, amelyeket a mai modernnyelvi 
tanítás megkíván. Az alsó osztályok számára ezeket a termeket minden
esetre felszereljük a mindennapi használatnak azokkal a tárgyaival, amelyek 
a kezdőfok olvasmányaiban előfordulnak. — Eddig ugyanis a modern 
nyelvi tanítás terén megelégedtünk azzal, ha a tanár pl. a dr. Koszó János- 
féle Német nyelv- és olvasókönyv első gyakorlatait szemléltetve és cselekvő 
munka bevonásával tárgyalta. Mutogatva mondta nekik Hier ist der Tisch. — 
Dort ist die Bank. Mikor azonban a gyakorlatoknak a tárgykörei kilépnek a 
tanterem falai közül, akkor már alig gondolunk ennek a közvetlen és leg
természetesebb módszernek a folytatólagos használatára. A modern nyelvek 
szaktermeinek a felszerelése tehát tartalmazni fogja, ha szükséges, kicsinyített 
kivitelben, azokat a tárgyakat, amelyek a kezdő olvasmányok és gyakorlatok 
során előfordulnak. így pl. az említett könyv 33. gyakorlatához ott lesz egy
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szőke hajú, kék szemű, mosolygó baba. Fejére kékszalagos szalmakalapot te
szünk. Fehér ruháját derékon sárga színű bőröv fogja majd körül. Sárga fél
cipő és rövid fehér harisnya lesz a lábán. Minden pontosan úgy, amint a 
könyvben van. Ehhez a babához fűződő beszédgyakorlat fogja majd bevezetni 
az említett 33. gyakorlatot. Egy-két felvilágosító szón kívül akár minden folyhat 
német nyelven már az I. osztályban is s a szöveg lefordítása a tárgyalás 
befejezésére marad, mint természetszerűleg magától adódó eredménye az ön
tudatos és rendszeres előkészítő munkának. Egy ilyen jellegű francia tanítási 
óra látható a II. fejezetben. Ott azonban más a tárgykör, épp a család asztal
körüli ebédelése van soron. További lényeges felszerelései lesznek a modern 
nyelvek termeinek a nyelvtan tanításához fűződő szemléltető táblák. Mert 
természetesen az a beszédgyakorlat, amelyet említettünk, csupán alapvető meg
indulása a tanításnak, amelyet a középfokon a nyelvhasználat öntudatossá 
tétele követ megfelelő nyelvtani ismeretek alapján, és a felső fokon olvasmá
nyokhoz fűződő irodalmi műveltség fejez be. A tanítás ilyen menetét fogják 
még elősegíteni irodalmi szemléltető képek, képsorozatok, s a modernnyelvi 
szakterembe elhelyezett kézi könyvtár. Ma már a gramofon sem hiányozhat a 
modern nyelv tanítási terméből, művészi szavalatok és előadások lemezeivel. 
Természetesen a tanításnak itt jelzett három különböző fokozata nem tago
zódik mereven szét, hanem különböző arányban egymásba*'füződve minden 
osztályban érvényesül.

A szakterem-rendszer bevezetése azonban nemcsak sok érdekes 
új színt visz bele az iskolai életbe, hanem számos nehézséggel és szokatlan 
Újszerűséggel jár. Ép ezért a bevezetésére elsősorban olyan helyen lehet gon
dolni, ahol a tanulók létszáma nem nagy és így az átalakulással járó zökkenők 
könnyen áthidalhatók. A csekély létszám nem elengedhetetlen feltétele a szak
teremrendszernek, mert külföldön már vannak elég népes iskolák is igy be
rendezve.

A szakterem-rendszer mellett a tanár és a tanításhoz szükséges felsze
relés van állandóan ugyanabban a helyiségben, míg a tanuló számára óráról- 
órára változik a tanítás helyisége. Oraközben tehát egyik teremből kijőve, 
máshova kell menniök. Ez két intézkedés szükségességét vonja maga után. 
Gondoskodni kell arról, hol töltsék a tanulók az óraközi szüneteket rés hol 
helyezzék el tanszereiket. Intézetünk szép széles folyósói közvetlenül adták 
számunkra ennek a kérdésnek megoldását. A folyosókon padokat helyeztünk 
el, amelyek a tanítás előtti vagy óraközi időnek eltöltésére bizonyos kényel
met nyújtanak a tanulóknak anélkül, hogy a szabad mozgást akadályoznák. 
Tanulóink nagyobb fele internátusi növendék és így van megfelelő fiókja, 
vagy szekrénye tanszereinek elhelyezésére. A bejáró tanulók számára azonban 
gondoskodni kellett a tanszerek megfelelő elhelyezéséről, mert elfogadhatatlan 
megoldás lenne, ha a tanuló összes holmiját cipelve menne egyik tanítási 
teremből a másikba. A bejáró tanulók lezárható szekrények megfelelő reke
szeiben helyezik el a tanítás megkezdése előtt összes iskolai holmijukat,
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esetleg magukkal hozott tízóraijukat. Mindig csak azt veszik elő, amire a 
következő órán szükségük van. Ez a berendezkedés az iskolába hozott holmik 
rendbentartása szampontjából eddigi tapasztalataink szerint rendkívül előnyös. 
Az az aggály pedig, mely szerint a tanulóknak egyik teremből a másikba 
való átvonulása rendetlenséget von maga után, egyáltalában nem bizonyult 
indokoltnak. Ott, ahol nagyobb tömegű ifjúság mozgásáról van szó, talán 
kedvezőtlenebbül alakulnának a viszonyok.

Van talán, aki aggályosnak tartja az osztályterem-rendszer megszünte
tését, mert ezzel elvesz az iskolában a tanulónak az ő saját különleges 
tulajdonát képező helye. Tényleg, amikor áttértünk a szakterem-rendszerre, — 
de ne feledjük el, ez évközben történt, — a tanulókban mutatkozott itt-ott az 
osztályterem és a külön hely elvesztése feletti sajnálkozás. Ez azonban át
meneti jelenség volt, s ma már egyformán otthonosan érzik magukat a tanulók 
minden szakteremben.

Igen nagy nehézsége azonban az új berendezkedésnek az, hogy ugyan
azon terem bútorzatában kell elhelyezni a 10 és a 18 éves tanulót. Ennek az 
áthidalását is tanulóink csekély létszáma tette számunkra lehetővé a következő 
módon. Minden tanteremben elhelyezünk padokat a legkisebbtől a legnagyobbig 
és az egyes osztályok a nekik megfelelő nagyságú padokat foglalják el. 
Esetleg elől egy, vagy akár két sor padot üresen is hagynak, vagy a szokásos 
három oszlop közül csak kettőben foglalnak helyet. Erre a megoldásra csak 
olyankor lehet gondolni, ha azokat a termeket, amelyeket mind a nyolc osztály 
használ, az osztályok egyike sem tölt meg kétharmad résznél nagyobb mértékben. 
Csak így válik lehetővé a viszonyoknak megfelelően hol kisebb, hol nagyobb 
padoknak üresenhagyása. Nagy létszám melleit feltétlenül szükséges egyik
másik tárgy számára nemcsak egy, hanem legalább két szakterem, különböző 
nagyságú bútorokkal berendezve.

A másik nagy nehézsége a szakterem-rendszer bevezetésének az órarend- 
készítés. Természetesen ugyanaban az órában egy-egy tárgy csak egy osztályban 
fordulhat elő. Eddig csak a rajz, torna és fizika óráknál volt meg ez a kor
látozás, most azonban valamennyi tárgyra nézve fennáll. Ha a beosztás nehéz 
is, azért nem lehetetlen, de mindenesetre sok fáradsággal és egyes eddigi 
irányelvek feladásával jár. Személyek szempontjából pedig nem alakulhat olyan 
kedvezően, mint az osztályterem-rendszernél.

E nehézségek mellett a már tárgyalt didaktikai előnyökön kívül anyagi 
előnyei is vannak az új berendezkedésnek. Mivel a tanítási eszközöket pl* 
térképeket, szemléltető képeket, nem kell egyik teremből a másikba hordozni, 
sokkal jobban lehet azokat kímélni. Olyan tanszerek, amelyek az osztályterem
rendszer mellett 8 példányban kellettek, pl. térképtartó állvány, ezentúl csak 
egy példányban lesznek szükségesek Még Magyarország térképeinek több 
példányban való beszerzésére sincs szükség, mert a földrajzteremben lévő 
térkép minden osztály számára renkelkezésre áll.
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Összevetve azonban a szakterem-rendszer bevezetésével járó előnyöket f 
és nehézségeket, féléves tapasztalataink szerint érdemes és kívánatos ennek a 
rendszernek a bevezetése mindenütt, ahol az intézetnek mind külső mind belső 
életviszonyai megérettek erre a rendszerváltozásra.

R könyutár- és oluasóterem.

A szakterem-rendszernek és főképpen a szakterem-rendszer keretei között 
kialakuló tevékeny iskolai életnek szerves kiegészítő részét képezi, miként erre 
már reámutattunk, egy olyan könyvtár és olvasóterem, mely a tanulók számára 
nemcsak alkalomszerűleg, hanem naponként a délutáni órákban nyitva áll. Egy 
ilyen olvasóterem beállítása nagyon fokozza a tanuló olvasottságát és ezzel 
kapcsolatban öntevékenységének fejlesztését a szellemtudományi tárgyak körében.
A terem számára járatott folyóiratok az iskola munkáját közelebb hozzák az 
élet megismeréséhez és a felsőbb osztályos tanulóknak nemcsak lehetőséget 
ad az irodalmi és történelmi műveltség megszerzéséhez szükséges olvasásra, ha
nem fokozottabb mértékben készíti elő őket a főiskolai tanulmányokra is.

Egy ilyen szellemben vezetett könyvtár- és olvasóterem a középiskola 
felsőbb fokán ugyanazzal a jelentőséggel bír, mint a közvetlen érzéki szem
léltetésre több lehetőséget adó természettudományi tárgyak kísérleti és gyakorló 
termei. Csak egy ily könyvtár- és olvasóterem beállítása után beszélhetünk 
arról, hogy az iskola megfelelő irányítás és ellenőrzés mellett szélesebbkörü 
lehetőséget ad a tanuló önálló cselekvő munkásságára a szellemtudományi 
tárgyak terén is.

A berendezés elkészülésének elhúzódása miatt a könyvtár- és olvasó
terem csak a húsvét utáni időben nyílt meg. A tanulók igen nagy érdeklő
déssel és örömmel keresik fel, amihez bizonyosan hozzájárul, hogy a terem 
és könyvtár kezelésébe maguk a tanulók is be vannak vonva. Betekintésül 
a könyvtár célkitűzéseibe és mindennapi életébe, az alábbiakban kivonatosan 
közöljük a könyvtár és olvasóterem használatának ideiglenes rendjét. A vég
legest majd a kellő tapasztalatok után később fogjuk megállapítani.

A könyvtár és olvasóterem megnyitásának célja alkalmat adni a tanulónak 
a komoly, elmélyedő munkára s a jó olvasmány nyújtotta nemes szórakozásra.

A könyvtár és olvasó használatának rendje a tanulók becsületességére, 
kötelességtudására és rendszeretetére van felépítve. Csak azok a tanulók fog
nak használatában állandóan résztvehetni, akik e tekintetben a legkisebb ki
fogás alá sem esnek.

A könyvtár és olvasóterem kezelését és rendbentartását, a könyvtári órák 
alatt szükséges állandó felügyeletet a tanári testület legfőbb irányító és ellen
őrző tevékenységének érintetlenül hagyása mellett a tanulók maguk intézik.

A tanári testület ellenőrző és irányító munkásságát Arató István igaz
gató és dr. Schmidt Gizella rendes tanár, a könyvtár- és olvasóterem veze
tője látják el.
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A tanulók munkájának intézésére ifjúsági választmány alakul, melyben 
minden osztályt egy-egy tanuló képvisel.

A választmány idó'nkint összeül a könyvtár- és olvasóteremmel kapcsola
tosan szükséges teendők megbeszélésére. Ilyen összejövetel csak az igazgató, 
vagy a könyvtár- és olvasóterem vezetőtanárának jelenlétében tartható. A 
megbeszélésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az ifjúsági választmány tagjai nemcsak osztályaikat képviselik a könyvtár- 
és olvasóteremmel kapcsolatos minden ügyben, hanem egyszersmind a könyvtár- 
és olvasóterem érdekeinek képviselői osztályaikban is.

A könyvtár- és olvasóterem magába foglalja: 
az ifjúsági könyvtárt, 
az önképzőköri könyvtárt, 
az olvasótermi kézi-könyvtárt, 
a becsület könyvtárt, 
a tankönyv könyvtárt és a folyóiratokat

A z ifjúsági könyvtár és önképzőköri könyvtár kezelése változatlan 
marad. Onnan a tanulók az eddigi módon veszik ki személyes felelősség 
mellett a könyveket és adják vissza. A könyvtár- és olvasóteremmel egyelőre 
csupán annyi kapcsolatban állanak, hogy legnagyobb részben ott vannak el
helyezve és az ilyen könyvtári könyveket olvasásre be lehet vinni a terembe.

A z olvasótermi kézi-könyvárt a könyvtári órák alatt a tanulók szabadon 
használhatják, tartoznak azonban a könyv kivételekor a könyvvel a napos 
növendéknél jelentkezni, aki az ellenőrző naplóba beírja a könyvnek a számát. 
A könyvet használat után a naposnak kell visszaadni, aki a visszaadást be
jegyzi az ellenőrző naplóba és a könyvet a helyére visszateszi.

A  becsület-könyvtárt minden jelentkezés nélkül használhatják a tanu ók. 
Tetszés szerint vehetik ki a könyveket a könyvtári órák alatt a naposnak való 
bejelentés nélkül, de saját becsületükre van bízva, hogy a könyvet olvasás 
után magak visszahelyezzék pontosan arra a helyre, ahonnan elvitték. Ha a 
tanulók a becsület-könyvtár használatára elég éretteknek fognak bizonyulni, a 
könyvtárnak ez a jelenleg egészen kis része fokozatosan bővülni fog.

A  tankönyv-könyvtárban el van helyezve az intézetünkben haszná
latos valamennyi tan- és segédkönyv, s a tanulók a becsület-könyvtár elvei 
szerint használhatják azokat.

A  folyóiratok a könyvtár külön osztályát képezik, használatuk a könyv
tári órák alatt teljesen szabad a becsületkönyvtár elvei szerint.

Az olvasó számára járatott folyóiratok egyelőre a következők: 
Harangszó, Ifjú évek,
En Újságom, Magyar Lányok, Üj Idők.
Német újság, (György-féle.)
Gazette de Hongrie,
Juventus,
Iparművészet és Muskátli,
Vasárnapi Könyv, Ifjúság és Elet, Búvár,
Új Magyar Vetés.
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Ha valaki a rendet nem tartja meg, a könyvtár használatától az igazgató 
hosszabb, vagy rövidebb idó're eltiltja.

A könyvtár- és olvasóterem igen nagy érdekló'dést váltott ki a tanulók 
körében s annak kezelésében a növendékek rendkívül nagy buzgalommal és 
önfegyelmezéssel vesznek részt. Eddig a legkisebb zavaró körülmény sem 
fordult elő.

R napközi iskola rendszerének beuezetése.
Elsősorban kislétszámú intézetek hivatottak annak az úttörő munkának 

elvégzésére, mely érvényesítve a haladó kor szellemét intézményesen építi ki 
a középiskola mai legnagyobb nehézségeinek enyhítésére alkalmasnak látszó 
berendezéseket és módszereket. Ez az elkötelezettség fokozottabban áll fenn 
azokra a középiskolákra, melyek internátusokkal kapcsolatosak. Ilyen helyen 
a tanulók egy jelentékeny része a túlterhelésből vagy egyéb nehézségekből 
származó bajokat is az intézet keretében, mint internátusi növendék éli át. 
Internátussal szervesen egybekapcsolt intézeteknek tehát, ha hivatásukat méltón 
akarják betölteni, természetszerű kötelességük az iskola és a tanuló minden 
nehézségével való rendszeres foglalkozás és e nehézségek megoldására irányuló 
öntudatos törekvés.

Ezzel a gondolattal eltelve a szakterem-rendszer bevezetésével egyidejűleg 
újra átgondoltuk internátusunknak a múltban kialakult életberendezését és 
átalakítottuk kitűzött céljainknak megközelítése érdekében. Angol iskolák be
rendezéseit figyelembe véve érvényesítettük a napközi iskola (Day-School) 
rendszerének elvét. Ezek a napközi iskolák, amelyek különösen Angliában és 
Amerikában vannak elterjedve, olyan intézetek, amelyekben a tanuló bent 
tölti úgyszólván egész napi idejét az intézetben. Pl. reggel 8-tól délután 5-ig. 
Az intézet ez idő alatt nemcsak a tanításról, hanem a tanulók részéről való 
megtanulásról és begyakorlásról is gondoskodik. Természetesen rendszeres 
beosztással, megfelelő vezetés, irányítás és ellenőrzés mellett. Az ilyen 
intézetből délután 5 órakor hazamenő tanulónak tehát nincs és nem is szabad 
lenni házi feladatának. A késő délutáni és esti idejét tehát önmagának, 
családjának, különleges nyelvi, zenei tanulmányainak, irodalmi olvasmányainak 
szentelheti.

Az ilyen iskolákban legkevésbbé jelentkezik a túlterhelés nehézsége, 
mert az iskola csak annyit tanít, amennyit a tanulóval az intézeti munka 
fentvázolt kiszélesedett keretei között el is tud sajátíttatni.

Ez idő szerint, sajnos, még nem érettek meg a viszonyok arra, hogy 
egész intézetünkre nézve érvényesítsük a napközi iskolának ezt az alapelvét. 
Az internátusi növendékek számára azonban kívánatos volt a szakterem-rend
szer bevezetésével egyidejűleg és e rendszer nyújtotta keretek értékes kihasz
nálása érdekében napi munkabeosztásuknak a napközi iskola szellemében való 
átalakítása. A délelőtti tanítási rendszer változatlanulhagyása mellett az inter
nátusi délutáni munkát oly módon osztottak be, hogy a tanuló a bentlakó
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tanárok irányítása és vezetése mellett délután 5 óráig az iskolai tanulássál 
kapcsolatos minden teendőjét elvégezze, illetőleg elvégezhesse, az uzsonna 
utáni idő marad azután szórakozásra, zene és más rendkívüli tanulmányokra, 
szélesebbkörű irodalmi olvasmányokra.

Ennek a rendszernek alapvető követelménye: az interndtusnak, mint 
aki a napközi iskola délutáni teendőit ellátja, tudomást kell szereznie a tanu
lóknak az iskolában feladott összes házi teendőiről. Csak így alakulhat ki 
összefoglaló kép arról, mit kell elvégezni egy-egy osztály növendékének. E 
munka közben fog kitűnni, hol és mily mértékű túlterhelő munka nehezedik 
a tanulóra s megnyílik a lehetőség, a szaktanárok megfelelő tájékoztatása utján, 
a felmerülő nehézségek enyhítésére.

A napközi iskola elvét érvényesítve az általános tanterv betartása mellett 
csupán annyi tanítható és tanítandó, amit a növendékek nagy többsége a 
a délelőtti 5 órai tanításban és délutáni 2—3 órai előkészületben el is képes 
végezni. Ez a munkabeosztás úgyis igénybe veszi szellemi munka céljaira a 
10 —18 éves tanulót napi 6—8 órára, aminél nagyobb teljesítmény ebben a 
korban nem is várható.

Ennek a rendszernek helyes keresztülvitele érdekében a tanárok napon
kint írásban adják be a tanulóknak otthoni munkára kitűzött feladatot. Kitöltik 
az alábbi lapokat.

Tárgy:---------------------------- Osztály : __________

Mely napra: ----------------------------------------------

A tanulásra előirányzott idő:_________

Házi feladat: --------------------------------------- ------

Kitűzte

1935. évi______ ______ _hó ___.n.

szaktanár.

A tanárok ezeket a kitöltött jelentéseiket a tanári szobában elhelyezett 
levélgyűjtő szekrénybe dobják. Innen a tanítás befejezése után az igazgatói 
irodába kerülnek. Az igazgatói iroda a jelentéseket feldolgozva minden nap 
kiadja az internátusnak táblázatos összeállításban a tanulóknak másnapi elő
készülettel kapcsolatos teendőit. Ugyanez az összefoglaló kimutatás másnap 
reggel 8 órakor a tanári szobában is ki van függesztve. Tehát a tanári 
szobában bárki reggel 8 órakor áttekintheti, minő munkateljesítményt kellett 
végezniök a tanulóknak az illető napra való előkészülés során.



A táblázatban mindig fel van tüntetve, hogy egy-egy osztálynak, közepes 
tanuló munkateljesítményét feltételezve, a tanárok becslése szerint mennyi 
idó're van szüksége a másnapi eló'készülethez. Bármily durva becslések ezek 
az időadatok, azért a maguk egészében mégis érdekesen világítanak reá a 
munkaidő naponkénti kialakulására és időszakos változásaira.

Ennek a kimutatásnak alapján végzi az internátus tanárnevelőnői testületé 
a bentlakó növendékek otthoni munkájának irányítását és ellenőrzését. Az inter
nátus délutáni munkabeosztását is megváltoztattuk a napközi iskola szellemének 
érvényesítése érdekében. Délután 3—5 óráig van a tanulmányi idő beosztva. 
Ideális az lenne, ha ezen idő leteltével a tanulók elkészülnének másnapi mun
kájukkal és az 5 óra utáni időt szabadon szentelhetnék szórakozásnak, rend
kívüli tárgyak, tánc, zene, társalgási gyakorlatok tanulásának. Sajnos az egész 
vonalon ezt a célt elérni ma még nem tudjuk. Az alsóbb osztályokban azonban 
már igen elismerésre méltó módon megközelítjük. Az egész vonalon azért 
nem tudunk célt érni, mivel a túlterhelésnek egy jelentékeny része a kitűzött 
tananyag nagy mennyiségéből ered. Ennek az érdemleges lecsökkentése már 
a mi hatáskörünkön kívül áll, kénytelenek vagyunk megalkudni a törvényes 
intézkedések alapján kialakult viszonyokkal s bizalommal várni a közoktatás- 
ügyi miniszter intézkedését a tanulmányi anyag lecsökkentésére. Ténylegesen 
kialakult helyzet szerint a felsőbb osztályosoknak legtöbbször 5 óra utánra is 
marad még, sajnos, elég sok dolguk.

Az itt ismertetett rendszerünk nemcsak a túlterhelésnek, hanem általában 
a tanítás munkájának olyan részletkérdéseire is rávilágít, amelyek más esz
közökkel alig volnának észrevehetők. Pl. egész tisztán kialakul előttünk, mely 
osztályokban van a túlterhelés. Sőt az is, a tanév mely szakában nehezedik 
aránytalanul sok munka a tanulóra.

Ezeket a tanári jelentéseket és összesítő kimutatásokat összegyűjtjük és 
különböző szempontok szerint feldolgozva azt tapasztaljuk, hogy a gyakorlati 
pedagógia szempontjából rendkívül gazdag és értékes forrásanyagot képeznek.

Az internátusbán kifüggesztett kimutatásnak azt a részét, mennyi időt 
irányoz elő a tanár a készülésre, a tanulók igen nagy érdeklődéssel kisérik 
figyelemmel. Összehasonlítják tényleges tanulmányi idejüket az előirányzattal. 
Öröm tölti őket el, ha rövidebb idő alatt készek és ösztönzést kapnak figyelmük 
nagyobb összpontosítására, amikor nem tudnak az előirányzott idő alatt végezni. 
Ily vonatkozásban ennek az intézkedésnek rendkívül nagy a nevelő hatása a 
tanulók helyes időbeosztására és időkihasználására. Valahogy a tanulásba 
belekerül a mai ifjúságot annyira átható sportszerűség szelleme. A szellemi 
munkában olyanféleképpen igyekeznek teljesítményüket fokozni, aminőt a 
sportok terén látunk. További előnyös hatást vált ki a jólvégzett munka tudata 
és a nap utolsó részének gondtalanabb, derűs hangulatban való eltöltése, 
amelyet nyugodt kiadós alvás követ és így a tanuló teljes testi és lelki 
frisseséggel foghat másnap reggel a munkához.

Az alábbiakban bemutatunk egy ilyen összefoglaló táblázatot.
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Összesítő kimutatás a tanulók házi feladatairól.

Február hó 15. I—IV. osztály.

I. osztály.
Magyar: (Petőfi: János vitéz olvasása 

és feldolgozása.) János vitéz 
az óriások között. 15 perc.

Földrajz : A Kis Alföld részei, éghaj
lata és folyói. 10 perc.

Mennyiségtan: Két példa tizedes törtek 
szorzására. 20 perc.

Torna: —

II. osztály.
Természetrajz : Az emberi szem. 5 perc.
Magyar : A szóképzés. 20 származék

szót kell irni, megjelölve az 
alapszót és a képzőt. 15 perc.

Földrajz: Európa földrajzi helyzete és 
körrajza. — Európa felszíne.

20 perc.
Mennyiségtan : A hasáb és a gúla felü

Kézimunka: — lete. Példa: 3 négyzetes 
oszlop felületének a ki
számítása. 15 perc.

Kézimunka: —

A készülésre fordítandó idő 
körülbelül: 45 perc.

A készülésre fordítandó idő 
körülbelül: 55 perc.

III. osztály.
Mennyiségtan: 1. Kiszámítandó hányszor 

drágább a színarany, 
mint a színezüst ?

2. Tankönyvből 28. lap 
2. példa. 30 perc.

Torna: —

t

IV. osztály.
Francia : Le son de Louise végig, (sza

vak, fordítás, kérdés-felelet).
30 perc.

Ev. vallás: A keresztség. 20 perc.
Német: Die Brücke (fordítás, szavak, 

kérdés-felelet) 30 perc.
Kézimunka: — Földrajz: A mállás és a szél munkája.
Német: Erlkönig utolsó versszakát kell 

könyv nélkül megtanulni és a 
költeményt ismételni. 30 perc.

Történelem: II. Rákóczi Ferenc szabad
ságharca. 30 perc.

35 perc.
Mennyiségtan : Kéttagúak négyzete: 

két kiszámított példa pró
báját kell megcsinálni. Két 
kéttagút négyzetre emelni, 
próbával. 15—20 perc.

A készülésre fordítandó idő 
körülbelül: 90 perc.

Gyorsírás : Naponkint 1—1 versszak 
leírása Toldi I. énekéből.

5 perc.
A készülésre fordítandó idő

körülbelül: 135—150 perc.
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Összesítő kimutatás a tanulók házi feladatairól. 
Február hó 15.

V. osztály.
Német: Storm: Pole Poppenspäler.

Fordítása tovább és négy 
mondat írása. 30 perc.

Mennyiségtan.1 Átalakítással megoldan
dók a következő vegyes 
másodfokú egyenletek : 

3x2-5x-2 =  0 
x2+3x-|-l =  0

és próba. 30—40 perc.
Művészettörténet: Lysippos szobrai.

25 perc.
Kémia: Ismétlés: fertőtlenítőszerek,

gyapjú, len, kender. 15 perc.
Magyar: „A török városainkban“ c.

olvasmány 4. pontjának tar
talma. 10 perc.

Latin: A XXII olvasmányból 10 szó. 
A 22. olvasmányból a 7—11. 
mondat fordítása latinra. 15 p.

A készülésre fordítandó idő
körülbelül: 125—135 perc.

VII. osztály.
Történelem : Mátyás pénzügyi és ka

tonai reformjai. A cseh 
és osztrák háború. 25 p.

Német: Az órán összefoglalt anyagról 
való szabatos beszámolás. 
(Lessing mint író és kritikus).

30 perc.
Ev. vallás: 1687. XXI. te. 20 perc.
Művészettörténet: Adriaen Brouwer.

10 perc.
Természettan: Folyadékok áramlása.

Áramló víz munkája.
20 perc.

A készülésre fordítandó idő 
körülbelül: 105 perc.

V—Vili. osztály.

VI. osztály.
Latin: Philemon és Baucis 27—30. v.

Praeparatio: 31—35. v. 25 perc.
Francia: Mile de la Seigliére 23., 24., 

25. oldal fordítása, tartalmá
nak leírása. 35 perc.

Növénytan: Beporzás rovarok által.
15 perc.

Magyar : A műéposz sajátságai és fajai. 
Könyv nélkül egy versszak a 
Ráchel siralma c. költemény
ből. 20 perc.

Német: Minna von Barnhelm 1. felvo
nás I. jelenete félig (tartalom 
leírása). 35 perc.

Ének: —

A készülésre fordítandó idő 
körülbelül: 130 perc.

V ili .  ossztály.
Természettan: Ohm törvénye. 15 p.
Magyar: Tompa Mihály költeményeiből 

olvasni és az olvasott költe
ményekről részletesen beszá
molni. 30—50 perc.

Francia : La Fontaine meséi. Össze
foglalás. Madame de Sévigné. 
La representation d’ Esther- 
ből preparálni. 30 perc.

Ev. vallás: A keresztyénség és a mű
vészet. 20 perc.

A készülésre fordítandó idő
körülbelül: 95—115 perc.
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Az internátusbán lakó tanárnevélőnők a tanulmányi idő alatt e kimu
tatás alapján őrzik ellen a tanulóknak a munkáját. Az írásbeli felada
tokat a tanulóknak feltétlenül be kell mutatni s a bemutatást a felügyelő 
tanár nemcsak aláírásával, hanem még a bemutatási időnek a jelzésével is 
ellátja. Általános irányelv, először az írásbeli munkákat kell elkészíteni és csak 
azután szabad áttérni más munkáknak elvégzésére. A felügyelő tanár az 
alsóbb osztályokban kikérdezés utján is meggyőződik arról, vájjon a növen
dékek tényleg elvégezték e feladatukat. Ha valakinek valami különleges 
nehézsége van, bármikor bizalommal fordulhat segítségért akár a bentlakó, 
akár a bejáró tanárokhoz. Természetesen betegség, vagy más ok miatt erősen 
elmaradt, vagy nagyon gyenge előmenetelű tanulóknak, főleg olyanoknak, 
akikből hiányzik a figyelemnek a szellemi munkához szükséges összpontosítása, 
ennél messzebbmenő naponkénti állandó támogatásra (a velük való külön 
foglalkozásra) van szükségük. Ilyen esetben a tanulók mellé külön instrukto
rokat állítunk, rendesen egykori tanítványaink sorából, akik feladatukat nagy 
odaadással és legtöbbször szép eredménnyel töltik be.

A napközi iskola elve érvényesülésének szolgálatába állítottuk a 
természettudományi tárgyak gyakorlatait is, amelyekhez a folyó iskolai évben 
memlyiségtani gyakorlati óra is járult a VIL és Vili. osztály számára. Oly 
kevés a tanulóink létszáma, hogy a természettudományi és mennyiségtani 
órák alatt rendkívül sok alkalmat tudunk nyújtani a tanulók gyakorlati tevé
kenységére. így azután a külön gyakorlati órákat nem csak a tanítás kiegé
szítésére, hanem a tanultaknak a begyakorlására is fel használjuk s a 
tanulóknak a gyakorlati órákon túl már alig marad külön készülni valójuk 
az illető tárgyból. így pl. a VII. és VIII. osztálynak csütörtökön szokott lenni 
közös mennyiségtani gyakorló órája. Ezeken kizárólag példák kidolgozásával 
foglalkoznak s a következő órára természetesen nincs kitűzve példa otthoni 
megoldásra.

Ezzel a rendkívül gondosan kidolgozott részletes tanulmányi vezetéssel, 
irányítással és ellenőrzéssel, ha kell támogatással, vagyunk képesek elérni azt 
a tanulmányi eredményt, amely mellett az év végén az elégtelen osztályzat 
egészen ritka jelenség. Ennek oka tehát nem, amiként első pillanatra talán 
gondolható volna, a tanulók enyhe elbírálása, hanem teljesítőképességüknek 
rendszeres és öntudatos módon való fejlesztése és kihasználása.

R modern nyeluek tanítása és gyakorlása.

A középiskolával kapcsolatos kérdések közül a modern nyelvek tanítá
sának célkitűzése és gyakorlati kivitele váltja ki úgy a társadalom széles réte
geiben, mint a szakkörökben a legkülönbözőbb felfogásokat. Nyelvi elszigetelt
ségünk a népeknek nagy tengerében belevisz ennek a kérdésnek a megítélé
sébe egészen gyakorlati szempontokat és értékeléseket. De ezzel szemben 
vannak a középiskolai modern nyelvi tanítás célkitűzéseiben olyan magasabb-
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rendű kulturális elemek is, amelyek a középiskolai modern nyelvi tanításnak 
egészen egyéni színt adnak s amelyek miatt egyáltalában nem hasonlítható 
össze a felnőttek számára szervezett gyakorlati jellegű nyelvtanfolyamoknak 
munkásságával.

Indokolt volt tehát a szakteremrendszer bevezetésével egyidejűleg mo
dern nyelvi tanításunknak alapelveit is rendszeres összefüggésben kidolgozni és 
lehető következetesen keresztül vinni.

Már a modern nyelvi szaktermek berendezésének tárgyalásakor utaltam 
e nyelvek tanítása terén érvényesülő háromféle fokozatra. Ezek szerint nyelv- 
tanításunk az alsó fokon a nyelvnek, mint beszédnek a közvetlen elsajátítta
tásával indul m eg; a középfokon a nyelvhasználat öntudatossátétele kerül 
előtérbe a nyelvtani ismeretek alapján; a felső fokon pedig olvasmányok 
alapján felépülő irodalmi műveltségnek a nyújtása a főcél. A tanárt e munkás
ságának során először pszichológiai szempontok vezetik. Olyan tárgykört 
választ, olyan beszédanyagot nyújt és tanítása során olyan módszert alkalmaz, 
amely megfelel a 10—12 éves növendék érdeklődési körének, szókincsének, 
mondatképzésének és így alkalmas a gyermek fokozott figyelmének felkelté
sére és fenntartására. Egyes könnyű beszélgetési formáknak korai elsajátítá
sával pedig beleviszi a tanulóba, ha talán erről a tanulónak nincs is tudo
mása, azt az érzést, hogy ezt a nyelvet ő meg fogja tudni tanulni, hiszen ime 
máris németül, franciául tud egy kicsit beszélni. Ez a lendület segíti át azután 
a tanulót a modem nyelvi oktatásnak azon a középső szakaszán, amely a 
nyelvhasználatot nyelvtani ismeretek alapján teszi öntudatossá. Ennél a mun
kánál a tanár logikai szempontokat érvényesít tanításában. Természetesen nem 
úgy, hogy logikai vonatkozásokat tanít a gyermeknek, hanem azzal, hogy 
megtanítja nekik, mit miért kell így, vagy másként mondani. A modern nyelvi 
tanítás felső fokán a középiskolában esztétikai és etikai szempontok érvénye
sülnek. Ezek döntik el, miket olvassunk a tanulókkal, és a tanulókban az ol
vasmányokkal kapcsolatban esztétikai és etikai hatások kiváltására, megérzé
sére és értékelnitudására törekszünk.

Természetesen ezek a különböző fokozatok egymásba fonódva érvénye
sülnek mindenütt, mert hiszen már az I. osztályban is nyújtunk nyelvtani 
ismereteket s igyekszünk az olvasmányok és a költemények tanításával eszté
tikai és erkölcsi hatásokat is kiváltani.

A középiskola nyelvtanítása az említett hármas célkitűzésnek egyikét sem 
adhatja fel, vagy egyikét sem állíthatja oda, mint a többihez képest elsőbb
rendű feladatot. Nem lehet teljesen gyakorlati nyelviskola, amely a nyelv leg
közönségesebb szavainak és kifejezési formáinak gyors elsajátítására törek
szik és avval meg is elégszik. Nem fogadhatja el azt az álláspontot, hogy 
mivel a nyelvet msgtanítani úgy sem tudjuk, legalább a nyelvtani alap
vetést tanítsuk meg, de azt azután alaposan, mert így majd a tanuló az isko
lából kikerülve, ha alkalma nyílik, könnyebben megtanulja a nyelvet. Nem ejt
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heti el az irodalmi neveléssel kapcsolatos célkitűzéseit sem, azt mondván, 
olvassák el azokat az irodalmi munkákat jó magyar fordításban, ebből sokkal 
többet tanulnak, mert nem zavarja a mű megértését a nyelvi nehézség.

Iskolai modern nyelvi tanításunk során azonban, ha érvényesítjük is a 
középiskola magasabbrendű szempontjait, azért mindenkor leglényegesebb elem 
az idegen nyelvnek mint beszédnek a használata, amire a tanulók csekély 
száma is fokozott lehetőséget nyújt. Kiegészíti azonban ezt az iskolai nyelv- 
tanítást egészen gyakorlati jellegű közvetlen társalgásnak a tanítása is. Ezt a 
célt szolgálják a német és a francia nyelvi társalgási gyakorlatok, mint rend
kívüli tárgyak. Itt a tanulók egészen kis csoportokra osztva tanulják a min
dennapi közvetlen társalgás beszédét. Nemcsak beszélgetnek egy-egy, az 
életben gyakran előforduló helyzetbe képzelve magukat, hanem németül, 
franciául játszanak, énekelnek is, miként ez a II. fejezetben közölt képek 
egyikén látható.

Ezekbe a társalgási gyakorlatokba a folyó iskolai évben bevezettük az eddig 
már 23 nyelvre kidolgozott Linguaphone rendszerű nyelvtanítást grammofon- 
Iemezek használatával. Ez természetesen nem pótolja a tanárnak állandó élénk 
beszédbeli tevékenységét, hanem kiegészíti azt. Új színt visz a tanításba és 
fokozottabb lehetőséget ad annak a hanglejtésnek és beszédmodornak a meg
ismertetésére, amely az egyes nyelveknek csak az illető országban tapasztal
ható egész különleges sajátja.

A grammofon azonban műszakilag bármilyen tökéletes legyen is, mégis 
csak gép s a lemezeken feldolgozott beszélgetések bármilyen nagy gonddal 
vannak is kidolgozva, mégsem nyújtják magát az életet. Ezért határoztuk el 
a gyakorlati nyelvtanítás teljességének érdekében idegennyelvű vendégnöven
dékek meghívását is.

Van ugyan elég alkalmuk az internátusi növendékeknek németül, illetve 
franciául beszélni, hiszen nemcsak négy német-francia tanár lakik bent az 
intézetben, hanem másszakos tanárok is beszélnek németül, sőt az internátus- 
vezetőnő majdnem kizárólag németül érintkezik a növendékekkel.

Ez azonban nem pótolhatja a beszélgetésnek azt a közvetlenségét, amely 
az egykorú gyermekek között kialakul. így a németanyanyelvű vendégnöven
dékeknek a jelentősége a gyakorlati nyelvtanítás terén olyan értéket jelent, 
ami semmi más módon nem pótolható.

Sajnos, eddig ezt az elgondolásunkat nem tudtuk teljes egészében meg
valósítani. Eddig alkalomszerűleg négy németajkú növendéket hívtunk meg, 
akiknek egyike 3 hónapot, a többiek 3—6 hetet töltöttek növendékeink 
körében. Ezek közül kettő még a múlt iskolai év végén volt itt, kettő pedig 
a folyó iskolai évben karácsony előtt.

Ennek a meghívásnak az értéke attól függ, milyen egyéniségű 
a meghívott vendégnövendék. Olyan esetben, amikor a személyi válasz
tás szerencsés volt, amit természetesen nem lehet mindig eltalálni, szinte 
feltűnő volt ittartózkodásuknak előnyös hatása a német nyelv mindennapi
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használatának kiszélesedése terén. Még az is előfordult, hogy a gyerekek 
egymásközt azért kezdtek németül beszélni, hogy a vendégnövendékkel köz
vetlenebbül tudjanak érintkezni. Olyan eredmény volt ez, amely minden vára
kozásunkat meghaladta. Épp ezért a jövőben arra törekszünk, bár ezt 
megvalósítani nem könnyű feladat, hogy az iskolai év minél hosszabb tartama 
alatt legyen egy-két ilyen vendégnövendékünk.

F) közuélemény és  a híuatalos bírálatok az új rendszerről.
A szakteremrendszerre a folyó iskolai év karácsonyi szünete után tértünk 

át. Január hó 8-án jöttek a tanulók iskolába s ez volt az első nap, amikor a 
szakteremrendszerben átszervezett tanítás kezdetét vette. Mivel Magyarországon 
ez a rendszer teljesen ismeretlen, természetesen igen nagy feltűnést keltett és 
érdeklődést váltott ki. Alig telt el egy hét és a Vasvármegye mint megyénk 
vezető lapja f. évi január 15-i számában feltűnő helyen számol be A kőszegi 
leányliceum érdekes újítása a középiskolai oktatás munkájában. Nincsenek 
osztálytermek: csak szaktermek cím alatt. Többek között ezeket mondja: „A 
kőszegi evangélikus leánylíceum tanári kara Arató István igazgató kezdemé
nyezésére Magyarországon egyedülálló rendszert vezetett be a középiskolai 
tanítás munkájába.“ Néhány nap múlva, január hó 17-én, már a Pesti Hírlap 
foglalkozik a hirek között elég hosszú közleményben, nem is kőszegi, hanem 
szombathelyi tudósítás alapján Érdekes oktatási reform a kőszegi leánylíceum- 
ban kezdetű híradásában, és szintén kiemelte a rendszernek „eddig egyedül
álló“ voltát. Amit természetesen itt is csak hazai vonatkozásban kell értenünk. 
A Budapesti Hírlap pedig már Kőszegre kiküldött belső munkatársának 
közvetlen tapasztalatai alapján foglalkozik Látogatás Kőszegen az iskolák 
városában című több hasábos beszámolójában „ A kőszegi evangélikus leány
liceum érdekes tanítási reformjá“-val. Rendkívüli érdekesnek minősíti e be
számolójában a kísérletképpen bevezetett új tanítási rendszert, kiemelve, hogy 
„iaz új iskolatípus nem terheli túl a növendéket és az oktatás mellett baráti 
szellemben neveli is őket“. Forradalmi jellegű újításnak minősíti az osztály- 
termek eltörlését és közvetlen tapasztalatai alapján írja le a szakteremrendszer 
keretei között folyó iskolai munkát. Kiemelve az intézetnek különösen a modern 
nyelvek tanítása terén elért kiváló eredményeit.

Ez a néhány szemelvény a sajtó megnyilatkozásairól csupán annak jellem
zésére szolgál, milyen érdeklődéssel kíséri munkásságunkat az egész társadalom. 
Nem tekinthető azonban az egész rendszer értéke fölötti végleges döntő 
bírálatnak, amire csak az illetékes szakember lehet hivatott.

A folyó iskolai évben a vallás- és közoktatásügyi miniszter, akinek az 
egyházi főhatóság természetesen hivatalosan is tudomására hozta e reformok 
kísérletképpen való engedélyezését, a folyó iskolai évben dr. Kemenes Illés 
tanker, kir. főigazgatót küldte ki az intézet meglátogatására.
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Dr. Kemenes Illés hivatalos látogatása befejezése alkalmával f. évi ápr. 
19-én tartott értekezlet alkalmával az intézet újításaira vonatkozó tapasztalatait 
a következó'kben foglalta össze.

„Az intézet a jelen iskolai évben áttért a munkáltató oktatás 
bevezetésére, az ú. n. teremrendszerre. Nem osztálytermek vannak 
az intézetben, hanem minden oktatási tárgynak van külön terme. 
A tanulók az előadandó tárgyak sorrendjében keresik fel a tárgyak 
termeit. Ez a milieu-iskola első az országban. Az intézet igazgatója 
lassan készítette elő az iskolának ilyetén berendezését. Több mód
szeres értekezleten ismertette ezen tanítási rendszernek sajátosságait, 
feltárta előnyös és hátrányos oldalait, de végre a tanári testületnek 
támogatásával megoldotta a kérdést s elhárította mindazon akadá
lyokat, amelyek az ilyen berendezésű iskolának útjába gördülnek-

A megoldást két szerencsés körülmény tette lehetővé. Az 
egyik az iskolának kicsiny létszáma. Ebben az iskolaévben összesen 
105 tanulója van, úgyhogy egyik osztályban sem haladja meg a 
létszám a húszat. Másik szerencsés körülmény, hogy a tanulóknak 
mintegy 60°/o-a internátusi növendék, akik az iskola épületében 
elhelyezett internátusbán laknak. Ennek következtében az iskola 
épülete a tanulóknak nagy otthona s e körülmény már önmagában 
biztosítja a családiasságot, otthoniasságot. Ezzel elhárul az a nehéz
ség, melyet ellenvetésképpen szoktak ezen iskolai berendezkedés 
ellen felhozni, hogy t.i. a tanuló nem érzi magát otthon az iskolában, 
mert nincsen saját padja, megszokott helye. A bejáró tanulók 
rendelkezésére egy szekrényfiók áll, ahova az iskolába érkezve 
elhelyezik a könyveiket s a szükséglet szerint veszik onnan azokat 
ki, tehát mégis van a bejáró tanulóknak is egy kis saját birodalma.

A tanulóknak kis létszáma miatt észre sem Vehető az egyes 
munkatermekbe való vándorlás, mert annyi mozgás, amennyit a 
tizperc alatt itt láthatunk, minden iskolában megvan.

Az órarendnek nehézségeit a tanári testületnek megértő maga
tartása küzdötte le.

A nehézségek elhárítása után a tanítás élvezi azokat az összes 
előnyöket, melyek az ilyen munkatermi oktatással járnak. A terembe 
lépve megüti a tanulók lelkét annak a tárgynak a hangulata, 
melynek óráját várják. A tanár munkáját pedig igen előnyösen 
támogatja az, hogy minden szemléltető eszköz rendelkezésre áll- 
Az intézet igazgatója az egyik felszabadult termet olvasószobává 
alakította át, úgyhogy a tanulók szabad idejükben nyugodtan olvas
hatnak tanári irányítás és ellenőrzés mellett s nemcsak könyvek 
állanak rendelkezésükre, hanem folyóiratokat is olvashatnak.

Már most meg kell állapítani, hogy a milieu-iskolának ez a 
megoldása első országunkban; az intézet igazgatója szerencsésen
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oldotta meg az összes ezzel az iskolával járó kérdéseket s mivel 
a kezdet szokatlanságán már a tanulók is túl vannak, a munka 
zavartalanul folyik.“

Befejezésül a következőket mondotta:
„Rövidre fogott látogatásom után a legjobb benyomásokkal 

távozva az intézetből megállapítom, hogy ebben, ma az országban 
munkájával egyedülálló iskolában erősen öntudatos, a tanulók ér
dekeit szolgáló nevelő és oktató munka folyik. Örömmel látom 
azt, hogy az intézetnek modern pedagógiai elgondolásait a testület 
szívesen teszi magáévá s segít azoknak megvalósításában. Ezért, és 
a látottakért nemcsak szívesen mondom el elismerő szavaimat, 
hanem a további munkára is kérem Istennek sok áldását.“

A fentiekben foglalt ez a kedvező szakvélemény útmutatóul szolgál az 
intézetnek jövendő munkásságához. Értékét jelentékenyen növeli az a körül
mény, hogy nemcsak az állami főfelügyeletet gyakorló miniszteri megbízott
nak, hanem egyszersmind az országos közoktatásügyi tanács alelnökének, 
a középiskolai reformtörvények egyik leglelkesebb kidolgozójának s így a mai 
középiskola legnagyobb szaktekintélyének ajkáról hangzott el.

Hasonló meleg elismerésben részesült úttörő munkásságunk D. Kapi 
Bélának, a dunántúli egyházkerület püspökének hivatalos látogatása alkalmával 
is, aki tapasztalatait a tanári testülettel május 16-án tartott értekezlet alkal
mával az alábbiakban közölte.

„Két nagy reformot látunk megvalósulni az intézet életében, 
amelyek felett nem lehet egyszerűen azzal napirendre térni, hogy 
örömmel tudomásul vesszük. Az egyik a szakteremrendszer beve
zetése, a másik a tanulók otthoni munkájának naponkénti össze
foglaló kimutatása.

A szakteremrendszert az intézet nemcsak eredetien új külső 
berendezkedéssel állítja elénk, hanem e keretek között kifejtett 
munkásságában sokszor igen egyszerű eszközökkel biztosít olyan 
didaktikai előnyöket, amelyek a múltban legalábbis ily mér
tékben nem érvényesülhettek. Rendkívül nagy a rendszernek 
lélektani jelentősége is. Még a meglett férfi sem tudja kivonni 
magát azok alól a megkapó közvetlen hatások alól, amelyek az 
egyes szaktermek, különösen a vallásteremnek a levegőjét eltöltik. 
Mennyivel nagyobb jelentősége lehet tehát ennek a hatásnak az 
ifjúság rendkívül fogékony lelkületében. Ami pedig pedagógiai 
jelentőségét illeti, éppen nőnevelési szempontból egész különleges 
értékek bontakoznak ki belőle, amikor a szaktermek berendezése 
alkalmával teret engednek a növendékek aktív munkásságának. 
Felhasználva csinos kézimunkáikat, gondos rajzaikat, ötletes fest
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ményeiket és gonddal készített különböző táblázataikat, ránevelik 
a leányokat a szép és gondocan berendezett otthonnak nemcsak 
szeretetére, hanem az ilyen otthon kiépítéséhez szükséges női munka 
lelkes elvégzésére. Ránevelik őket arra, hogy környezetük kialakí
tását ne tehetetlen bábukként nézve maguk körül, másoktól várják, 
hanem megérezzék, hogy minden nőnek egész tudását és legjobb 
képességeit latbavetve kell a maga otthonát kialakítani.

Amig a szakteremrendszer sok tekintetben a maga külső 
formai hatásaival vált ki érdeklődést a szemlélőben, addig a másik 
nagy reform a házi feladatoknak naponkénti kimutatása a mélyre
ható pedagógiai jelentőségével tűnik ki. Lényeges segédeszköze a 
tervszerű egyenletes munkának, mert állandóan nyilvántartja úgy 
egyesek, mint az egész közösség számára az intézeti munka menetét. 
Lehetővé tesz minden vonatkozásban megfelelő ellenőrzést. Tanárközi 
viszonylatban pedig a különféle tárgyak közötti egyensúlyt biztosítja, 
mert megóv attól, hogy egyoldalúan egyik-másik tárgy aránytalanul 
nagy mértékben vegye igénybe, esetleg más tárgyak rovására, a 
tanulók munkaerejét. A tanároknak állandóan kimutatja, hogy a 
kétségtelenül túlméretezett tananyagnak feldolgozásakor milyen 
fizikai és értelmi feladatok elé kell állítaniok a tanulót. Végül az 
internátus tanulmányi ellenőrző munkásságát is nemcsak megkönnyíti, 
hanem egyszersmind az ellenőrzőket részletesen tájékoztatja a 
növendékek naponkénti munkamegterheléséről is.“

„Hálás köszönetemet fejezem ki az intézet igazgatójának és 
az őt lelkesen támogató egész tanári és nevelőtestületnek, hogy 
ezeket a reformokat bevezették és értékes munkásságukkal kitűzött 
céljaikat megvalósították. Ezzel intézetünk pedagógiai és didaktikai 
munkájának egészen új arculatát vésték ki és új értékkel gyarapí
tották evangélikus nőnevelésünket is.“

Püspök úr Öméltóságának ezek az elismerő szavai egyszersmind eldön
tötték a szakteremrendszernek és a vele kapcsolatos újításoknak jövendő 
sorsát is. Nincs kétségünk afelől, hogy az egyházkerület legközelebbi köz
gyűlése örömmel és jóváhagyólag fogja tudomásul venni a kísérletképpen 
egyelőre csak a folyó iskolai évre engedélyezett reformokat. így a szakterem
rendszer és a vele kapcsolatos intézkedések az intézet végleges berendezke
désévé fognak majd válni, és új színnel fogják gazdagítani a hazai középfokú 
oktatást.
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II.

A szakteremrendszer 
képekben.

Az intézet homlokzata.



A szaktermek ajtóit a folyosó felöl a termek jelmondatai díszítik.
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EV.  V A L L Á S T E R E M .

Jelmondata : lírős várunk az Isten.

Kiss István ev. vallástanár órája az V. osztályban.

A szenvedéstörténet tárgyalása bibliaolvasás 
alapján, Munkácsy' Krisztus^képeinek fel= 
használásával.
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M A G Y A R .

Jelmondata : Nyelvében él a nemzet.

Az I. osztály tanulói magyar óra előtt 
a helyesírási táblákat nézik.



:;i

N É M E  T.

Jelmondata: Quot linguas, tot homines.

Kassó Margit németórája a II. osztályban.

Goethe Mailied c. költeményének befejező 
tárgyalása. A tanulók hanglemezről halU 
gatják Dr. Ludwig Wüllner szavalatát. 
Polydor 65086.
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F R A N C I A .

Jelmondata: Tanuld a másét, de becsüld 
meg a magadét.

Birner Ibolya franciaórája a III. osztályban.

A Kenyeres—BosányUféle francia nyelv= 
könyv 34. számú »A table« című olvas= 
mányának előkészítő tárgyalása közvetlen 
cselekvésekhez kapcsolódó beszédgyakorlat 
alakjában.



T Ö R T É N E L E M  -  F Ö L D R A J Z .

Jelmondata: A történelem az élet 
tanítómestere.

Harsányi Gyula földrajzórája a IV. osztályban.

Csillagászati földrajz; a tanulók a plane= 
tárium segítségével közvetlenül figyelik a 
bolygók napkörüli keringését.
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T E R M É S Z E T R A J Z .

Jelmondata: . . .  harmatcsepp, virágszál 
hirdetik nagy kezed alkotásit.

Kiss Istvánné dr. természetrajzórája a VI. osztályban.

A tanulók morfológiai megfigyeléseket 
végeznek.



M E N N Y I S É G T A N .

Jelmondata . A mathézis nyitja fel a szemet 
az örök törvényszerűség meg
látására.

Dr. Visnya Aladár mértanórája a III. osztályban.

A körérintő szerkesztésének gyakorlása.



T E R M É S Z E T T A N .

Jelmondata: Többet ésszel, mint erővel.

Marton Géza természettanórája a VII. osztályban.

Az egyenesvonalú egyenletes mozgás meg= 
figyelése a Mikola*csövel.
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T E R MÉ S Z E T T A N .
(Nagyterem.)

Jelmondata. Forgasd a természet könyvét, 
Istennek képét találod benne.

Arató István természettanórája a Vili. osztályban.

A tanulók egyik társuk kezéről röntgen= 
felvételt készítenek.
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R A J Z  ÉS M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T .

Jelmondata: A tudomány fáklyája világít, 
a művészeté melegít.

Petrich Katalin rajzórája az V. osztályban.

Alakrajzolás természet után.
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T O R N A T E R E M .

Jelmondata: Ép testben ép lélek.

Fabriczy Olga tornaórája a IV. osztályban.

Törzsfeszítő gyakorlatok a bordásfalon.
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K Ö N Y V T Á R  ÉS OLVASÓ.

Jelmondata: A jó könyv a legjobb barát.

A tanulók délután 4—V28 időközben a 
könyvtárt szabadon használják.
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N É M E 1  T Á R S A L G Á S I  G Y A K O R L A T O K .

Dr. Schmidt Gizella német társalgási gyakorlati órája a kertben.

A tanulók játszanak a »Häschen in der 
Grube« című gyermekdalra.

Häschen in der Grube
Lag und schlief, lag und schlief.
Armes Häschen, bist du krank,
Dass du nicht mehr hüpfen kannst? 
Häschen hüpf, Häschen hüpf, Häschen

hüpf!
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J Á T É K D É L U T Á N  A Z  I N T É Z E T  S P O R T P Á L Y Á J Á N .

Kolofont Eta órája a VII.—VIII. osztályokban.

Tenniszezés.



III.

Rz intézet múltja, célja és jellege.
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 s z ív -  és kedély
nemesítő ev. szellemű vallásos gondos nevelésben is részesüljenek.

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

1899-ben az intézet mint bentlakással kapcsolatos, úgynevezett másod
rendű felsőbbleányiskola nyílt meg. A másodrendű felsőbbleányiskola oly 
négyosztályos középfokú jellegű intézet volt, amely általános tanulmányi kere
teiben megfelelt a négyosztályos polgári leányiskolának azzal a különbséggel, 
hogy a felsőbbleányiskolában a Hl. és IV. osztályokban a francia nyelv is 
rendes tárgy volt. 1899 szeptemberében szervezést nyert az I—IV. osztály. 
1902-ben nyilt meg az V. és következő évben a VI. osztály s így az intézet 
teljes felsőbbleányiskolává alakult át. Miután a hatosztályos felsőbb leányiskolák 
idők folyamán országosan sem mutattak fel erősebb életképességet, 1916-ban 
az akkori közoktatásügyi miniszter a felsőbbleányiskolákat országosan átszer
vezte és pedig négyosztályos közös alsótagozatra három különböző jellegű 
felső tagozat szervezésével. Felső tagozat lehetett gimnáziumi jellegű négy 
osztállyal, kereskedelmi jellegű ugyancsak négy osztállyal és felsőleányiskola 
három osztállyal. Az egyházkerület ennek alapján kőszegi intézetét leánygim
náziummá és felsőbbleányiskolává szervezte át. 1917 szeptemberében nyílt meg 
a kettős V. osztály. A felsőleányiskolai tagozat azonban elnéptelenedés folytán 
néhány év múlva megszűnt s az intézet mint nyolcosztályos leánygimnázium 
működött. Ilyen jellegében először 1921. júniusában tartott leánygimnáziumi 
érettségi vizsgálatot. A felsőbbleányiskolák és leánygimnáziumok létalapját 
csak miniszteri rendeletek képezték. Gróf Klebelsberg Kúnó ez intézménye
ket is, a fiúközépiskolákhoz hasonlóan, törvényes alapokra fektette az 1926.
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évi XXIV. törvénycikkel. Ez a 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 a leánygimnáziumban a latin nyelv rendes tárgy, ellenben 
a leánylíceumban 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. Az 1927. évi egyház
kerületi közgyűlés elhatározta, hogy az országos átszervezésnek megfelelően 
kőszegi intézetét leánylíceummá alakítja át, mivel a leánylíceumi 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 is.

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

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

A leánylíceumnak a nemzeti tárgyakon kívül legfőbb tárgyai a német 
és a francia nyelv- és irodalom. így a leánylíceum, 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 kívánja kenyérkereső pályára 
képesíttetni leányait. Épp ez a társadalmi osztály évről-évre jobban tudatára 
ébred annak, hogy a mai műveltségi viszonyok között nem elegendő néhány 
évi nevelővel való otthoni taníttatás után egy-két évre valamely külföldi inté
zetbe küldeni gyermekét ; s hogy a külföldön való tanulásnak csak akkor van 
igazi értéke, amikor nemzeti műveltségünket már igazán megismerte és érté
kelni tudja a minden új és idegen iránt oly hamar lelkesedni tudó fiatal lélek. 
Ebből a szempontból a külföldön való neveltetésnek helyes ideje ma már a 
leányoknál is nem a 14 -15  éves kor, hanem a 18—2Ü. életév s a megfelelő 
képzettség hozzá, lehetőleg a középiskola teljes elvégzése.

Annak a művelt középosztálynak, mely leányát kenyérkereső pályára 
kívánja előkészíteni, a leánylíceum minden nevelésbeli igényét kielégítheti,
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mivel a Vili. osztály után itt letehető érettségi vizsgálat képesíti a leányokat 
mindazokra a tanulmányokra, melyek a nők előtt nyitva állanak. Az alsó négy 
osztály elvégzése után pedig mehetnek a tanulók bárminő középfokú női 
szakiskolába.

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

Az intézet évről-évre fokozottabb gondot fordít a német és francia nyel
veknek, a zenének, a művészi rajznak és kézimunkának, valamint a gyors
írásnak tanítására.

Mindezek mellett nemcsak el nem hanyagolja, de különös gondot fordít 
az intézet a testi nevelésre. E tekintetben Kőszeg városának kedvező fekvése, 
tiszta friss levegője, kellemes erdőkkel borított hegyei oly 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 magas színvonalával olyan 
leánynevelő intézet, mely a középfokú, azaz a 10—18 éves korra terjedő 
nőnevelés terén, a szakpályákra való kiképzés kivételével, minden igényt 
kielégíthet.

Vidéki tanulók csak mint bentlakó növendékek vehetők fel az intézetbe. 
Megindokolt esetekben kivételt csak azok képezhetnek, akik Kőszegen legkö
zelebbi hozzátartozóiknál laknak. Ilyen esetekben külön kell az igazgatóság
hoz folyamodványt benyújtani a kintlakás engedélyezéséért.



IV.

Kormányzat, felügyelet.
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 tanker, kir. főigazgató, Dsida Ottó, győri tan
ker. kir. főigazgató, Mátrai Rudolf, székesfehérvári tanker, kir. főigazgató, dr. 
Kemenes Illés, a székesfehérvári tankerület vezetésével megbízott budapest- 
vidéki tanker, kir. főigazgató.

V.

Flöatok az 1934/35. iskolai éu történetéhez.
Az esztendő történetéről beszámolva mély fájdalommal emlékezünk meg 

arról a gyászról, mely a székesfehérvári tankerületet, amelyhez az állami fő- 
felügyelet szempontjából a mi intézetünk is tartozik, kiváló főigazgatójának, 
Mátrai Rudolf tanker, kir. főigazgatónak f. évi január hó 15-én történt el- 
hunytával érte. — Az ifjúságnak, a tanári hivatásnak és a középiskolának a 
szeretete töltötte el melegen érző lelkét s vezéri munkásságát nagy tudás, 
széles látókör tették értékessé. Emlékét kegyelettel őrizzük!

Még1 egy szomorú elmúlás teszi fájdalmassá ennek az esztendőnek tör
ténetét. Elköltözött az élők sorából az intézet egykori szeretett házvezetőnője, 
özv. Teke Lajosné, aki közel két évtizeden keresztül, sokszor igen nehéz 
időkben töltötte be az intézetnek egyik legnehezebb tisztséget. Emlékét hálás 
kegyelettel őrizzük!
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A z intézet fejlődése. Intézetünk belső életében a folyó iskolai évbén 
végbemenő igen lényeges változásokról az I. és II. fejezet számol be.

A tanítás kezdete és lefolyása. Az iskolai évet a rendes időben kezd
tük meg. A szeptemberi beíratások 10-én voltak, 11-én tartottuk meg az év
megnyitó isteni tiszteletet, az ünnepélyes megnyitást és az osztályok rendezését. 
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 
8-án. Az összefoglalások az előbbiben május hó 10, 11, 13. napjain, az utób
biakban június hó 11—13. napjain voltak. Az iskolai évet június hó 14-én, illetve 
15-én fejeztük be évzáró ünnepéllyel, illetőleg hálaadó isteni tisztelettel. 
Egyházfőhatósági engedély alapján a karácsonyi szünidő dec. hó 22-től 
január hó 7-ig bezárólag tartott; a húsvéti pedig április 13-tól április hó 29-ig. 
A tanév kezdetének és végének megállapítása a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter rendeletének figyelembe vételével történt.

Személyi változások. Dr. Gosztonyi Margit rendes tanár, aki már 1933. 
évi szeptember hó 1-től kezdődőleg betegsége miatt szabadságon volt, saját 
kérelmére 1934. évi szeptember hó 1-vel nyugalomba vonult. Nyugdíjaztatása 
ügyében a vallás- és közoktatásügyi miniszter 96.776—1934. IX. számú ren
deleté intézkedett.

Dr. Gosztonyi Margit 35 éves teljes tanári szolgálati idő kitöltése után 
ment nyugdíjba. Az alapítás óta tanára volt intézetünknek és egész tanári 
munkásságát ennek az intézetnek a javára áldozta. E jellegében az ő mun
kássága egészen egyedülálló intézetünk történetében, mert olyan tanára egy 
sem lesz az intézetnek, akinek egy emberöltőn át kifejtett munkásságának 
ideje összeesik az intézet első 35 esztendejének korszakával. Ez az összeesés 
nem volt puszta egyidejűség. Dr. Gosztonyi Margit nemcsak végigélte, hanem 
az intézet érdekeivel összeforrott leikével át is érezte ez alatt az idő alatt 
az intézet minden örömét és fájdalmát. Odaadó munkásságával, önmagának 
állandó továbbképzésével jelentékenyen hozzájárult ahhoz a fejlődéshez, amely 
a négyosztályos felsőbbleányiskolától a nyolcosztályos leányközépiskolához 
vezetett.

Miklós Berta rendes tanár, aki 1934. évi február hó 1-től kezdődőleg 
betegsége miatt volt szabadságon, 1935. évi április hó 1-vel saját kérelmére 
nyugalomba ment. Nyugdíjaztatása ügyében a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter 10.474—1935. ein. sz. rendelete intézkedik.

Miklós Berta 1902. óta volt az intézetnek tanára. 32 éven át kifejtett 
lelkes munkásságával szintén azok közé tartozik, akik jelentékenyen járultak 
hozzá ez intézet értékes szellemi arculatának kialakulásához. Növendékeinek 
ritka, rajongó szeretete vette körül s ennek a szálai sok esetben akkor sem 
szakadtak el, amikor már a tanulók rég elhagyták az intézetnek a falait. De 
nemcsak tanítványai iránti meleg szeretetének tudta ő ezernyi jelét adni, hanem 
korán elhunyt kartársunk, Krafka Boriskához fűződő mély és önfeláldozó 
barátságával a kartársi szeretetnek ritka példáját állította elénk. Mindezek
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olyan értékek, amelyek éppen egy leánynevelőintézet számára megbecsülhe- 
tetlenek.

Demiány Edit készülő házasságkötésére való tekintettel szeptember hó 
végével intézetünkben viselt rajztanári és internátusi tanárnevelőnői állásáról 
lemondott s így megvált intézetünktől. Azon egy évnél alig hosszabb idő 
alatt, amelyet körünkben töltött, a tanári hivatásra való rátermettségével tűnt 
ki. Távozását, ha az oknak örültünk is, mégis mélyen fájlalták kartársai, 
tanítványai egyaránt.

Dr. Gosztonyi Margit német-francia tanszékét nyugalmaztatása után is 
Birner Ibolya h. tanár tölti be, aki őt szabadságolásának ideje alatt a meg
előző iskolai évben is helyettesítette.

Miklós Berta teendőinek ellátására megosztva kaptak megbízatást 
Fabriczy Olga oki. testnevelési tanár és Suhajda Margit oki. természetrajz
földrajz szakos középiskolai tanár, internátusi tanárnevelőnők.

Nyugalombavonulásakor pedig 1935. évi április hó 1-től kezdődőleg 
Fabriczy Olga helyettes testnevelési tanári és internátusi tanárnevelőnői 
megbízatást kapott, Suhajda Margit tanárnevelőnői megbizatása helyettes 
tanári minőségben megújíttatott. Ezzel a Miklós Berta nyugalombavonulásáva! 
megüresedett állásra Fabriczy Olga került, az ő ilyen előlépésével megüresedett 
internátusi tanárnevelőnői állásra pedig Suhajda Margit.

Demiány Edit utódja 1934. évi október hó 1-től Petrich Katalin oki. 
rajztanár lett.

Jelentős személyi változás volt ez esztendőben az internátusvezetőnői 
állásnak végleges betöltése. Az egyházkerület iskolai nagybizottsága az 1934. 
évi kerületi gyűlés alkalmával tartott ülésen Wagner Karola eddigi helyettes 
internátusvezetőnőt, méltányolva eddig kifejtett rendkívül értékes munkás
ságát, az internátus vezetőnőjévé megválasztotta.

Tanítás és nevelés. Az intézet gondos, évekre visszanyúló előtanulmá
nyok után a szakterem-rendszer bevezetésével átszervezte a tanításnak nem
csak a külső kereteit, hanem az intézet belső munkájának igen sok részletét is. 
Természetesen érintetlenül hagyva az intézetnek a nevelés terén érvényesülő 
hagyományos szellemét és a középiskolai tanításnak általános tantervét. Ezek
nek a változásoknak ismertetése az Értesítő bevezető részében olvasható.

A tanítás az állami leányközépiskolákra kiadott tanterv szerint történt. 
Az 1927. évi új leánylíceumi tanterv már ötödik éve életbe lépett mind a 
nyolc osztályban. Ezzel megszűnt minden felső osztályban a latin kötelező 
tanítása. Mint fakultatív tárgyat tanulták azok, akik úgy gondolták, hogy e 
nyelvre későbbi tanulmányaik során szükségük lesz.

A természettudományi tárgyak tanításának elmélyítése érdekében már 
a múlt évben bevezetett gyakorlatokat nemcsak továbbvezettük a folyó iskolai 
évben is, hanem a VII—VIII. osztályú tanulók számára mennyiségtani gyakor
latokkal is kiegészítettük. E gyakorlatokról részletesen a XI. fejezet számol be.
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Átérezve az idegen népek közé elszigetelten beékelődött magyarság szem
pontjából a modern nyelvek gyakorlati elsajátításának fontosságát, az iskola; 
év elején meghívtunk két német anyanyelvű növendéket az intézet internátu- 
sába, hogy növendékeinknek alkalmuk legyen egykorú és egyforma 
műveltségű társakkal mindennapi együttlét keretében a német nyelv 
gyakorlására. Ez a kísérletünk igen kedvező eredménnyel járt. Növendé
keink megszeretve társaikat, 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 a 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 evangélikus tanulókkal kétszer járultunk az Ur asztalához az egész 
tanári kar vezetésével, és pedig október hó 31-én és pünkösdkor. Ez évben 
is legfőbb gondunkat képezte a valláserkölcsi érzelmeknek és hazafias eré
nyeknek 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 nemcsak az ifjúsági könyvtár, hanem májustól kezdve az új 
könyvtár- és olvasóterem is.

Különösen nagy súlyt helyeztünk az idén is a rendes iskolai tanításon 
túl a növendékek különleges hajlamainak megfelelő kiképzésére a rendkívüli 
tárgyak keretében. Mint rendkívüli tárgyakat tanítottuk a németet és franciát 
gyakorlati társalgási tanfolyamokban, a zongorát, a ritmikus tornát és táncot, 
a gyorsírást a 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.

Az országos diák-amatőrfénykép kiállításon a múlt iskolai évben elért 
sikerünket felhasználtuk a tanulók fényképezés iránti szeretetének és érdeklő-
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désének a fejlesztésére. E célból a húsvét utáni időben rendszeres fényképező 
gyakorlatokat is rendeztünk, amelyeket részletesen ismertet a XI. fejezet.

Társadalmi ünnepélyek és kultúr előadások is hozzájárultak intézeti 
munkásságunk színvonalának emeléséhez. Ezek közül első helyen kell meg
emlékeznünk arról a nagyszabású kultúrünnepélyről, amelyet az Országos 
Bethlen Gábor Szövetség intézetünk dísztermében rendezett. Az ünnepély két 
részből állott, február 9-én este ünnepély a nagyközönség számára, s másnap 
délelőtt matiné az ifjúságnak. Mindkettő maradandó érték Kőszeg egyébként 
is magas színvonalú kultúrális életében. Mindkét alkalommal bevezetőt mondott 
Dr. Tasnádi Nagy András államtitkár, mint az Orsz. Bethlen Gábor Szövetség 
elnöke, előadást tartott Szabó Imre ref. esperes. A műsorok további számait 
Dullien Klára hegedűművész, Sz.-né Szalay Ilona a m. kir. Opera volt tagja, 
Harsányi Zsolt iró, Rieger Tibor zongoraművész, ifj. Szász Károly költő magas 
színvonalú előadásai képezték.

Március 23-án Rieger Tibor zongoraművész tartott rendkívül érdekes és 
tanulságos, hangversennyel egybekötött vetitettképes előadást Norvégiáról 
intézetünk számára.

Ifjúsági egyesületek munkája is támogatta a vallásos és hazafias ne
velés magasztos ügyét, illetőleg a sportkör a növendékek egészséges testi 
fejlődését. Az egyesületek működéséről külön részletes jelentések számolnak be.

Tanulmányi kirándulások. A tanulmányi kirándulásokról, amelyek 
nagyban hozzájárultak a szemléltető oktatás kiegészítéséhez és általános ne
velői munkánk értékének emeléséhez, a következőkben számolunk be.

Szeptember 14. Részt vett az I. osztály 17 növendéke. Hely: Kőszeg, 
Kálvária hegy. C él; tájékozódás a természetben. Vezető tanár: Kiss I-né dr. 
Kovács Margit.

Szeptember 19. Résztvett az egész ifjúság. Hely Szombathely. C él: A 
„Szombathelyi Hét“ kiállításainak megtekintése. Vezető tanár: Marton Géza. 
Résztvettek az osztályfők és a művészettörténet tanárai is.

Szeptember 21. Résztvett az V. osztály 16 növendéke. Hely: Kőszeg. 
Cél: A Heufel-féle fazekasműhely megtekintése. Vezető tanár : Kiss I-né dr. 
Kovács Margit.

Október l. Résztvett a VI. és VIII. osztály. Hely: Borsmonostor. Cél: 
A régi apátság és templom megtekintése. Vezető tanár : Dr. Visnya Aladár.

Április 9. Résztvett a V. és VI. osztály 20 növendéke. Hely : Kőszeg. 
Cél: a Czeke-féle szövőgyár megtekintése. Vezető tanár: Kiss I-né dr. 
Kovács Margit.

Május 20. Résztvett a VI. osztály 4 növendéke. Hely : Kőszeg, „Mexico“ 
Cél: Kőszeg síkvidéki flórájának megismerése. Vezető tanár: Kiss I-né dr. 
Kovács Margit.

Május 20. Résztvett a IV. osztály. Hely.' Kőszeg. Az intézet falán 
elhelyezett 16 sz. magasságú jeltől kiindulva : Oház, Hétforrás és Merengő. 
Cél: A légnyomás változásának megfigyelése különböző magasságokban.



Vezető tanár : Dr. Visnya Aladár. Résztvétt még Ruttkayné S. Szabó Erna 
osztályfő.

Május hó 31. Résztvétt a VIII. osztály. Hely : Kőszeg. Városi elektro
mosművek. Cél: az elektromos áram nagyban való termelésének megismerése. 
Vezető tanár : Arató István. Résztvétt még Vozáry Katalin osztályfő.

Június 1. Résztvétt a VIII. osztály. Hely: Kőszeg, Jéggyár. Cél: A 
jéggyártás gyakorlati kivitelének megismerése. Vezető tanár: Arató István. 
Résztvétt még Vozáry Katalin osztályfő.

Június 2. Résztvétt a III. osztály. Hely : Ják. Cél: A hazai román építé
szet műremekének, a jáki templomnak megismerése. Vezető tanár : Kolofont Eta.

A szokatlanul esős május és az iskolai év korai bezárása nem tette 
lehetővé a tavaszi időre tervezett nagyobb kirándulásaink lebonyolítását.

Látogatások. A fenntartó egyházkerület részérél D. Kapi Béla püspök 
május hó 15—16. napjain tartotta meg hivatalos látogatását.

Az állami főfelügyelettel megbízott Dr. Kemenes Illés a székesfehérvári 
tankerület vezetésével megbízott budapestvidéki tankerületi főigazgató, mint 
miniszteri megbizott április hó 5 — 6. napjain tartotta meg hivatalos látogatását.

Meglátogatta még május hó 11-én az intézetet dr. Belhorszky Ferenc 
nyíregyházi ev. gimnáziumi tanár, akit intézetének fenntartó testületé a munka
iskola elvét érvényesítő magyarországi közép- és középfokú iskolák tanulmá
nyozásával bízott meg.

A szakterem-rendszer iránt rövid látogatás keretében igen sokan érdek
lődtek. Közülük névszerint is megemlítjük Rudolfo Mosca páviai egyetemi tanárt.

Adományok. Amidőn beszámolunk az év folyamán intézetünknek jut
tatott adományokról, mindenekelőtt hálás elismeréssel és köszönettel emlékezünk 
meg mindazokról, akik ez évben is jóindulatú pártfogásukba vették intézetünket. 
A gyülekezeteknek és egyeseknek ezt az áldozatkészségét jelentősen egészítette 
ki a svédországi lundi Gusztáv Adolf Egyletnek 174 P 67 f. adománya.

Itt mondunk köszönetét Laschober Ödönnek is, aki a múlt évekhez 
hasonlóan ez évben is támogatásunkra volt vetítőképes előadások rendezésében.

Fenntartási adományokra folyó évi június hó 1-ig a következő ado
mányok folytak be :

Uraiújfalui ev. egyház 15 P, Rónai Gyula ev. lelkész 5 P, Lundi Gusztáv 
Adolf-Egylet 174 P 67 f., Csikostöttös 1933. és 1934-re 56 P, Tarrósi ev. 
egyház 1933. és 1934-re 4 P, Ág. ev. egyház 3 P, Tekési ev. egyház 3 P, 
Gerényesi ev. egyház 3 P, Szombathelyi ev. eg3'ház 10 P.

A z ev. tanítóegyleti alapra beküldött: Zacher Sándor, Sárvár I I P  
60 f., Vörös Géza, Ivánegerszeg 5 P.

A szaktermek felszereléséhez a következő adományokat kaptuk: A 
vallásterem számára: dr. Arató Amália (Budapest), Horvay Krisztus-szobor 
kicsinyített másolata herendi porcellánból, Molitorisz János (Ostffyasszonyfa) 
a kemenesaljai egyházmegye templomainak képe; a természetrajzi szakterem 
részére: Róth Jenő, 4 drb. természetrajzi szemléltető kép; a földrajz-terem
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részére: Ruttkayné Sinóros Szabó Erna, 4 drb. nagyméretű fénykép (Ált-Áussee, 
Gastein, Hallstatt, Fraunkirchen) és 3 drb. régi kép (Tulln, Haimburg, Engen- 
stein) keretezve. Természettan-terem részére: Dr. Visnya Aladár, báró 
Eötvös Lóránt arcképe.

A tanulók jutalmazására Róth Jenó' 5 drb. értékes könyvet adományozott, 
Katona József (Szombathely) 8 P-t adományozott.

A június hó 1. után érkező adományokról a jövő évi Értesítőben szá
molunk be.

Jótékonyság. 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 jótékony tevékeny
ségüket az idén is a Belmisszió Egyesület keretében fejtik ki.

A karácsonyi szeretetünnep javára az alábbi adományok folytak be:
Készpénzben: A tanári- és nevelőtestület együttes gyűjtése saját körében 

36 P, a Belmisszió Egyesület adománya 29 P 38 f., az intézeti pénztár hozzá
járulása 115 P 10 f., összesen 180 P 48 f.

Természetbeni adományok:
a) Egyesek részéről:

Ruttkayné Sinóros Szabó Erna, 1 pár kesztyű.
Dr. Schmidt Gizella, 1 szoknya,
Róth Jenő, karácsonyfadíszek (6'40 P értékben).

b) Az internátus részéről:
Dió, sütemény, kalács.

c) A növendékek részéről:
Ruhaneműt ajándékoztak: (kabátot, kötényt, ruhát, kesztyűt, sapkát^ 

cipőt) : Micskey Ildikó, Karányi Erzsébet, Weisz Katalin, Debreczeny Zelma; 
Kirchknopf Mária, Róth Edit, Vida Emma, Kováchich Lujza, Czvitkovits Ilona, 
Berkényi Krisztina, Ihász Edit, Sárközy Éva, Németh Emilia, Kovács Jolán, 
Kappel Teréz, Stein Márta, Zöld Éva, Présing Zsófia, Nagy Katalin, Hutflesz 
Margit, Kauffmann Olga és Éva, Székely Júlia, Gyalog Erzsébet, Adriány 
Anna, Németh Lenke, Holndonner Edit.

Könyvet, játékszert ajándékoztak: Micskey Ildikó, Karányi Erzsébet,
Kirchknopf Mária, Rusznyák Valéria, Kovács Jolán, Székely Júlia, Teke Katalin, 
Péterfy Piroska, Szabó Viktória.

Cukorkát ajándékoztak : Czvitkovits Ilona, Bögöthy Mária, Ihász Edit, 
Németh Emilia, Kotsis Irén, Kiss Margit, Bana Izabella, Magyar Edit, Kauff
mann Olga és Éva, Baltigh Erzsébet, Gyalog Erzsébet, Küttel Eleonóra és 
Margit, Sokoray Ilona, Grosz Margit, Rácz Magdolna, Péterfy Piroska.
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Az általános nyomor enyhítésére az intézet 150 liter tejet juttatott az 
Ev. Nőegyletnek.

Ösztöndíjak és jutalmazások. A közszolgálati alkalmazottak gyermekei 
számára létesített tanulmányi ösztöndíjból a V.K.M. adományozása folytán 
Ihász Ilona Vili. o. tanuló 200 P. ösztöndíjban részesült.

Az évvégi jutalmazások e soroknak nyomásakor még nem voltak isme
retesek. Az Értesítő végén Pótlások cím alatt olvashatók.

Tandíjmentesség és tartásdíjkedvezmény. Tandíjkedvezményben ré
szesültek : 1. Egyházkerületi határozat értelmében 2 tanuló 160 P-t. 2. A 
kőszegi ev. gyülekezet adományozása folytán 3 tanuló 240 P-t. 3. A helyi 
iskolai bizottság adományozása folytán 15 tanuló 600 P-t. Összesen : 1000 
P-t. Tartásdíjkedvezményben részesült 34 tanuló. Az elengedések összege 
8130 P. Ez összegből 5930 P. jutott ev. és ref. lelkészek, tanárok és tanítók 
leányai neveltetésének megkönnyítésére.

Segély- és kölcsönkönyvtár is támogatta a tanulókat a még mindig 
nehéz megélhetési viszonyok között. Öt tanuló ingyen, 119 tanuló pedig 
mérsékelt használati díj ellenében kapott e könyvtárból könyveket. A kiadott 
könyvek száma 1469 drb. E könyvtárt ez évben is Marton Géza rendes 
tanár kezelte.

Iskolai ünnepélyek voltak a következők:
1934. október 31. A reformáció ünnepe. Műsora: 1. Chopin: Prelude 

(20. op.) Zongorán játszotta: Kovács Erzsébet Vili. o. t. 2. Kapi : Mint kőszál 
a tengerben. Karének. 3. Szabolcska: Dicséret. Szavalta Róth Edit 1. o. t.
4. Édes anyánk az egyház is. Előadás. Kiss István vallástanár. 5. Vargha L.: 
Az Ur lábainál. Szavalta: Dienes Piroska VI. o. t. 6. Petróczy K. Sz.: Oh 
hogy adhassak hálákat. Karének. 7. Volkmann R. : Az eskü (21. op.) Zon
gorán játszotta : Adriány Anna VI. o. t. 8. Kozma A .: Az agg prédikátor.
Szavalta: Teke Katalin Vili. o. t. 9. Egypár mozaikkép Luther otthonából. 
Felolvasás- Mesterházy Eszter VII. o. t. 10. Schubert: Impromptu (172. op.) 
Zongorán játszotta: Péterfy Piroska VIII. o. t. 11. Vojtkó P .: Erős vár ami 
Istenünk. Szavalta: Kovács Éva VII. o. t. 12. Erős vár a mi Istenünk. 256. 
ének 1. v. Közének.

1394. december 8-án. Művészettörténeti ismeretterjesztő előadás. Műsora :
1. Győzelmi induló Verdi Aidájából. Zongorán játszotta: Ritscher Adél VIII.
o. t. 2. Füst Milán : Egy egyiptomi sírkövön. Szavalta Dreiszker Mária V. o. t. 
3. A piramisok művészete. Szabad előadás vetített képekkel, tartotta Kuffler 
Stefánia VIII. o. t. 4. Kiss József: A sphinx. Szavalta : Németh Gizella VIII.
o. t. 5. Rubinstein—Liszt: Azra (részlet). Zongorán előadta: Kovács Erzsébet 
VIII. o. t. 6. Gárdonyi Géza : A vásári múzeumban. Szavalta : Szabó Viktória 
VIII. o. t. 7. Egyiptomi tánc. Bemutatta: Baltigh Erzsébet V. o. t. Zongo
rázott : Kovács Erzsébet VIII. o. t.

1934. dec. 20. Karácsonyfa-ünnepély: Műsora: 1. Emberek készüljetek... 
112. ének 1—2 v. 2. Karácsonyi áhitat (imádság, a karácsonyi evangélium,



54

igemagyarázat, imádság) végezte Kiss István vallástanár. 3. Zengjen ének 
minden szájon. Karének. 4. Csajkovszkij: December. Zongorán játszotta: 
Kovács Erzsébet VIII. o. t. 5. Szabolcska: Karácsony éjszakáján. Szavalta: 
Gyalog Erzsébet V. o. t. 6. A gyermekek köszöneté. 7. Boldog örömnap 
derült ránk, 139. ének 1—2. v. 8. Az ajándékok kiosztása.

1935. március 15-én. Nemzeti ünnep. Műsora: 1. a) Szabados: Hiszek
egy . . . b) Molnár A : Mig a szívünk dobban . . .  Karének. 2. Móra László: 
Magyar zászló. Szavalta: Küttel Nóra II. o. t. 3. Horváth Géza: Magyar 
ábránd Op. 33. No. 12. Zongorán játszotta: Mesterházy Eszter VII. o. t. 
4. Ünnepi felolvasás. Ritscher Adél Vili. o. t. 5. Vörösmarty: Szózat. Sza
valta : Szilárd Anna V. o. t. 6. Himnusz. Közének.

1935. március 25-én. Madách ünnepély. Műsora: 1. Juhász Gy.: Madách 
Sztregován. Szavalta : Kele Ilona VIII. o. t. 2. Id. Ábrányi Kornél: Virág rege. 
Ciprus. Zongorán játszotta : Adriány Anna VI. o. t. 3. Kapcsolatok Madách 
élete és Az Ember Tragédiája közt. Irta és felolvasta : Ihász Ilona VIII. o. t. 
4. Ifj. Szász Károly: Madách. Szavalta: Szmolyán Mariann VI. o. t. 5. J. Brück: 
Magyar tánc. Zongorán játszotta: Péterfy Piroska VIII. o. t. 6. Részlet Az 
Ember Tragédiája XV. színéből. Szavalta: Ritscher Adél VIII. o. t. Zongorán 
kisérte : Kovács Erzsébet Vili. o. t.

1935. április 8-án. Rákóczi-ünnepély. Műsora: 1. Patyolat a kuruc c. 
nótát zongorázta: Magyar Edit II. o. t. 2. Mentes Mihály: Üzen a fejedelem. 
Szavalta Czeke Lidia V. o. t. 3. Nagy majtényi síkon. Karének. Énekelte: az 
az önképzőkör énekkara. 4. Ünnepi beszédet mondott II. Rákóczi Ferencről 
Szabó Viktória VIII. o. t. 5 Matz Dewelle: Csárdás. Zongorán játszotta: 
Kovács Erzsébet Vili. o. t. 6. Arany: Rákócziné. Szavalta: Teke Katalin 
VIII. o. t. 7. Magyar tánc. Bemutatták: Kuffler Stefánia és Péterfy Piroska 
VIII. o. t.-k. 8. Kosáryné: Rodostó. Szavalta: Dreiszker Mária V. o. t. 
9. Rákóczi induló. Zongorázta : Kováts Márta IV. o. t.

Az intézet résztvett a Kőszegen május 26-án rendezett országos jellegű 
ifjúsági énekhangversenyen, amelyet a rádió is közvetített. Tanulóink közre
működtek az együttesekben és önálló számokként előadták a következőket: 
Dobó: Régi dal; Kerényi: Város végén egy madár; Vásárhelyi: Virág János.

Az évzáró ünnepély műsora e sorok nyomásakor még nem volt ismeretes. 
Az Értesítő végén Pótlások cím alatt olvasható.
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Ul.
Tanári és neuelőtestület.

Tárgy és m unkabeosztás.
A) A  tanári testület rendes tagjai.
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Jegyzet

i A ra tó  I s tv á n
mennyiségtan
termésszettan

ig a z g a tó 2 5 2 5
természettan Vili. heti 4 
természettani gyakorlat 

VIII. heti 2
6

2 B irn e r  Ib o ly a német-francia h . tan ár 2 2
német III. heti 3 
francia III. heti 4 
német VI. heti 4 
francia VI. heti 4

15

A VI. o sz tá ly  
főnöke, 
in te rn á tu s l 
n evelőnő

3 D em iány  E d it
( S z e p t .  3 0 - i g  )

rajz h . tan ár 1 1

ra
ra
ra
ra
ra
m
ké

z I. heti 2 
z II. heti 2 
z Ili. heti 2 
z IV. heti 2 
z V—VI. heti 1 
ivészettörténet VII. heti 2 
zimunka I—IV. heti 5

16
Szeptem ber 
hó végén  
á l lá s á ró l  
lem o n d o tt

4 F a b r ic z y  O lga torna h . tan ár 6 6
torna I. heti 8 
torna 11. heti 3 
torna IV. heti 2 
torna V—VI. heti 2

1U In te rn á tu s l
nevelőnö

5 H a rsá n y i G yu la
földrajz
történelem

r. tan ár 2 5 13

földrajz 11. heti 3 
földrajz IV. heti 2 
történelem V. heti 3 
történelem VÍ heti 4 
történelem Vll heti 3 
történelem Vili. heti 3

1 8

A ta n á r i  
köny v tá r, a 
fö ld ra jz i és 
tö r té n e lm i 
s z e r tá r  őre

6 K assó  M a rg it
német
francia

h . tan ár 2 2

német 11. heti 4 
német IV. heti 3 
francia IV. heti 4 
neveléstan Vili. heti 2 
francia társalgás 1. csoport 

heti 2

15

A li. o. főnöke, 
int. nevelőnö, 
a  ta n á r i  é r te 
k ez le t 
jeg y ző je

7 K iss I s tv á n
ev. lelkészi 
oklevél r. tan ár 19 1 8 vallás 1 - Vili. heti 2—2 16

B elm lsszló -
EgyesO let
v eze tő je

8 K iss I -né  d r  
K o v á c s  M arg it

természetrajz
földrajz

r. tan ár 1 8 1 8

földrajz 1. heti 3 
földrajz 111. heti 2 
földrajz Vili. heti 2 
természetrajz V. heti 3 
fermészetra z VI. heti 3 
természetraiz Vll. heti 4 
természetra zi gyakorlat 

VI. heti 1

18

Az V. o sz tá ly  
főnöke. A te r 
m észe tra jz i 
és veg y tan i 
sz e re k  ő re

9 K o lo fo n t E te lk a
nyelV-történet- 

tudományi szak
csoport, és 
torna

r. te s t -  
n e v e lé s i  
ta n á r

2 2 1 3

magyar 1. heti 5 
magyar III. heti 3 
történelem 111. heti 3 
történelem IV. heti 2 
torna 111. heti 2 
torna Vll—Vili. heti 2

17
Az 1. o. főnöke 
A S p o rtk ö r 
v ez e tő je , a  
to rn a sz e re k  
ő re

10 M a rto n  G éza mennytségtan-
természettan

r. ta n á r 14 13

mennyiségtan 1. heti 4 
mennyiségtan 11. heti 4 
mennyiségtan VI. heti 3 
természetfan Vll. heti 3 
filozófia Vll. heti 2 
természettani gyakorlat 2

18
A te rm é sz e t
ta n i  sz e re k  és 
a  kölcsön- 
k ö n y v tá r  ő re

11 M iklós B e r ta
mennyiségtan- 
természettud. 
szakcs. és torna r. tan ár 3 2 3 2

1 9 3 5 .  é v i  f e b r .  v é g é i g  b e t e g s z a b a d 
s á g o n ,  1 9 3 5 . é v i  m á r c .  1 - t ő l  n y u g 
d í j a z v a .
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12
P e t r i c h  K a ta lin

( O k t .  1 - t ő l )

rajz h . ta n d r i 1

rajz 1. heti 2
rajz 11. heti 2
rajz 111. heti 2
rajz IV. heti 2
rajz V—VI. heti 1
művészettörténetVll. heti 2
kézimunka 1—IV. heti 5

1 6
A III. osztály 
fönöke. A rajz
s z e r tá r  Őrt. 
In te ra á tu s i 
nevelőnő

ÍR
B u t tk a y n é
S in ó ro s -S z a b ó
E r n a

magyar
latin

r. tan d r 1 7 17
magyar 11 heti 5 
magyar IV. heti 3 
magyar VI. heti 4 
magyar Vili. heti 4 
művészettörténet VI. heti 2

1 8
A IV. osztály 
főnöke. Az 
önképzőkör 
vezető je .

AVÍ1. osztály 
főnöke, az if
júság i könyv
tá r  ő re ,in te r-  
n á tu s i neve

lőnő

14
B a r c z á n é  d r. 
S c h m id t  G ize lla

német
francia

r. ta n d r 11 8
német I heti 4 
német Vll. heti 3 
francia Vll. heti 3 
német társalgási gyakorlat 
1. és 11. csoport, heti 2—2

14

15 S u h a jd a  L a jo s magyar
latin

r . tan d r , 
ig a z g a tó 
h e ly e t t e s

3 6 15
művészettörténet V. heti 2 
művészettörténet Vili. heti 2 
latin VI. heti 3 
latin Vili. heti 3

1 0

16 S u h a jd a  M a rg it természetrajz
földrajz

h . tan d r 1 1
természetrajz 1. heti 3. 
természetrajz 11. heti 3 
vegytan 111. heti 2 
természetrajzi gyakorlat 
1—111. heti 2

1 0

H ely e ttes  ta 
n á ri m inőség- 
bán  a lkalm a
z o tt  in terná- 
tu s i  ta n á r 
nevelőnő

17

18

T e k e  S á n d o r magyar
latin

r. tan d r 2 4 1 3

magyar V. heti 3 
magyar Vll. heti 3 
latin V. heti 4 
latin Vll. heti 3 
gyorsírás IV. heti 2 
gyorsírás V. heti 2 
gyorsírás VI—Vll. heti 1

18

D r. V isn y a  
A la d á r

mennyiségtan
természettan r. tan d r 2 9 8

mennyiségtan III. heti 3 
mennyiségtan IV heti 3 
mennyiségtan V. heti 3 
mennyiségtan Vll. heti 3 
mennyiségtan Vili. heti 3. 
természettan IV. heti 2 
mennyiségtani gyakorlat 
Vll—Vili. heti 1

1 8

1 9 V o z á r y  K a ta lin német
francia

h . ta n d r 2 2

német V. heti 4 
német Vili. heti 3 
francia V heti 4 
francia Vili heti 3 
francia társalgás 
11. csoport, heti 2

1 6
A VIII. osztály 
főnöke, ín ter- 
n á tu s i neve
lőnő

B ) Óraadók:

1 D r. G y ő riig  P á l rő m . k á t. h ito k ta tó 3 rém. kát. vallás 1—Vili. 8

2

3

K e r t a i  Já n o s é n e k óraad ó 1 0
ének I—VI. heti 6 
karének 1 
egyházi ének 2

9

Dr- L in k s z  Iz s á k iz r .  h ito k ta tó  

*

1 0 izr. vallás I—VIII. 4

C) Internátus.

Az internátus tanári és nevelőtestületére nézve lásd a X. fejezetet.
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un.
R tanári és neuelőtestület társadalmi és 

irodalmi m unkássága.
Arató István tagja a kőszegi ev. egyházközség képviselőtestületének 

és tanácsának, Vasvármegye iskolánkívüli népművelési bizottságának, több 
egyházi tanügyi bizottságnak, az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, 
az Országos Evangélikus Tanáregyesületnek, az Eötvös Kollégium volt 
tagjai Szövetségének, a Vasvármegyei Múzeumok Barátai Egyesületének, 
valamint számos helyi jótékony és kulturális egyesületnek. Tanulmányt írt 
ebben az Értesítőben A szakteremrendszer és a vele kapcsolatos újítások, a 
Prot. Tanügyi Szemlében A szakterem bevezetése a kőszegi leánylíceumba 
címmel.

Birner Ibolya tagja az Ev. Nőegyletnek.
Fabriczy Olga tagja a MANSZ kőszegi csoportjának, az Ev. Nőegyletnek.
Harsányt Gyula évdíjas rendes tagja a Magyar Történelmi Társulat

nak, az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ag. Hitv. Ev. 
Tanáregyesületnek, a Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Országos Egye
sületnek, a Vasvármegyei Múzeumok Barátai Egyesületének, a Kőszegi ág. 
hitv. ev. egyházközség képviselőtestületének, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek, a 
Kőszegi Diakonissza-egyesületnek, a Kőszegi Sportegyletnek.

Kassó Margit tagja a Kőszegi Ev. Nőegyletnek, a Kőszegi Ev. Dia
konissza-egyesületnek, és a Szegedi Egyetemi Luther-Szövetség Senior 
Egyesületének.

Kiss István tagja a Magyarországi Evangélikus Lelkész-egyesületnek, 
az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanáregyesület
nek, a kőszegi ág. hitv. ev. egyházközség képviselőtestületének és tanácsának, 
a vasi közép ág. hitv. ev. egyházmegye iskolai bizottságának, a Kőszegi Ev. 
Diakonissza-egyesületnek és a Kőszegi Ev. Nőegyletnek.

Kiss I-né dr. Kovács Margit választmányi tagja a Kőszegi Ev. Nő
egyletnek, tagja az Evangélikus Papnék Országos Szövetségének, a Kőszegi 
Ev. Diakonissza-egyesületnek, a Vasmegyei Múzeumok Barátai Egyesületének, 
a MANSZ kőszegi csoportjának, a Stefánia Anya- és Csecsemővédő-egyesületnek.

Kolofont Eta tagja az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a Polgáriiskolai 
Tanáregyesületnek, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek, a Kőszegi Ev. Diakonissza
egyesületnek, az Országos Anya- és Csecsemővédő-egyletnek.

Marton Géza a kőszegi ev. egyházközség gondnoka, tagja az Országos 
Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a Ter
mészettudományi Társulatnak, a Frontharcosok Szövetségének, az Iskolán
kívüli Népművelési Bizottságnak, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek, a Kőszegi Ev.
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Diakonissza Egyesületnek, a Kőszegi Hegyközség elnöke. Előadást tartott a 
Frontharcos Szövetségben.

Petrich Katalin tagja a Kőszegi Ev. Nőegyletnek.
Ruttkayné Sinóros Szabó Erna tagja az Országos Középiskolai Tanár- 

egyesületnek, az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek, 
a MANSZ. kőszegi csoportjának, a Stefánia Anya- és csecsemővédő-egye- 
sületnek.

Dr. Schmidt Gizella tagja az Országos Középiskolai Tanáregyesület
nek, az Országos Ev. Tanáregyesületnek, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a 
Vakokat Gyámolító Egyesületnek, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek, a MANSZ. 
kőszegi csoportjának, a Szepesi Egyesületnek, az Iglói Diákok Szövetségének, 
a Vasvármegyei Múzeumok Barátai Egyesületének, az Erdélyi Helikon Ma
gyarországi Barátai Egyesületének,

Suhajda Lajos tagja a kőszegi ev, egyházközség képviselőtestületének, 
tanácsának és iskolaszékének, a vasi közép ág. h. ev. egyházmegye, akőszegi ág. h. 
ev. egyházközség pénztárosa, tagja az Országos Középiskolai Tanáregyesület
nek, az Országos Ev. Tanáregyesületnek, az Eötvös Kollégium volt tagjai 
Szövetségének, a Kőszegi Ev. Diakonissza-egyesületnek, a Kőszegi Ev. Nő
egyletnek, a Kőszegi Sportegyletnek.

Suhajda M argit tagja a Természettudományi Társulatnak, a Vasvár- 
megyei Múzeumok Barátai Egyesületének, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek.

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

Dr. Visnya Aladár a Vasvármegyei Múzeumok Barátai Egyesületének 
alelnöke, örökítő tagja a Kir. Magy. Természettudományi Társulatnak, rendes 
tagja az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az Országos Ev. Tanár- 
egyesületnek, a Pécs-Baranyai Múzeum Egyesületnek, a Pécsi Széchenyi István 
Reáliskola volt tanulói Szövetségének, az Eötvös Kollégium volt tagjai Szö
vetségének, a Magyar Meteorológiai Társaságnak, a Kó'szegi Városszépítő és 
Turista Egyesületnek, a Kőszegi Ev. Diakonissza-egyesületnek, a Kőszegi Ev. 
Nőegyletnek, a Kőszegi Járási Gáz- és Légvédelmi Bizottságnak. Vezeti — a 
Múzeumbizottság Elnökével együtt — Kőszeg Város Helytörténeti és Szülő
földismereti Múzeumának előkészítő munkálatait. Rövid könyvészeti össze
állítása jelent meg „Kőszeg ostromának újabb irodalma“ címen a Vasi Szemle
I. évf. 344—345. lapjain és közleménye „Egy 150 év óta lappangó rovarfaj 
felfedezéséről“ a Vasi Szemle II. évf. 45—52. lapjain.

Vozáry Katalin tagja az Országos Középiskolai Tanáregyesületnek, az 
Országos Ev. Tanáregyesületnek, a Kőszegi Ev. Nőegyletnek, a MANSZ. 
kőszegi csoportjának, a Szegedi Egyet. Luther-Szövetség Senior-Egyesü'etének, 
az Erdélyi Helikon Magyarországi Baráti Egyesületének,
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Ulli.

H tanulók néusora.
A példás magaviseletű és valamennyi elméleti tárgyból jeles osztályzatot 

kapott tanulók neveit vastag betűvel szoktuk kiemelni. Mivel ez a névsor 
osztályozás előtt került nyomdába, az Értesítő végén Pótlások cím alatt 
közöljük ezeket a tanulókat.

I. o sztá ly

Berkényi Krisztina 15 Simon Mária
Boross Lucia Szász Éva
Bögöthy Mária Tokody Livia
Czvitkovics Ilona Vida Emma

5 Debreczeny Zelma Weisz Katalin
Dénes Irén Összesen : 19.
Erdős Edit
Karányi Erzsébet Magántanulók :
Kirnbauer Emma Kovács Éva

10 Kirchknopf Mária Lőrincz Ilona
Komócsi Klára br. Luzsénszky Andrea
Kováchich Lujza Szikszay Edit
Micskey Ildikó Tóth Adél
Róth Edit

II. osztá ly .

Bana Izabella Stein Klára
Deutsch Verona 15 Szijj Emma
Ihász Edit Wölfel Zsuzsanna
Kauffmann Olga Összesen: 16.

5 Kiss Margit
Kolozsi Erzsébet Magántanulók:
Kotsis Irén Bertha Ida
Küttel Eleonóra Jánosa Judit*
Magyar Edit Koltai Vidos Mária

10 Németh Emilia Seregély Erzsébet
Rőder Sarolta Szabó Irén
Sárközy Éva Világos Karolin
SchrődI Rozália

* Vizsgálatlan maradt.
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5

10

5

10

Hefty Ilona Rusznyák Valéria
Heidenreich Marianna Sokoray Izabella

III. osztály.

Hutflesz Marcit 
Kappel Teréz 
Kovács Jolán 
Magyar Katalin 
Molitórisz Katalin

10 Varga Irma 
Vas Magdolna 
Váry Márta 
Weisz Márta

Összesen: 13.

IV. o sz tá ly .

Bleyer Mária 
Böcskei Vilma 
Csathó Magdolna 
Fekete Vilma 
Gutay Irma 
Kovács Ida 
Kováts Márta 
Loibersbeck Irma 
Nagy Katalin 
Nagy Márta

Németh Anna 
Présing Zsófia 
Stein Márta 
Szabadváry Jolán 

15 Wölfel Erzsébet 
Zalán Veronika 
Zöld Éva

Összesen : 17.
Magántanuló: 

Katona Mária

V. o sz tá ly .

Baltigh Erzsébet Sándor Katalin
Barcza Piroska 
Czeke Lidia 
Dreiszker Mária 
Ecsedi Olga 
Gyalog Erzsébet 
Kauffmann Éva 
Küttel Margit 
Pacher Erzsébet 
Reichenfeld Ilona 
Ritscher Eva

Sokoray Ilona 
Székely Júlia 

15 Szilárd Anna 
Wölfel Irén

Összesen: 16.
Magántanulók:

Adorján Magda 
Csikor Éva 
Magyar Ilona 
Nöthling Sára

VI. o sz tá ly .

Adriány Anna 
Asbóth Margit 
Dienes Piroska* 
Grosz Margit

Magántanulók:
Csoboth Magdolna

Szmolján Marianna Porkoláb Mária
Összesen : 5.

* Kimaradt.
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VII. osztá ly .

Frank Irén 
Franki Magdolna 
Harsányi Ildikó 
Kovács Márta 

5 Lukoviczky Gizella 
Mesterházy Eszter 
Rácz Magolna

Tangelmayer Lidia 
Wagner Ibolya

Összesen: 9.

Magántanulók:
Adorján Erzsébet 
Sebesi Erzsébet**

VIII. o sztá ly .
Bárdosi Stefánia Németh Lenke*
Ihász Ilona Péterfv Piroska
Kele Ilona Ritscher Adél
Kovács Erzsébet Szabó Viktória

5 Kuffler Stefánia 10 Teke Katalin
Összesen: 10.

* Kimaradt. — ** Vizsgálatlan maradt.

IX.

Érettségi uizsgálatok.
A folyó iskolai évben egy ízben tartottunk érettségi vizsgálatot. Az 

érettségi vizsgálatra jelentkezett 9 tanuló, közöttük három latin kiegészitó’ 
vizsgálatra is.

Az írásbeli vizsgálatok május hó 15, 16, 17 és 18. napjain voltak, a 
szóbeli vizsgálat D. Kapi Béla dunántúli ág. hitv. ev. püspök elnöklete alatt 
és Dr. Deák János egyetemi nyilvános rendes tanár, kormányképviseleló' jelen
létében június hó 11-én.

Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei a következők:
Ma g y a r :  1, Miként nyilatkoznak meg nemzeti törekvéseink irodal

munkban a felújulás kora óta ?
2. Magyar és olasz kapcsolatok nemzeti történetünkben.

A tanulók közül 6 az elsőt, 3 a második tételt dolgozta ki.
Német :  Adott magyar szöveg fordítása németre: Szemelvény: „Harsányi 

Zsolt: „A fejedelem életefolyása" c cikkéből.
F r a n c i a :  Adott magyar szöveg fordítása franciára. Szemelvény: Makkai 

Sándor: „Élet fejedelme14 c. könyvéből.
La t i n :  Fordítás latinról magyarra: Minuitne memóriám senectus ?

(Cicero: Cato maior de senectute c. VII. 21—23. p.)

A vizsgálat eredményéről az Értesítő végén található Pótlások fejezete 
számol be.
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F)z internátus.
Az internátusbán elhelyezett növendékek tanítását és nevelését a tanári 

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

felügyel annak minden irányú tevékenységére.
2. Wagner Karola internátus-vezetó'nő. Az összes internátusi ügyek 

közvetlen irányítója, vezetője és ellenőrzője.
3. Barczáné Schmidt Gizella dr. tanárnevelőnő. Közvetlen felügyeletet 

gyakorolt egy hálóban elhelyezett 6 növendék felett. Napi beosztás szerint 
résztvett az általános felügyeleti munkában és a növendékek tanulmányainak 
ellenőrzésében.

4. Birner Ibolya tanárnevelőnő. Közvetlen felügyeletet gyakorolt egy 
hálóban elhelyezett 9 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett az álta
lános felügyeleti munkában és a növendékek tanulmányainak ellenőrzésében.

5. Demiány Edit tanárnevelőnő. 1934. okt. 1-ig közvetlen felügyeletet 
gyakorolt egy hálóban elhelyezett 8 növendék felett. Napi beosztás szerint 
résztvett az általános felügyeleti munkában és a növendékek tanulmányainak 
ellenőrzésében.

6. Fabriczy Olga tanárnevelőnő. Közvetlen felügyeletet gyakorolt egy 
hálóban elhelyezett 14 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett az 
általános felügyeleti munkában s a növendékek tanulmányainak ellenőrzésében. 
Elkönyvelte a növendékek beszerzéseit és kisebb kiadásait.

7. Kassó Margit tanárnevelőnő. Közvetlen felügyeletet gyakorolt két 
hálóban elhelyezett 8 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett az ál
talános felügyeleti munkában és a növendékek tanulmányainak ellenőrzésében.

8. Petrich Katalin tanárnevelőnő. 1934. október 1-én Demiány Edit helyé
be lépve, átvette annak munkáját, azonfelül irányította a növendékek házi és 
iskolai kézimunkájának beszerzését.

9. Suhajda Margit tanárnevelőnő. Napi beosztás szerint résztvett az álta
lános felügyeleti munkában és a növendékek tanulmányainak ellenőrzésében. 
Intézte a növendékek beszerzéseit és kezelte az írószerraktárt.

10. Vozáry Katalin tanárnevelőnő. Közvetlen felügyeletet gyakorolt 
egy hálóban elhelyezett 9 növendék felett. Napi beosztás szerint résztvett az 
általános felügyeleti munkában s a növendékek tanulmányainak ellenőrzésében.

11. Freyler Emma zenetanítónő. Tanította a zongorát heti 8 órában.
12. Hanély Flóra zenetanítónő. Tanította a zongorát heti 14 órában.
13. Móhr Jenő zenetanár. Tanította a zongorát heti 12 órában.
14. Szovják Gizella zenetanítónő. Tanította a zongorát heti 12 órában.

X .
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15. Beyer János dr. nyug. főtörzSorvos, intézeti orvos. Ellátta az 
internátus összes orvosi teendőit.

16. Suhajda Lajos leánylíceumi rendes tanár, igazgatóhelyettes. Vezette 
az intézet összes számadásait.

17. Özv. Schád Boldizsárné házvezetőnő. Közvetlenül vezette az inter
nátus háztartását és anyagszámadásait.

18. Kocsi Anna diakonissza nővér állandóan ügyelt a betegszobákra, 
ápolta az összes betegeket, felügyelt a növendékek fürdésénél és kezelte ágy- 
és asztalneműjöket.

19. A szülők kívánságára a gyengébb tanulókkal külön órában foglal
koztak Bősz Ilona, Draskovits Erzsébet és Schneller Ilona.

F) bentlakó nöuenöékek néusora.

Adriány Anna Hajdúböszörmény 
Baltigh Erzsébet Monor, Pest vm.
Bana Izabella Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok vm.
Barcza Piroska Kőszeg 

5 Bárdosi Stefánia Mór, Fejér vm.
Berkényi Kriszta Ecseny, Somogy vm.
Bögöthy Mária Takácsi, Veszprém vm.
Czvitkovits Ilona Nagygeresd, Sopron vm.
Deutsch Vera Mezőkomárom, Veszprém vm.

10 Dienes Piroska Németszecsőd, Vas vm. (szept.-dec.)
Erdős Edit Porpác Vas vm.
Frank Irén Csikostöttös, Baranya vm.
Grosz Margit Gyoma, Békés vm.
Gyalog Erzsébet Kéty, Tolna vm.

15 Hefty Ilona Budapest
Hutflesz Margit Rábafüzes, Vas vm.
Ihász Edit Kerta, Veszprém vm.
Ihász Ilona Kisbabot, Győr vm.
Kauffmann Éva Budapest 

20 Kauffmann Olga Budapest 
Kele Ilona Szombathely 
Kiss Margit Nagybarátfalu, Győr vm.
Kotsis Irén Mesterháza, Sopron vm.
Kováchich Lujza Pórládony, Sopron vm.

25 Kovács Erzsébet Szombathely (máj.-jún.)
Kovács Márta Tárnokréti, Győr vm.
Kuffler Stefánia Szombathely 
Küttel Eleonóra Moson-Krisztinamajor 
Küttel Margit „ „
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30 Lukoviczky Gizella Békéscsaba 
Magyar Edit Győr 
Magyar Katalin Szombathely 
Mesterházy Eszter Sopronnémeti 
Molitórisz Katalin Ostffyasszonyfa, Vas vm.

35 Nagy Katalin Meszlen, Vas vm.
Németh Emma Sobor, Sopron vm.
Németh Lenke Farád, Sopron vm. (szept.-dec.)
Pacher Erzsébet Locsmánd 
Péterfy Piroska Budapest 

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

45 Sándor Katalin Keszthely, Zala vm.
Sárközy Éva Székesfehérvár 
Sokoray Ilona Hánta, Veszprém vm.
Sokoray Izabella Hánta, Veszprém vm.
Stein Klára Mezőkomárom, Veszprém vm.

50 Stein Márta „ „
Szabó Viktória Ják, Vas vm.
Teke Katalin Sand, Somogy vm.
Vas Magdolna Czelldömölk, Vas vm.
Vida Emma Magyargencs, Vas vm.

55 Wagner Ibolya Alsónána, Tolna vm.
Weiss Katalin Kőszeg (okt. 11-ig).
Weiss Márta „ „ „
Wölfel Zsuzsanna Somogydöröcske.
Zalán Vera Szombathely 

60 Zöld Éva Budapest.

Vendégnövendékek:
Schneeberger Herta Bécs
Somp Magda Ménhárd, Szepes vm.

Az internátusi élet mindenben igazodik az iskola szelleméhez s a leg
gondosabb felügyelet mellett is kerül minden merevséget, lehetővé teszi minden 
növendéknek, hogy kötelességei elvégeztével korához és egyéniségéhez mérten 
foglalkozzék. Ha napi leckéjéről a felügyelő tanárnak beszámolt, az olvasó
teremben válogathat könyvek és folyóiratok között, vág}' külön teremben 
szórakozhatik. Itt kézimunkázik, megírja leveleit s rossz idő esetén, vagy télen, 
ha a kertben nem lehet, itt játszhatik is. Az internátus 14 ügyesítő társas
játékot szerzett be a növendékek számára.
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Az internátus amennyire csak lehetséges, pótolja a gyermeknek az ott
hont. A neveló'testület minden egyes gyermeket behatóan megfigyel és egyé
nileg irányítja. Az internátus vezetőnője e megfigyeléseket, ha szükségesnek 
látszik, közvetlen bizalommal tárja fel a szülő' előtt. A közös nevelői cél érde
kében egyszersmind arra kéri őket, hogy a maguk részéről is teljes őszinte
séggel közöljék vele a gyermek egyéniségére vonatkozó tapasztalatokat és 
esetleges aggodalmakat.

Különös gondot fordít az intézet a modern nyelvek gyakorlására. A 
német-francia középiskolai tanárok rendszeres társalgási tanfolyamokat is tar
tottak, amelyekről az értesítő más helyen részletesen is beszámol. 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 hivott meg 
az iskolai év elején, egyiket öt hétre, a másikat három hónapra.

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.

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

8 —1 óráig tanítás órarend szerint, V511 órakor tízórai. ' / 4  2-kor ebéd, 2—3 
séta, tenisz, vagy korcsolya, 3 —5 a másnapi órákra való készülés, 5 órakor 
uzsonna. 7« 6-tól 728-ig zongora-, ritmikus torna- és társalgóórák, zongora
gyakorlás s végzett munka után tetszés szerint olvasás, kézimunka, levélírás 
vagy szórakozás. */48-kor vacsora, utána közös istentisztelet, azután a növen
dékek a hálótermekbe mennek és esti toilette után 9 órakor lefeküsznek.

A korcsolyázás kötelező, felmentés csak orvosi bizonyítvány alapján 
nyerhető.

Szombat délután tiszta ruha átvétele, ruhabeadás, szekrényrendezés.
4



66

Vasár- és ünnepnapokon istentisztelet.
A növendékeket a szülők és rokonok csak vasárnap látogathatják meg, 

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

Oly rokonok, vagy ismerősök, akikkel az érintkezést a szülők és az 
internátus vezetője megengedik, rendesen minden hónap első vasárnapján déli 
12 órától kezdve kivihetik az intézetből a növendékeket, de legkésőbb 7 órára 
vissza kell őket hozniok. Az intézet ily alkalommal kisérő gyanánt csak meg
bízható személyeket fogad el, semmi esetre sem kiskorúakat vagy szoba
lányokat. Az a növendék, aki kimenő napon nem tér vissza pontosan az in
tézetbe, elveszti a következő kimenetel jogát, de ezt a vezetőség azoktól is 
megvonja, akiknek haladása vagy viselkedése kifogás alá esik. Éjjelre kima
radni semmi esetre sem szabad, még szülői felügyelet alatt sem.

Élelmiszercsomagot csak Mikulásra és húshagyókeddre kaphatnak a 
növendékek.

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

A szülők kifejezett kérésére a karácsonyi és húsvéti, sőt idejében az 
internátusvezetőnőnek beadott kérésre a nagyvakációra' hazautazó növendéke
ket is elkísérjük Szombathelyig, de Budapestig is. E kíséret többekre eloszló 
csekély költsége a különkiadások számláját terheli. A szülőknek írásban adott 
engedélye alapján egyedül is útra engedjük növendékeinket, hangsúlyozni 
kívánjuk azonban, hogy ily esetben az utón előforduló zavarokért az intézet 
semminemű felelőséget nem vállal.

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 növendékeket.
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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.

FI feluétel feltételei.

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

A folyamodványok február hó 1-től kezdődőleg nyújthatók be s a beér
kezés sorrendjében 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 íja 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 tartásGíjkedvezményeket engedélyez.

Kedvezmény iránti folyamodvány az iskolai bizottsághoz címezve felvételi 
kérvénnyel egyidejűleg az igazgatósághoz nyújtandó be. A tartásdíj havonként 
fizetendő és minden hó 1-én esedékes. Azonban júl. 15-ig, illetőleg a felvétel
kor 100 P előlegül a hely lefoglalására beküldendő. Ha a befizetés a hó 8 
napjáig nem folyik be, havi l ”/o 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 növendékek száma helyett egy I. betűt kell varrni.

Ha évközben a növendék kimarad, a kimaradás hónapjának végéig a 
tartásdijat 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, 
toilettszerek, 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.
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R nöuenöékek által hozanöő tárgyak jegyzéke.
d) 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 legyen, 
2 színes fésülködő kabát, 3 fehér nyári nadrág, 3 könnyű tompaszínű trikó
nadrág és 3 téli színes trikónadrág, 2 fekete klottnadrág, legalább 6 pár 
harisnya. (A harisnya mind feketeszínű legyen, mert ünnepre való más színűt 
az intézet szerez be a növendékek számára. A régi növendékek eddigi ünnepi 
drapp harisnyáit kívánatra önköltségen festetjük feketére.) 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 fürdő
lepedő vagy köpeny és 1 szenyeszsák.

c) Felsőruházat: ünnepnapra sötétkék matrózruha, lerakott aljjal. Sötét
kék matrózgallérján 6 soros keskeny fehér sujtás legyen. Kézelőin ugyanígy, 
a blúzt elől két fekete sza'agcsokor 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 fentemlített 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 (lehetőleg magyar szabásban, fehér ingvállal), 1 könnyű fehér ruha grena- 
dinból (nem újjatlan), 3 fekete klottkötény, 1 meleg pongyola, 1 fehér újjas 
kötény terítéshez (munkaköpenyszabás), 1 pár fekete egypántos lakkcipő, 
2 pár fekete félbőrcipő, 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 
cipőtisztitókefe. 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 1. betűvel jelölve.
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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.

A szülők részéről több oldalról elhangzott az a kérelem, hogy a gyer
mekeik felszerelésének megkönnyítésére az intézet a jövőben használati díj 
mellett ne csak matrácot adjon a növendékeinek, hanem egyéb felszerelési 
tárgyakat is. Ilyen irányú kívánságok kielégítésére az intézet a következőket 
határozta e l :

Aki ágy- és asztalnemű használati díja fejében az iskolai év elején egy 
összegben befizet 30 P-t, az fel van mentve a gyapjutakaró megvételének 
kötelezettsége alól, nem kell magával hozni sem matrácot, sem ágyneműt, 
sem asztalneműt, sem evőeszközt és nem tartozik beszolgáltatni évenkint egy 
por és egy tányértörlőt.

Aki e kedvezményben részesülni kiván, erre vonatkozó kérelmét a fel
vételi folyamodványban kell jeleznie, mert a felszerelés csak korlátolt mennyi
ségben áll rendelkezésre.

X I.

Fiz eluégzett tananyag és a tanulmányi
eredmény.

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

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

Mint rendkívüli tárgyat tanítottuk a gyorsírást heti 1 óráben 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 statisztikai 
adatok tüntetik fel.

A múlt években már bevezetett természetrajzi és természettani gyakor
latokhoz a folyó iskolai évben mennyiségtani gyakorlatok is járultak és pedig 
a VII. és VIII. osztály számára közösen, heti 1 órában.
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Természetrajzi gyakorlatok az I.—III. osztály számára. Heti 2 
órában vezette Suhajda Margit. A gyakorlatokon hetenkint váltakozva 2—2 
osztály vett részt.

Az egyes osztályokban a következő munkakörök fordultak elő.
I. osztály. Termések szerkezetének gyakorlati megismerése és lerajzolása, 

virágok morfológiai leírása, tavaszi növények felismerése. Emlős állatok fel
ismerése és leírása. Híres gyémántok utánzatainak bemutatása. Egyszerű 
ásványtani kísérletek megfigyelése és leírása. A kőszegi kőzetek és a tanul
mányok folyamán előfordult ásványok felismerése és leírása.

II. osztály. A termések és rovarok gyakorlati felismerése és leírása. Fede
les-, recés-, egyenesszárnyű rovarok és a keresztespók vázlatos rajzának el
készítése természet után. A méh lábának és szárnyának mikroszkópi bemuta
tása. A tengeri tüskésbőrűek vázlatos lerajzolása. Az izmok szöveti szerke
zetének, a bél, érfal keresztmetszetének és az emberi vérnek mikroszkópi be
mutatása és a látottak lerajzolása. A csontok gyakorlati felismerése az emberi 
csontvázon, a tüdő, légcső és fogazat ismertetése- Az edénnyalábok, levegő- 
nyilások, levélzöld mikroszkópi bemutatása, a látottak lerajzolása, magvak 
felismerése.

III. osztály. Durranógáz fejlesztése, só előállítása savból és lúgból, kén  ̂
foszfor, ammonia, kénhidrogén felismerése. Kristályalakok tanulmányozása. A 
keménységi skála felismerése. Világítógáz fejlesztés, a gyertyaláng részeinek 
bemutatása. Keményítőfélék és élesztőgombák mikroszkópi vizsgálata. Ásványok 
felismerése, kísérletek ólommal, cinkkel, ónnal.

Növénytani gyakorlatok a VI. o. számára. Heti 1 órában vezette 
Kiss I.-né dr. Kovács Margit.

Az elvégzett munka :
Alaktanból: Levelek gyűjtése, szárítása és felragasztása. Módosult szárak 

gyűjtése. Termésgyüjtemény készítése.
Sejt- és szövettanból: Szemléltetés Zeiss féle mikroszkópon. A mikrosz

kópban látottak lerajzolása és pedig: a sejt alkotó és tartalmi részei, sejt
falvastagodások, kristályok a sejtközti járatokban, az élesztősejtek szaporodása 
epidermis és zárósejtek, egy- és többsejtű szőrképletek, paraszövet-parasze- 
mölcsök, egyszikű és kétszikű szár keresztmetszete, évgyűrűk, levél, kereszt- 
metszete, 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 vizkultúrában való tenyésztése.

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

Természettani gyakorlatok a VII. osztály számára. Heti 2 órában 
vezette Marton Géza.

A fizikai gyakorlatok tárgya: Az egyenletes és egyenletesen változó
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mozgás megfigyelése, a mozgások grafikonjainak a felvétele. A fonál és fizikai 
ingák mozgásainak a megfigyelése. A fizikai inga redukált hosszának a meg
határozása a felvett grafikon alapján. Erőviszonyok meghatározása az egyszerű 
gépeknél. Annak megállapítása a felvett grafikonok alapján, hogy mitől és 
hogyan függ egy rugalmas fonal megnyúlása. Folyadékok sűrűségének a meg
határozása. Levegő súlyának a meghatározása. Megfigyelések és mérések a 
fényvisszaverődés és fénytörés köréből.

A második félév második felében pedig a fizikai gyakorló órák szorosan 
hozzákapcsolódtak a rendes órák menetéhez úgy mint a Vili. osztályban.

Természettant gyakorlat a VIII. osztály számára. Heti 2 órában 
vezette Arató István.

Ezek a gyakorlatok a folyó iskolai évben szervesen voltak kapcsolva a 
rendes tanítással, oly célból, hogy az ily módon heti 4 óráról 6 órára növe
kedett fizikaórák keretében a tanulók az elvégzett anyagot el is sajátítsák és 
a gyakorlati órákon túlmenően már ne kelljen nekik külön fizikából otthon is 
készülniök. A tulajdonképpeni tanítási órák szolgáltak a továbbhaladásra, a 
gyakorlati órák pedig a begyakorlásra, vagy a megtanulásra. így a tanítási 
órákon felszabadult a feleltetéshez szükséges idő és maga a továbbhaladás 
lebonyolítható volt a tanulók egyéni kísérletezéseivel és méréseivel. A gya
korló órák tanári vezetéssel a begyakorlásnak, illetve megtanulásnak voltak 
szentelve. így a tanár ezeken az órákon fokozott mértékben győződhetett 
meg, mily mértékben sajátították el a tanulmányi anyagot a növendékek. A 
tanulók pedig a gyakorlati órákon nem könyvből szövegszerüleg tanultak, 
hanem megismételt, esetleg más alakban kivitelezett saját kísérleteikből, mé
réseikből, összehasonlító összeállításokból, olvasmányokból. Ennek a tanításnak 
az eredményeként a növendékeknek érdemleges házi teendői a fizika tanulá
sával nem voltak. Pl. az I. fejezetben közölt a házi feladatokról szóló február 
15-i kimutatás szerint Ohm törvényéből kellett készülniök a tanulóknak 15 
percre előirányzott idő alatt a másnapi kettős, 8— 10-ig tartó fizikaórára.

Fényképező-gyakorlatok. Május elejétől kezdve, hetenként egy-egy 
délután Reindl Edit szakképzett fényképész (Szombaíhely) vezette. — 
Növendékeinknek múlt évben a középiskolai országos diák fényképkiállításon 
elért szép eredményei tették kívánatossá a tanulók ily irányú érdeklődésének 
további fejlesztését és tudásuknak fokozott kiegészítését. E gyakorlatokon a 
növendékek szakszerű és gyakorlati irányítást kaptak a képek felvételéről, 
negatív és pozitív fényképezési munkálatokról.

Ezen helyen mondunk hálás köszönetét Reindl Editnek azért a ritka 
kedvességért, hogy ezeknek a gyakorlatoknak a megtartására szívességből 
vállalkozott nemcsak egy-egy vasárnap délutánját áldozva fel azok számára, 
hanem még a Szombathelyről való utazással járó fáradtságot is.

Ezeket a gyakorlatokat a jövő évben igyekezni fogunk rendszeressé tenni 
oly módon, hogy a fizikatanárok részéről kapják meg a tanulók a fényképe
zéshez szükséges elméleti ismereteket és szakembernek a vezetése mellett 
végezzék majd a gyakorlati keresztülvitelt.
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Mennyiségtant gyakorlatok a VII. és Vili. osztályok számára. Heti 1 
órában vezette dr. Visnya Aladár.

A kidolgozott példák a kamatos kamat- és járadékszámítás, továbbá a 
szögletes és görbelapú testek felszínének és köbtartalmának számítása köréből 
valók.

XII.

Renökíuüli tárgyak.
Az intézet különösen nagy súlyt helyez a rendes iskolai tanítás mellett 

a művészi és gyakorlati irányú tanításra. E rendkívüli tárgyakat növendékeink 
nagy szorgalommal és szeretettel tanulták. Tanítottuk a német és francia 
nyelvet 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 isme
retére későbbi tanulmányaik miatt szükségük van.

Német és francia társalgás.
Tanították: Kassó Marcit, dr. Schmidt Gizella, Vozáry Katalin.

Német I.
Tanította: dr. Schmidt Gizella. Heti 2 óra.

Beszédgyakorlatok: Was macht und wie ist das Mädchen, der Bub, die 
Mutter, die Köchin, der Tischler stb. Die Haustiere, wilden Tiere, die Vögel. 
Nikolo und Krampus. Weihnachtserwartungen. (A szavak beidegződése külön
féle társasjátékok, különösen „Fekete Péter“ és quartett rendszerű kártyajáték 
segítségével történt.) — A II. félévben feldolgoztuk a Linguaphone Konver
sations-Kursus első négy hanglemezét és azokkal kapcsolatos tárgyköröket. 
(Die Familie Schneider. Ein Besuch. Die Kinder. Im Salon). Tavasszal külön
féle német dallal és beszélgetéssel járó játék a kertben.

Német II,

Tanította: Dr. Schmidt Gizella. Heti 2 óra.
Beszédgyakorlatok többnyire olvasmányok kapcsán: adomák, rövid el

beszélések (Kari Múllenhoff, der treue Küchenjunge Die schwarze Gret. Ludwig 
Aurbacher. Seltsames Roßfutter, hanglemezről J. Grimm, Frau Holle). A II. 
félévben Linguaphone Gramophon Konversations-Kursus első tiz hanglemezét 
dolgoztuk fel. (Die Famile Schneider. Ein Besuch. Die Kinder. Im Salon. Im 
Speisezimmer. Das Schlafzimmer. Das Haus. „Unter den Linden.“ Im Hotel. 
Im Restaurant.) A tárgykörrel kapcsolatos társadalmi szokások, illetve illem- 
szabályok megbeszélése.
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Francia I.
Tanította : Kassó Margit. Heti 2 óra.

L’ année. Les quatres saisons. La poupée. La maison. La salle á manger. 
Bemard met son bateau dans la baignoire. Denis dine du dos d’ un dodu 
dindon. Giséle a acheté des gateaux pour son goűter. Firmin construit un 
fort au pied de la falaise. Les aventures de Pierrette. Chansons. Le baptéme 
de Poupée.

Francia II.

Tanította: Vozáry Katalin. Heti 2 óra.
Beszédgyakorlatok : Les animaux domestiques. La basse-cour. Le jardin 

potager. Közmondások. Idó'szerű témák. Játékok.
Olvasmányok : Charles Nodier : Le chien de Brisquet. Alphonse Daudet: 

La chévre de monsieur Sequin. Georg Sand: Le vieil äne. Edmond Rostand : 
Chantecler I. (szemelvényesen) Cendrillon, Les bourgeois de Falaise J. O. 
Mercier : Les surprises de la T. S. F. Comédie en un acte.

Résztueuő tanulók néusora.
(A név után következő' római számjegy azt az osztályt jelenti, amelyikbe 

a növendék az iskolában jár.)

Német I.

Bögöthy Mária I. 
Deutsch Verona II. 
Erdős Edit I.
Ihász Edit II.

Kováchich Lujza I. 
Magyar Katalin III. 
Sárközy Éva II.

Összesen : 7.

Német II.

Adriány Anna VI. 
Baltigh Erzsébet V. 
Dienes Piroska VI. 
Hutflesz Margit III.

Kauffmann Éva V. 
Reichenfeld Ilona V. 
Zöld Éva IV.

Összesen: 7.

Francia I.

Bana Izabella II. 
Magyar Edit II. 
Molitorisz Katalin III,

Nagy Katalin IV. 
Weisz Márta III. 
Wölfel Erzsébet IV.

Összesen: 6.

Francia II.

Asbóth Margit VI. 
Grosz Margit VI.

Wölfel Irén V.
Zalán Verona IV.

Összesen: 4.
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Zenetanítás.
Tanárok: Freyler Emma, Hanély Flóra, Móhr Jenő és Szovják Gizella.

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

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

II. osztály: Chován zongoraiskola II., vagy Kálmán—Molnár—Senn 
zongoraiskola III. kötete. A dur és harmonikus moll skálák és hármashang- 
zatok játszása 2 oktávon át. Előadási darabok.

III. osztály: A dur és moll skála 4 oktávon át párhuzamos és ellen
tétes mozgásban, tercekben és sextekben, hármashangzatok. Tanulmányok: 
Czerny : Kézügyesség előiskolája és Bertini: Etude-ök. Szonatinák, előadási
darabok.

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

V. osztály: Skálák, mint az előző osztályban, 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. osztály: Az összes dur, moll és kromatikus skálák, oktávok, teljes 
fogásé akkordok. Pischna ujjgyakorlatai. Tanulmányok : Czerny: Kézügyesség 
iskolája. Bertini: Etude-ök. Bach: Kis praeludium és két szólamé invenciók. 
Előadási művek: Clementi, Haydn, Mozart szonátáiból. Kisebb előadási 
darabok.

VII. osztály: Skálák továbbfejlesztése. Pischna ujjgyakorlatai. Tanul
mányok : Czerny : Kézügyesség iskolája. Cramer Etudeök. 2 szólamé inven
ciók. Előadási darabok.

VIII. osztály: Skálák Pischna éjjgyakorlatai. Tanulmányok: Czerny: 
Kézügyesség iskolája. Cramer: Etudeök. Bach : 2 szólamé invenciók. Előadási 
művek: Haydn, Mozart, Clementi, Beethoven szonátáiból. Kisebb előadási 
darabok.

E tanterv lényegében megfelel annak, amelyet a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter ér 88923. 111/a. sz. rendeletével a zeneiskolák számára adott ki.

A résztvevő tanulók névsora.
(A név után következő római számjegy azt az osztályt jelenti, amelyikbe 

a növendék az iskolában jár).
I. zongora-osztály.

Név: Tanította:
Berkényi Krisztina I. Hanély Flóra
Bögöthy Mária 1. Freyler Emma



Deutsch Verona II. 
Kiss Margit II. 
Kováchich Lujza I. 
Stein Klára II.

Szovják Gizella 
Szovják Gizella 
Hanély Flóra 
Freyler Emma

Összesen: 6.

11. zongora-osztály:
Név: Tanította

Bana Izabella II. 
Hutflesz Margit III. 
Kotsis Irén II.
Küttel Eleonóra II. 
Magyar Katalin III. 
Sárközy Éva II.
Vas Magdolna 
Wölfel Zsuzsanna II.

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

Összesen: 8.

111. zongora-osztály.
Név: Tanította

Grosz Margit VI. 
Molitorisz Katalin 
Reichenfeld Ilona V. 
Szabó Viktória VIII. 
Zalán Verona IV.

Móhr Jenő 
Móhr Jenő 
Freyler Emma 
Szovják Gizella 
Szovják Gizella

Összesen: 5.

IV. zongora-osztály.
Név: Tanította:

Magyar Edit IV. Szovják Gizella

V. zongora-osztály.
Név: Tanította:

Adriány Anna VI. 
Baltigh Erzsébet V. 
Bárdosi Stefánia VIII. 
Kovács Márta VII. 
Mesterházy Eszter VII.

Hanély Flóra 
Móhr Jenő 
Szovják Gizella 
Móhr Jenő 
Hanély Flóra

Összesen : 5.

VI. zongora-osztály.
Név: Tanította:

Péterfy Piroska Vili. Szovják Gizella
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VI. zongora osztály.
Név: Tanította:

Ritscher Adél Vili. Szovják Gizella.
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.

Az V—VII. évfolyam növendékei a zenevizsgán a következő darabokat 
adták elő:

1 Lack : Pendant le Valse
2. Horváth G .: Ábránd
3. Schubert: Valse noble
4. Chopin: Mazurka
5. Csajkovszkij: Barcarola
6. Chopin: Prelud

Baltigh Erzsébet V. 
Mesterházy Eszter VII. 
Adriány Anna VI. 
Bárdosi Stefánia Vili. 
Péterfy Piroska Vili. 
Ritscher Adél VIII.

Ritmikus torna és tánc.
Tanította: Fabriczy Olga oki. testnevelő tanár, oki. táncmester.
A ritmikus tornát és táncot a társadalmi táncokkal együtt tanulták a 

növendékek, heti 2 órában
A gyakorlások célja a test minden oldalú fejlesztése, főtekintettel a 

mozgások harmonikus, egyöntetű, szép kivitelére, a ritmusérzék fejlesztése, 
táncmozdulatok és táncok begyakorlása.

A tanítás anyaga: ruganyosító, izomfejlesztő, ügyességi gyakorlatok: 
ritmikus és kifejező mozgások : magyar nép- és társadalmi táncok.

A résztvevő tanulók névsora.

Czvitkovics Ilona 1. 
Erdős Edit I. 
Kováchich Lujza I. 
Micskey Ildikó I.

5 Róth Edit I.
Szász Éva I. 
Tokody Livia I. 
Vida Emma I.
Bana Izabella II.

10 Ihász Edit II.

Kauffmann Olga II. 
Kiss Margit II.
Kotsis Irén II.
Németh Emma II.

15 Wölfel Zsuzsanna II. 
Hefty Ilona 111. 
Szabadváry Jolán IV. 
Wölfel Irén IV.
Zöld Éva IV.

20 Kauffmann Éva V.
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Ritscher Éva V. Szabadváry Ilona el. isk.
Wölfel Irén V.
Róth Éva elemi isk. Összesen: 24.

6yorsírd5.

Tanította: Teke Sándor.

Az egységes magyar gyorsírást, irodai gyorsírási fokon, mint rendkívüli 
tárgyat a VII. osztály 2 tanulója gyakorolta heti 1 órában. A tanítási órák 
elméleti anyagát a rövidítési rész egészítette k i: olvasási gyakorlatok s 
diktátumok.

Tankönyv: Dr. Radnai Béla: Irodai gyorsírás.

A résztvevő tanulók névsora:

Kovács Márta VII. Wagner Ibolya VII.

Latin nyelu.

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

A latin nyelvet a leányliceumok számára kiadott tanterv szerint mint 
rendkívüli tárgyat tanulták az V—Vili. osztályokból önként jelentkező' tanulók, 
az V. osztályban heti 4, a többiben 3—3 órában. A V.K.M. rendelete alapján 
a leányliceumok latint tanuló növendékei a latin nyelvből kiegészítő érettségi 
vizsgálatot tehetnek.

A feldolgozott tanítási anyag az V. osztályban: lncze-Kerényiné Latin 
olvasókönyvének 1-34 olvasmánya s az ezeknek megfelelő magyar szövegek 
(retroversiok) fordítása, továbbá Catullus költeményeiből szemelvények. Nyelv
tanból az alaktan. A tanítást iskolai írásbeli dolgozatok egészítették ki.

A résztvevő tanulók névsora :

Baltigh Erzsébet 
Barcza Piroska 
Czeke Lidia 
Dreiszker Mária 

5 Ecsedi Olga 
Gyalog Erzsébet 
Kauffmann Éva

A VI. osztályban a tanulók egyszerűbb és könnyebb szövegeket fordí
tottak (Phaedrus 14 meséje, Ovidius : A világ négy korszaka, Philemon és 
Baucis. Szemelvények Cicero In Verrem IV. De signis c. beszédéből), nyelv
tanból az alaktant egészítették ki s a mondattani alapismereteket gyakorolták. 
A nyelvtani anyag begyakorlására havonkint egy-egy dolgozatot Írtak.

Pacher Erzsébet 
Reichenfeld Ilona 

10 Sokoray Ilona 
Székely Júlia 
Szilárd Anna 
Wölfel Irén



A résztvevő tanulók névsora.

Adriány Anna Grosz Margit
Asbóth Margit Szmolján Marianna

A VII. osztály tanulói Vergilius Aeneisének I-XII. énekéből szemelvé
nyeket, C. Plinius Caecilius Secundus leveleiből: I. 1, 6, 9, 13, II. 20, III. 1, 
6, 16, IV. 13, VI. 7, 16, 20, VII. 5, Vili. 8, IX. 33, Ad Traianum 96, 97, 
120. szemelvényeket fordították. Nyelvtani anyag: latin mondattan. A nyelv
tani s fordítási anyagot írásbeli dolgozatok kisérték.

A résztvevő tanulók névsora :

Frank Irén Lukoviczky Gizella
Franki Magdolna Mesterházy Eszter
Harsányi Ildikó Tangelmayer Lidia
Kovács Márta

A Vili. osztály tanulói szemelvényeket fordítottak Horatius műveiből 
(ódák, epodosok, satirák, epistulák) és Tacitus Annaleseiből. 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 névsora;

Ihász Ilonán 
Kuffler Stefánia 
Péterfy Piroska

Kézimunka.

Tanította: Petrich Katalin.
A kézimunka az I—IV. 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, hogy a különböző magyar vidékek nép
művészetének stílusát felismerje, s midőn ezekben már otthon érzi magát, 
önállóan, hamisitatlan magyaros stílusban tervezhessen. Olyan feladatokon 
dolgoztak a növendékek, amelyeken alkalmuk volt Ízlésüket, színérzéküket, 
tervezőképességüket kibontani, fejleszteni és emellett a rendes és pontos 
munkát a szabásban és varrásban megszokni.

így többek között az I. osztály saját tervezésű horgolt betétet, a II. osztály 
sárközi hímzéssel tervezett kézitáskát készített. A Hl. osztály a rajzterem 
függönyeit varrta a magatervezte rátét díszítéssel, a IV. osztály növendékei 
magyaros blúzt, mellényt varrtak és hímeztek, stb.

7 8



Intézetünk nagy fontosságot tulajdonit a kézimunka tanításának, mert azt 
nemcsak a nőnevelés egyik fontos tényezőjének tekinti, hanem azonfelül 
jövőbeható nemzeti ügynek.

XIII.

Ifjúsági egyesületek.
1. R Belm issziá Egyesület 1 9 3 4 —35 . isk. éui jelentése.

Az egyesület célja a vallás-erkölcsi érzületnek és egyházias öntudatnak 
elmélyítése. Tagjai az intézet protestáns növendékei, számszerint 71-en. Veze
tője: Kiss István vallástanár. Az egyesület ezidei ifjúsági elnöke: Ihász Ilona 
Vili. o. t., jegyzője: Teke Katalin Vili. o. t., pénztárosa: Péterfy Piroska 
Vili. o. t., laptárosa Frank Irén VII. o. t.

Az egyesület négy irányú munkásságot fejtett k i: bibliaórákat, műsoros 
összejöveteleket tartott, iratterjesztést végzett és a jótékonyság gyakorlásában 
buzgólkodott.

I. A fősúlyt a bibliaórákra fektettük. Ezek tárgyát éneklés, imádkozás, 
bibliaolvasás és magyarázat képezte. A bibliával az alsó osztályosok csoport
jában az apostoli hitvallás, a felsőbbekében az úrvacsora szempontjából fog
lalkoztunk s itt folytatólag a filippibeliekhez írt levelet is olvastuk.

II. Műsoros összejövetelt négyet tartottunk; az elsőt a gyámintézet, a 
másodikat a Harangszó jubileuma alkalmából az ev. sajtó, a harmadikat Kunst 
Irénről való megemlékezéssel a külmisszió, a negyediket a belmisszió köze
lebbről a magyar ev.-i ébredés ismertetése szolgálatában. Ezeknek az ünnepi 
összejöveteleknek a műsora a következő volt:

1. 1934. nov. 18-án. 1. A 274. ének 1 — 3 verse. Közének. 2. Imádkozott 
Ihász Ilona VIII. o. t., 3. írásmagyarázat és imádság. Kiss István vallástanár. 
4 Tavaszy I.: Jótevők. Szavalta Kotsis Irén II. o. t., 5. Kiss I. vallástanár: 
A Gusztáv Adolf-Egylet. Előadás. 6. Csajkovszky: In der Kirche. Zongorán 
játszotta Kovács Eva VII. o. t., 7. A gyámintézet célja és jelentősége. Irta 
és felolvasta: Teke Katalin Vili. o. t., 8. Csengery G : A bőkezű. Szavalta 
Mesterházy Eszter VII. o. t., 6. Imádkozott Péterfy Piroska VIII. o. t., 10. A 
274. ének 4. verse. Közének.

2. 1934. dec. 16-án. 1. A 127. ének 1—2 verse. Közének. Imádkozott 
Teke Katalin VIII. o. t., 3. írásmagyarázat és imádság. Kiss István vallástanár. 
4. Luther: Bibliaének. Szavalta Komócsy Klára I. o. t., 5. Sajtó—Harangszó. 
írta és felolvasta Ihász Ilona VIII. o. t., Nagy Lajos : A Harangszó 25 éves 
jubileumára. Szavalta Váry Márta III. o. t., A Harangszónak küldendő jubi
leumi köszöntést felolvasta Péterfy Piroska Vili o. t., 6. Imádkozott Németh 
Lenke VIII. o. t., 9. A 127. ének 4. verse. Közének.

3. 1935. május 4-én. 1. A 277. ének 1 - 2  verse. 2. Imádkozott Ihász 
Ilona VIII. o. t., írásmagyarázat és imádság. Kiss István vallástanár. 4. Dr.
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Thaly L.: San és Tóga szigete. Szavalta Teke Katalin VIII. o. t. 5. A Kiil- 
misszió és vázlatos története. írta és felolvasta Kovács Eva VII. o. t. 6. Vargha 
Gy.-né: lm messze távol. Karének. 7. Megemlékezés Kunst Irénről, Irta és 
felolvasta Péterfy Piroska VIII. o. t. 8. Szabó J : Misszió Ura. Szavalta Barcza 
Piroska V. o. t. 9. Imádkozott Kuffler Stefánia VIII. o. t. 10. A 277. ének 
4. verse. Közének.

4. 1935. május 13-án. 1. A 433. ének 1—2 verse. Közének. 2. Imádkozott 
Kele Ilona VIII. o. t. 3. írásmagyarázat és imádság. Kiss István vallástanár.
4. br. Podmaniczky P. : Történet egy keresztről. Szavalta Zöld Éva IV. o. t.
5. A belmisszió és vázlatos története írta és felolvasta Mesterházy Eszter
VII. o. t. 6. Vargha Gy.: A te helyed. Szavalta Harsányi Ildikó VII. o. t. 7. 
A magyar evangéliumi ébredés. Irta és felolvasta Ihász Ilona VIII. o. t. 8. 
Imádkozott Péterfy Piroska VIII. o. t. 9. A 433. ének 3. verse. Közének.

Az év elején pályadíjat tűztünk ki reformációi tárgyú dolgozatra. Be
érkezett 5 munka A 20 pengős díjat két egyenlő részben Ihász Ilona Vili. 
o. t. és Mesterházy Eszter VII. o. tanulónak ítéltük. A jubileumi esztendőre 
való tekintettel egy-egy dolgozatban megemlékeztünk II. Rákóczi Ferencről 
és Veres Pálnéról is, mint a magyar ev. nőnevelés úttörőjéről.

III. A tagok 34 példányszámban járattak vallásos lapokat. Ezen kívül az 
az iratterjesztés keretében könyveket, traktátus-füzeteket, apró emléktárgyakat 
adtunk el. Belmissziói könyvtárunk dr. Tirtsch Gergely ajándékából 9 drb. 
könyvvel gyarapodott.

IV. A jótékonyságot ruha- és pénzadományokkal gyakoroltuk. A ruha- 
neműek az iskolai karácsnyfa-ünnepélyen osztattak ki. A pénzzel pedig a 
következő kimutatás szerint sáfárkodtunk:

B e v é t e l :
Az ifjúsági istentiszteletek perselyéből . . 30‘30 P
A tagok adom ányából................................  95‘60
A tagok gyűjtéseiből.................................... 182"42
Az időközi kamatokból................................  7'80

Összesen :
K i a d á s :

316-12 P

A Harangszó jubileumi ajándékára . . . . 
A szegény gyermekek karácsonyára . . .
A gyámintézetre...........................................
A csurgói ev. templomra............................
A hatvani ev. templomra............................
Pályadíjra........................................................
Portó, virág s egyebekre............................

50-— 
29-38 
55’— 
98-04 
10 —  

20" —  

3"70

P
99

19

99
n
w
19

Összesen: 266"12 P
Pénztári m a ra d v án y ...................................  50"— P

mely összeggel a múlt évi értesítőben kimutatott 280 pengős tőkénk 330 P-re
emelkedik.

Kiss István, vallástanár.



2. R „Széchenyi lstudn“ önképzőkör 1 9 3 4 —3 5 . éui műkööése.

A körnek ez évben 39 tagja volt. Az V. oszt. tanulói pártoló tagok, a 
VI—VIII. oszt. tanulói rendes tagok.

A kör 1934. szeptember hó 16-án tartotta alakuló gyűlését, melyen a 
tisztikar a következőképpen alakult meg: ifjúsági elnök: Kuffler Stefánia VIII. 
o. t., alelnök: Ritscher Adél VIII. o. t., főjegyző: Péterfy Piroska Vili., al
jegyző: Frank Irén VII, pénztáros: Teke Katalin Vili., főkönyvtáros: Ihász 
Ilona Vili., könyvtárosok : Mesterházy Eszter VII., Adriány Anna VI. és Gyalog 
Erzsébet V. oszt. tanulók. 1

Havonként tartottunk egy-egy rendes gyűlést, amelyeken dolgozatok, 
zeneszámok, magyar, német és francia nyelvű szavalatok hangzottak el, ezeket 
együttesen biráltuk meg, különös gondot fordítva arra, hogy a bírálatok ala
posak, szigorúak és tárgyilagosak legyenek. Minden tagnak megadtuk az 
alkalmat a szereplésre. Minden gyűlésen tartottunk irodalmi versenyt is az 
irodalomban való jártasság bizonyítására. Győztesek: Frank Irén VII. o. t., 
Lukoviczky Gizella VII. és Rácz Magda VII. o. t. — Rendeztünk két novella
pályázatot. Az első nyertese Barcza Piroska V. o. t., aki Vas Gerebennek A 
nemzet napszámosai c. művét nyerte, a második pályázat nyertese Mesterházy 
Eszter VII. o. t., aki Pusztai Károly „Őszi lombhulláskor“ c. verskötetét kapta. 
Mindkét könyvet a VIII. osztály ajándékozta.

1934. dec. 8-án egy ismeretterjesztő előadást rendeztünk, melyen az 
egyiptomi piramisok művészetét ismertettük vetített képek kíséretében. 1935. 
március 25-én Madách Imre, április 8-án II. Rákóczi Ferenc emlékére rendez
tünk ünnepélyt, s ugyancsak az önképzőkör rendezte a március 15 i ünne
pélyt is.

A folyóiratok közül az Új Idők c. szépirodalmi és a Magyarosan című 
nyelvészeti folyóiratot járattuk. Ajándékba kaptunk 2 kötet könyvet: Szakály 
Dezső „Magyar Akarat“ c. verskötetét a szerzőtől, és az Új Idők Kézimunka
könyvét, melyekért ez úton is köszönetét mondunk. Vétel útján 10 kötet 
könyvet szereztünk be. Könyvtárunk forgalma az idén is élénk volt: 39 tag 
334 kötetet kölcsönzött ki olvasásra.

Pénztári elszámolásunk a következő:
B e v é t e l  :

Múlt évi készpénzmaradvány............................3P95 P
Tagsági dijakból b e fo ly t..................................152'— „
K a m a t...............................................................  0'95 „

összesen : 184'90 P

K i a d á s :
A lezárt pénztárnapló tételei szerint . . . .  6373 P 
A bevételből a kiadást levonva készpénz marad 12117 P 

azaz egyszázhuszonegy P 11 fillér, mely összeget a Kőszegi Takarékpénztárban 
1386. betétszám alatt helyeztünk el. Ruttkay Elemérné, vezetőtanár.

ő
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3 . R Sport Egyesület 1 9 3 4 —3 5 . éui működése.
Az egyesület 1934. október hó 11-én alakult meg. Az egyesület tagjai 

az intézet III-Vili. osztályainak jól tanuló és sportkedvelő növendékei. Tisztikar: 
elnök : Kuffler Stefánia VIII. o. t., jegyző: Ihász Ilona VIII. o. t., szertárosok: 
Frank Irén és Harsányi Ildikó VII. o. tanulók.

Az egyesület célja a sport és testképzés minden ágát megkedveltetni a 
növendékekkel. Lehetővé tette a fokozott sportolást az intézet szépfekvésű 
sporttelepe, hol 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 egybekötött 
téli kirándulásokat is. Kéthetenkint egyszer tornadélutánt is tartott az egyesület, 
amikor a növendékek vezetés mellett kedvük szerint tornászhattak.

Kőszeg fekvése és környéke különösen alkalmas arra, hogy fejlesszük 
növendékeinkben a turisztikai érzéket és szeretet, melyet környékbeli kisebb- 
nagyobb kirándulások rendezésével érünk el.

Az iskolai testnevelési alapból ez évben a sportegyesület
k a p o t t ............................................................89'28 P
múlt évi m aradvány........................................26'85 „

Összesen: 116'13P.
K i a d á s o k :
Játék- és apró tornaszerek............................30'77 P
Teniszháló ja v ítá sa ........................................ 16 00 „
Szakkönyvek beszerzése................................ 39 56 „

Összesen: 86 33 P.
A bevételből a kiadást levonva készpénzmaradvány 29‘80 P. Az összeg 

mint betét van elhelyezve a Kőszegi Takarékpénztárban.
Kolofont Eta vezetőtanár.

XIU.

Buöaker-síremlékalap.
A folyó iskolai évben megvalósítottuk azt a régi kegyeletes tervünket, 

mely céljául tűzte ki intézetünk egykori érdemekben gazdag igazgatója emlé
kének méltó megörökítését. Az évek óta gyűjtött alapot felhasználva és ki
egészítve ez esztendő őszén felállítottuk a síremléket és elhunyt igazgatónk 
iránti őszinte tiszteletünk és hálás emlékezetünk kifejezéseként átadtuk özv. 
Budaker G. Károlynénak, kérve, hogy az emléket a család nevében szeretettel 
fogadni és gondjaiba venni szíveskedjék.

A Budaker-síremlékalapra gyűjtött összegekről a következőkben szá
molunk e l:

B e v é t e l :
Az alap vagyona múlt évi Értesítő szerint 1934 jún. 30-án . 541 P 14 f
Wagner Carola a d o m á n y a ........................................... 25 „ — „
Az intézet hozzájárulása............................................... 93 „ 42 „

ö s s z e s e n : 659 P 56 f.



K i a d á s :
A síremlék felállításának költsége . . 659 P 56 f 

Összesen; 659 P 56 f.
Hálás köszönettel emlékezünk meg ez alkalommal mindazokról, akik a 

gyűjtés során adományaikkal bennünket támogatni szívesek voltak, ezek 
között elsősorban egykori kartársunkról, néhai Krafka Boriskáról, aki az 
alapnak a gyűjtését megindította.

xu.
F) könyu- és szertárak gyarapaöása 

és állapota 1934. öecember 31-én.
Az 1934. évi gyarapodás a következő: Tanári könyvtár: vétel 43 drb. 

184 P 16 f értékben, ajándék 179 drb. 202 P 50 f értékben. Történelmi 
szertár: vétel 1 drb. 36 P értékben. Művészettörténeti szertár: vétel 115 drb. 
95 P értékben. Földrajzi szertár: vétel 3 drb. 78 P. értékben. Természetrajzi 
szertár: vétel 1 drb. 553 P 53 f. értékben. Természettani szertár: vétel 8 drb. 
1006 P 96 f értékben, ajándék 1 drb. 6 P értékben. Modern nyelvek szer
tára : vétel 85 drb. 337 P 95 f. értékben.

Az intézet szertárállománya 1934. december 31-én 4°/0 levonása után:
Bútorok 414 drb. 11.909 P 82 f.
Felszerelés 267 „ 10.122 „ 53 V

Tanári könyvtár 2729 „ 12.110 „ 84 f f

Történelmi szertár tio  „ 620 „ 75 ff
Művészettörténeti szertár 115 . 95 „ — n
Földrajzi szertár 141 „ 841 „ 62 ff

Természetrajzi szertár 702 „ 3.096 „ 88 r>
Természettani szertár 1282 „ 10.416 „ 56
Rajzszertár 648 „ 642 „ 21 ff

Tornaszertár 325 „ 4.127 „ 68 ff

Vegytani szertár 246 „ 219 „ 11 ff

Modern nyelvek szertára 85 „ 337 ,, 95 in

7064 drb. 54.540 P 95 f.
Ifjúsági könyvtár 1258 „ 4.138 „ 73 ff

8322 drb. 58.679 P 68 f.
Szertárainkat szives adomány aikkal gyarapították: a vallás- és közokta^

tásügvi minisztérium, a budapesti Pázmány Péter tudományegyetem, a székes- 
fővárosi statisztikai hivatal, id. Czeke Gusztáv, dr. Tirtsch Gergely, Vasvár
megye törvényhatósága, a székesfővárosi paedagógiai könyvtár.
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XVI.

Statisztikái aöatok.
1. 11. III. IV. V. VI. [VII. Vili.

o s z t á l y b a n Együtt

I. B e írt nyilv. t a n u ló k : 19 16 13 17 16 5 9 10 105
Beírt magántanulók . . . . 5 7 — 1 4 2 2 — 20
Osztályozott nyilv. tanulók . 19 15 13 17 16 4 9 9 102
Osztályozott magántanulók . 5 5 — 1 4 2 1 — 18
Osztályozott összesen . . . 24 20 13 18 20 6 10 9 120

II. Az o sz tá ly o z o tt tan u ló k  
szám a:

1. Vallás szerint:
Ág. hitv. evang...................... 13 17 7 6 11 3 7 4 68
Református............................ 5 1 2 4 1 — — 2 15
Róm. kato likus.................... 6 — 2 7 5 2 1 2 25
Iz rae lita ................................ — 2 2 1 3 1 2 1 12

2. Kor szerint :
1924. évben született . . . . 14 14
1923. „ ...................... 6 10 16
1922. „ „ . . . . 4 4 5 — — — — — 13
1921. „ „ . . . . — 6 6 12 — — — — 24
1920. „ „ . . . . — — 2 5 13 1 — — 21
1919. „ „ . . . . — — — 1 7 1 — — 9
1918. „ „ . . . . — — — — — 4 7 — 11
1917. „ ...................... 3 3 6
1916. „ „ . . . . 3 3
1915. „ „ . . . . — — — — — — — 2 2
1911. .................................... 1 1

3. Anyanyelv s ze r in t:
M a g y a r ................................ 24 20 12 17 19 6 10 9 117
N ém et.................................... — — 1 1 1 — — — 3

Nyelvismeret szerin t:
csak magyarul beszél . . . 18 17 6 11 12 1 4 6 75
németül is „ . . . 6 3 7 6 7 5 6 3 43
franciául „ „ . . . 1 — — — — — — — 1
angolul „ „ . . . 1 — — — 1 — — — 2
tótul „ „ . . . 1 — 1

4. Szülők foglalkozása szerint:
Középbirtokos .................... 1 1 — — 1 — — 2 5
Kisbirtokos............................ 3 1 — 1 1 — — — 6
Kisbirtokos napszámos . . . — — — 1 — — — — 1
Gazdasági tisztviselő . . . . — 3 — — 1 — — — 4
Gazdasági segédszemély . . —
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I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili Együtt
o s z t á ! y b a n

Nagyiparos............................ _ __ __ 1 1 _ _ ___ 2
Kisiparos ............................ 1 2 2 3 1 — — — 9
Ipari tisztviselő.................... — — 1 — — i — — 2
Nagykereskedő.................... — — — — — i — — 1
Kiskereskedő........................ 3 2 — 1 1 — 1 1 9
Keresk. tisztviselő................ — — 1 1 — — — — 2
Közieked. tisztviselő . . . . — — — 1 — — 2 — 3
Köztisztviselő........................ 1 — 1 1 1 i — — 5
Pap, tanár t a n í tó ................ 6 4 4 2 5 — 7 3 31
Másféle értelmiség................ — 4 — 1 6 — — 1 12
Közhiv. a l t i s z t .................... 1 — 1 — 1 — — — 3
Katonatiszt............................ 4 1 — — — i — — 6
Katona-altiszt........................ 1 — 1 1 — ■ - — — 3
Nyugd. köztisztviselő . . . 2 2 1 — — 2 — 2 9
Egyéb foglalk......................... 1 — 1 — — — ... — 2
Egyéb n y u g d ija s ................ — — — 4 1 — — — 5

5. A szülők lakóhelye szerint:
Iskola székhelyén................ 13 3 5 6 5 2 2 36
A várm. más községében . . 6 3 4 4 3 1 2 4 27
Más vármegyében................ 5 14 4 8 11 3 6 5 56
Osztrák megszállt tér. . . . — — — — 1 — — — 1

6. Mulasztott órák:
Igazolt órák száma . . . . 1399 1213 886 729 1033 108 353 518 6239
Igazolatlan órák száma . . . —

7. Rendk. tárgyként tanulta 
a rendes tanulók k ö zü l:
L a t in t .................................... 13 4 3 20
G yorsírást............................ — — — — — 2 — — 2
Kézimunkát............................ 19 15 13 16 — — — 63

III. O sz tá ly z o tt re n d e s  ta n .

1. Tanulási eredmény 
tárgyanként:

Magaviselet, példás . . . (1) 19 15 7 12 15 4 9 9 90
j ó ................(2) — — 6 5 1 — — — 12

Vallástan....................................1 19 13 9 10 11 3 9 9 83
2 — 2 4 6 5 1 — — 18
3 1 1
4 —

Magyar nyelv............................1 3 10 3 7 7 3 4 6 43
2 14 2 6 5 7 1 5 1 41
3 2 3 4 5 2 — — 2 18
4 —
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I. 11. III. IV. V. VI. Vll. Vili. Együtt
c s z t á 1 y b a n

Latin nyelv............................1 4 1 _ __
1

5
2 — — T - — 6 2 — 3 11
3 — — — — 3 1 — — 4
4

Német n ye lv ........................ 1 9 9 4 7 6 3 4 4 46
2 7 4 8 6 5 1 5 3 39
3 3 2 1 4 5 — — 2 17
4 — — — — — — — — —

Francia nyelv........................1 — — 7 4 4 1 5 4 25
2 — — 2 7 7 3 2 3 24
3 — — 4 6 5 — 2 2 19
4 — — — — — — — —

Történelem............................1 — — 4 4 7 3 9 2 29
2 — — 5 9 9 1 — 5 29
3 — — 4 4 — — — 2 10
4 — — — — — — — — —

F ö ld ra jz ........................................................................................1 9 10 5 6 — — — 7 37
2 7 4 5 6 — — — 2 23
3 3 1 3 5 — — — — 12
4

Természetrajz, kémia,
e g ész sé g ta n ...................................................................1 15 11 5 — 5 3 9 — 48

2 4 4 8 — 9 1 — — 26
3 — — — — 2 — — — 2
4

T ermészettan........................1 — — — 5 — — 7 3 15
2 — — — 5 — — 2 5 12
3 — — — 7 — — — 1 8
4

Mennyiségtan........................1 6 5 3 3 5 1 5 1 29
2 11 8 5 8 4 1 3 4 44
3 2 2 5 5 7 2 1 4 28
4 — — — 1 — — — — 1

Filozófia, neveléstan . . . .  1 9 6 15
2 3 3
3
4

M űvészettörténet................1 — — — — 8 3 9 5 25
2 — — — — 6 1 — 4 11
3 — — — — 2 — — — 2
4

R ajz .............................................................................................................1 11 10 6 13 5 3 — — 48
2 7 4 6 4 6 1 — — 28
3 1 1 1 — 5 — — — 8
4 — — — — — — — — —

É n e k ..................................................................................................] 6 8 9 8 14 2 9 — 56
2 13 7 4 9 2 2 — — 37
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í. 11. 111. IV. V. VI. VII. VIII. Együtt
o s z t á 1 y b a n

3
4

Testgyakorlás........................1 7 6 3 8 4 2 5 2 37
2 7 5 9 7 7 1 4 3 43
3 4 3 — 2 5 — — — 14
4 — 1 1

felmentve 1 — 1 2 — — — 4 8
Gyorsírás ................................1 — — — 7 4 — — — 11

2 — — — 3 7 — 2 — 12
3
A

— — — 7 5 — — — 12
4

Női kézim unka........................1 18 12 13 16 — — — — 59
2 1 2 3
3
4

2. Előmenetel szerint:

1 1

Jeles r e n d ű ................................ 5 11 1 2 4 1 4 2 30
Jó rendű ................................... 17 6 6 7 7 3 4 5 55
Elégséges rendű ........................ 2 3 6 8 8 1 2 2 32
Egy tárgyból elégtelen . . . .  
3. Tandíjfizetés szerin t:

1 1 1 3

Egész tandíjat fizet.................... 16 11 11 12 13 3 7 9 82
Egész tandíjmentes.................... 1 1 — 1 1 — 1 — 5
Féltandíjm entes........................
IV . A z is k o la  b e n é p e s ü lé s e .

2 3 2 4 2 1 1 15

1920—21 rendes tanuló 31 29 31 27 19 8 8 21 174
magántanuló 5 1 1 2 1 1 1 — 12

összesen: 36 30 32 29 20 9 9 21 186
1921 — 22 rendes tanuló 22 30 28 27 22 16 9 11 165

magántanuló — 3 3 4 — — — — 10
összesen: 22 33 31 31 22 16 9 11 175

1922—23 rendes tanuló 29 27 27 27 8 18 13 8 157
magántanuló — — 2 1 2 — — — 5

összesen: 29 27 29 28 10 18 13 8 162
1923 —24 rendes tanuló 24 29 23 24 8 9 16 13 146

magántanuló 1 2 — 1 — — — — 4
összesen: 25 31 23 25 8 9 16 13 150

1924—25 rendes tanuló 37 31 30 23 13 7 7 15 164
magántanuló 8 1 — — — 1 — — 10

összesen: 45 32 30 23 13 8 7 15 174
1925—26 rendes tanuló 29 35 29 25 12 14 7 7 158

magántanuló 5 3 2 1 — — — 2 13
összesen: 34 38 31 26 12 14 7 9 171
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I. II III. IV. V. VI. VII. Vili Együtt
o s z t á 1 y b a n

1926—27 rendes tanuló 16 24 37 23 11 13 15 5 144
magántanuló 5 4 4 13

összesen: 21 28 41 23 11 13 15 5 157
1927—28 rendes tanuló 16 20 23 32 16 6 10 17 140

magántanuló 2 1 1 3 8 — — — 15
összesen: 18 21 24 35 24 6 10 17 155

1928-29 rendes tanuló 24 16 21 22 27 18 4 11 143
magántanuló 3 2 1 l 3 7 — 1 18

összesen: 27 18 22 23 30 25 4 12 161
1929-30 rendes tanuló 14 27 16 25 18 26 19 5 150

magántanuló 3 2 2 — 1 4 2 1 15
összesen: 17 29 18 25 19 30 21 6 165

1930-31 rendes tanuló 32 15 23 18 13 16 27 21 165
magántanuló 3 1 2 2 — — — — 8

összesen: 35 16 25 20 13 16 27 21 173
1931-32 rendes tanuló 25 27 16 20 7 10 10 25 140

magántanuló 1 5 1 2 1 3 3 1 «17
összesen: 26 32 17 22 8 13 13 26 157

1932—33 rendes tanuló 13 19 27 14 10 7 8 8 106
magántanuló 1 1 2 3 5 2 -f 3 18

összesen: 14 20 29 17 15 9 9 11 124
1933—34 rendes tanuló 16 13 17 28 4 9 8 11 106

magántanuló 6 — 1 1 2 4 2 1 17
összesen: 22 13 18 29 6 13 10 12 123

1934—35 rendes tanuló 19 15 13 17 16 4 9 9 102
magántanuló 5 5 — 1 4 2 1 — 18

összesen: 24 20 13 18 20 6 10 9 120
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XUI1.

Leánynyaraltatás.
A lefolyt iskolai évet megelőző nyári szünidőben rendezte az intézet 

évekkel azelőtt tartott nyaraltatásoknak számbavételével negyedik leány-, 
illetőleg gyermeknyaraltatását.

Miután a Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete, amelynek gyermek
nyaraltatását 1933. nyarán bonyolította le az intézet, újabb nyaraltatást Kő
szegen nem rendezett, az intézet elvállalta dr. Vértes Tivadar gyermeknya- 
raltatásának lebonyolítását június hó 28-tól egészen szeptember hó 4-ig. A 
nyaraláson főleg Budapestről és Bécsből magyar és osztrák gyermekek vettek 
részt, egypáran máshonnan is, akik között volt egy olasz és két lengyel. 
Résztvettek összesen 41-en.

Tekintettel Kőszeg városának országosan is mindinkább méltányolt rend
kívül kedvező fekvésére és éghajlati viszonyaira, a folyó iskolai év befejezése 
után is rendez az intézet leánynyaraltatást. Ez alkalommal azonban teljesen 
önállóan, illetőleg részben a budapesti Deák-téri evang. leánygimnáziummal 
karöltve.

A nyaralás, amelyben kizárólag közép- és középfokú leányiskolák növen
dékei vehetnek részt, június hó 25-től július hó 25-ig tart.

Felvételre Budapesten az ev. leánygimnáziumban (IV. Deák-tér 4.) lehet 
jelentkezni Harmath Ilona és Ruzicska László tanároknál. Vidékiek felvétel 
iránti folyamodásaikat közvetlenül küldhetik be a kőszegi ev. leánynevelő
intézet igazgatóságához.

A nyaralókat Budapestről és olyan városokból, ahonnan legalább 10-en 
jelentkeznek, az intézet megfelelő kísérettel hozza el Kőszegre, s ugyanígy 
bocsátja őket haza a nyaralás befejezésekor.

A nyaralás költsége, amelybe egyhónapi lakás, felügyelet, teljes ellátás 
(napi ötszöri étkezéssel), sportolások, német társalgási gyakorlatok, kisebb 
kirándulások költségei is be vannak számítva, 100 P.

Bővebb felvilágosítást Budapesten az Ev. Leánygimnáziumban (IV. Deák
tér 4.) Harmath Ilona és Ruzicska László tanároknál, és a kőszegi intézet 
igazgatóságánál lehet kapni.
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XU11I.

fí jöuő iskolai éu.
Az intézet a jövő iskolai évben az 1934. évi XI. t. c. alapján az 

1935. évi 3000—1935. ein. számú miniszteri rendelet szerint az I. osztályban 
mint leánygimnázium, a 11-VII. osztályokban pedig folytatólagosan mint leány
líceum folytatja munkásságát. A leánygimnázium tanítási terve általában 
ugyanaz mint a fiúgimnáziumoké, csak a leányok a latin helyett a németet 
tanulják és a kézimunka is rendes tárgy.

A növendékek lehetnek bejárók, vagy bentlakók.
Vidékiek csak mint bentlakó növendékek vétetnek fel. Kivételt 

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

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

8 órakor jelentkezzenek beiratásra, amikor még a vidékiek nem érkeznek meg.
Szeptember 10-én reggel 8 órakor évmegnyitó isteni tisztelet, 10 órakor 

az év ünnepélyes megnyitása a díszteremben.
Szeptember 11-én rendes tanítás kezdete.
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.

Szeptember 6-án és 7-én lesznek a javító-, különbözeti-, magán- és 
pótvizsgálatok. Ezekre a pótvizsgálatokra legkésőbb augusztus hó 15-ig kell 
jelentkezni, a vizsga letételére pedig minden külön felhívás nélkül szept. 6-án 
reggel 9 órakor kell az intézet igazgatói irodájában megjelenni.

A  bejáró tanulók díjai:
Felvételi díj 20 P, esedékes szept. elején.
Tandíj évi 80 P, esedékes egyenlő részletekben szeptember és 
február elején.
Vegyesdíj 10 P, esedékes szept. elején.

A  bentlakó tanulók díjai :
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 díj évi 20 P, esedékes egyenlő részletekben szeptember és 
február elején.

A nem kötelező zenetanulás díja évi 160 P, mely egyenlő részletekben 
szept. és febr. elején esedékes.
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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 matrácot, ezért évi 10 P 
használati díjat fizetnek, mely egy összegben év elején esedékes.

Azok a növendékek pedig, akik az intézettől kérnek használatra nemcsak 
matrácot, hanem gyapjutakarót, ágyneműt, asztalneműt, evőeszközt, az év 
elején egy összegben 30 P használati díjat tartoznak befizetni. Ezt a kedve
zést azonban a felszerelés korlátoltsága miatt csak azoknak tudja nyújtani 
az intézet, akik idevonatkozó kérelmüket legkésőbb augusztus hó 1-ig be
jelentik.

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 
10-ig, illetőleg a felvételkor tartoznak befizetni.

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

Évközben kimaradó tanuló a befizetett iskolai dijakból, a zenedíjból és 
más tanfolyamok díjaiból visszatérítést nem kap ; a tartásdíjból a hátralévő 
hónapokra eső részt az intézet visszatéríti. Ez elszámolásnál a kimaradás hó
napja egészen az intézetben töltött hónapnak számít.

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

Budapesten, vagy azon túl lakó ínternátusi növendékeket a karácsonyi 
és a húsvéti szünidő elején Budapestig elkísértetjük és ott adjuk át a szülők
nek, hasonlóképen a visszautazáskor egy kisérő Budapesten veszi át az ilyen
növendékeket.

Mind a bejáró, mind a bentlakó tanulókra nézve kötelező az egyenruha 
viselése.
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Hz 1933/34. iskolai éuben használt 
tankönyvek jegyzéke.

(R hittani tankönyvek közül csak az euang. uallásúak vannak közölve.)
I. o sztá 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 I., Banner—Kari: Földrajz I., A mi hazánk, Kogutowicz: 
Iskolai atlasz, Greguss—Horváth: Természetrajz I., Gesztiné—Wolkenberg: 
Mennyiségtan I., 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 nyelv
tan és olvasó II, Kari János—Varga: A világrészek földrajza, Kogutowicz: 
Iskolai atlasz, Greguss—Horváth: Természetrajz II., Gesztiné—Wolkenberg: 
Mennyiségtan II., Harmath—Karvaly : Magyar lányok nótáskönyve II., Berecz 
E.: A zene alapelméléte.

III. o sztá ly: 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 nyelv
könyv HL, Kenyeres —Bosányi: A francia nyelv első könyve, Kari —Varga: 
Földrajz III, Kogutowicz: Iskolai atlasz, Várady — Feltóthy : A magyarnemzet 
története, Kogutovicz: Történelmi atlasz, Bodrossy —Szilády : Kémia és ásvány
tan, Gesztiné—Wolkenberg : Mennyiségtan III., Gyó'ry—Stojanovits : Új magyar 
lant, Berecz E .: A zene alapelmélete.

IV. osztály: Dr. Luther Márton: Kis Káté, Hetvényi L.: Keresztyén 
vallástan, Dunántúli ev. énekeskönyv, Lehr : Arany: Toldi*), Révy—Lengyel: 
Stilisztika, Koszó—Kaiblinger—Petrich : Német nyelvkönyv III., Kenyeres— 
Bosányi: Francia nyelv II., Ember—Várady: Világtörténelem I., Kari—Varga: 
A csillagászattan és az általános földrajz elemei, Kogutowicz: Iskolai atlasz, 
Albisi—Kurucz: Történelmi atlasz, Nagy József: Kis fizika, *) Mérey Gyula 
Mennyiségtan IV., Győry—Stojanovits : Új magyar lant, Berecz E. : A zene 
alapelmélete, Radnai: Fogalmazási gyorsírás.

V. osztá ly ; Frenyó Lajos: A keresztyénség megalapításának története, 
Dunántúli ev. énekeskönyv, *) Révy—Lengyel : Retorika, Bánóczy: Arany: 
Toldi estéje, Lux—Theisz : Német nyelviskola V., Kardeván K .: A német 
nyelvtan kis tükre, Storm :Pole Poppenspäler, Petrich—Senyi: Francia nyelviskola
V. o. sz., Theisz Gy.: Francia nyelvtan, Ember—Várady: Világtörténelem II., 
Albisi — Kurucz : Történelmi atlasz, Bodrossy : Kémia V. o. sz., Mérey — Ghymes : 
Mennyiségtan V., Hekler—Bónisné: Művészettörténet |I., Kühn—Böhm : Zene  ̂
történet, Radnai: Irodai gyorsírás.

f l  * )-g a !  j e lz e t t  k ä n jjv e k  a z  1 9 3 4  - 3 5 .  i s k o la i  é v b e n  v á lto z n i fo g n a k .

XIX.
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VI. osztály: Bereczky S . : Egyháztörténet 1., Dunántúli ev. énekes
könyv, Révy—Lengyel: Poétika, Csiky: Sophokles: Antigone, Névy: Shake
speare : Julius Caesar, Lux—Theisz : Német nyelviskola IV, Kardeván K. : A 
német nyelvtan kis tükre, Lessing: Minna von Barnhelm, Petrich—Sényi: 
Francia nyelvkönyv, Theisz Gy.; Francia nyelvtan, Ember—Várady : Világ- 
történelem 111, Albisi—Kurucz: Történelmi atlasz, Szilády Z .: Növénytan, 
Mérey— Ghymes : Menyiségtan VI., Veress : Logaritmustábla, Hekler—Bónisné: 
Müvésztörténet 11., Kühn —Böhm: Zenetörténet.

VII. osztály : Bereczky S .: Egyháztörténet, Dunántúli ev. énekeskönyv, 
Pintér J. : Magyar irodalomtörténet 1., Koszó—Kaiblinger -  Petrich : Német 
nyelvkönyv Vll., Kardeván : A német nyelvtan kis tükre, Schiller: Wilhelm 
Teli, Theisz Gy.: Francia nyelviskola 111., Theisz Gy.: Francia nyelvtan, Ember 
—Várady: A magyar nemzet története, Hekler—Bónisné: Művészettörténet 111, 
Kogutowicz : Magyar történelmi atlasz, Szilády Z.: Állattan, Mérey— Ghymes: 
Mennyiségtan Vll., Veress: Logaritmustábla, Csapody—Fornvald: Kísérleti 
fizika 1., Dr. Szukováthy: Egészségtan, Kornis Gy. : Lélektan és logika.

V ili .  o sztá ly : Szelényi Ödön : Ev. keresztyén világnézet, Dunántúli ev. 
énekeskönyv, Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet 11., Koszó — Kaiblinger— 
Petrich: Német nyelvkönyv Vili., Kardeván K .: A német nyelvtan kis tükre, 
Theisz—Petrich—Sényi; Francia nyelvkönyv, Theisz Gy.: Francia nyelvtan, 
Ember—Várady: A magyar nemzet története, Balanyi Gy.: Hazánk története, 
Hekler—Bónisné : Művészettörténet IV., Kogutowicz : Iskolai atlasz,*) Weszely 
Ö .: Nevelés- és tanítástan, Csapody—Fornvald: Kísérleti fizika II., Mérey— 
Ghymes: Algebra, Veress: Logaritmustábla.

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

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

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

VI. osztály : Roseth : Szemelvények Phaedrusból, Csengeri: Szemelvények 
Ovidiusdól, Hittrich: Latin nyelvtan 11., Cicero: In Verrem.

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

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

f l  * ) - g a l  j e lz e t t  k ö n y v e k  a z  1 9 3 5 — 3 6 .  i s k o la i  é v b e n  v á l t o z n i  fo g n a k .
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Pótlások.
Mivel az Értesítő fejezetei olyan időben kerültek nyomdába, amikor egyes 

adatok még nem állottak rendelkezésre, az alábbiakban közöljük a szükséges 
kiegészítéseket. Ezek során olyan pótlásokra is sor kerül, amik elnézésből 
maradtak el az egyes fejezeteknél.

Az Értesítőt véglegesen június 12-én zártuk le, ezen idő után felmerült, 
de még a folyó iskolai évre vonatkozó adatokat így csak a jövő évi Értesítőben 
lesz módunkban közölni.

A z V. f e j e z e t h e z .
Röatok az 1 9 3 4 —3 5 . iskolai éu történetéhez.
Társadalmi ünnepélyek és kultúrelőadások-hoz. Június hó 5-én György 

Dénes volt kolozsvári leánygimnáziumi tanár előadást tartott Erdély mai köl
tőiről és íróiról, költemények bemutatásával. Előadása bevezetéseként meg
emlékezett a Trianoni-béke megkötésének 15 éves fordulójáról.

Látogatásokhoz. Az intézetet május hó 11-én meglátogató nyíregyházi 
ev. gimnáziumi tanár vezetékneve nem Belhorszky, hanem Belohorszky.

Adományok-hoz. A felsoroltakon kívül még a következő adományok 
folytak b e : Kőszeg szab. kir. megyei város 40 P ösztöndíjadomány. Hasonló 
célra adakoztak még a következők: Dunántúli egyházkerületi Lelkész-Egylet 
50 P, Kőszegi Takarékpénztár 40 P, Kőszeg Város Elektromos Műve 20 P, 
Kőszegi ev. gyülekezet 20 P. — Wagner Carola egy drb. plüs térítőt ado
mányozott a díszterem ünnepi előadóasztala számára.

Új alapítványok. Krafka Borbála alapítvány. Németh Gézáné Haramia 
Erzsébet és társai 353 P 38 fillért gyűjtöttek össze és betéti könyvben ezt 
az összeget az intézet igazgatóságánál a múlt iskolai évben azzal a kéréssel 
helyezték letétbe, hogy az összeg mindaddig kamatoztassék, amig esetleges 
újabb adományokkal 400 P-re nem emelkedik. Ennek az összegnek az eléré
sekor pedig Krafka Borbála emlékét megörökítő ösztöndíj-alapítvány létesít- 
tessék belőle. — Az alapítványi összeg 16 P 52 fillér időközi kamattal 1935. 
január 1-én 369 P-90 fillért ért el. Továbbra is a Kőszegi Takarékpénztárban 
van betéti könyvben elhelyezve.

Ösztöndíjak és jutalmazások-hoz.
Pénzjutalomban részesültek:

Kőszeg szab. kir. város 40 P jutalomdíját kapta . Schrődl Róza II. o. t. 
Dunántúli egyházker. Lelkészegylet 50 P „ „ . Sokoray Ilona V. o. t.
A kőszegi ev. gyülekezet 20 P „ „ Loibersbeck Irma IV. o. t.
Kőszegi Takarékpénztár 40 P adományát kapták . Gyalog Erzébet V. o. t.

egyenlő részben 20 — 20 P - t ............................Mesterházy Eszter VII. o. t.
A Gyurátz Ferenc ösztöndíjalapítvány kamatait

30 P-t kapta................................................
Katona József 8 pengős jutalomdíját és N. N.

x x .

Frank Irén VII. o. t.
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2 pengős adományát kapta . . . .  k . . .  . Gutay Irma IV. o. t. 
Kőszeg város Elektrom. Műve 20 P jutalomdíját kapta Rőder Sarolta II. o. t.

Pályamunkák révén jutalomban részesültek a következők: Ihász Ilona 
Vili. o. t. A reformáció hatása című és Mesterházy Eszter VII. o. t. Mozaik
képek Luther életéből című a Belmissziói Egyesületben készített dolgozataikért- 
Egyenként 10—10 P-t.

Könyvjutalomban részesültek azok, akik valamennyi tárgyból*) jeles 
előmenetelt és példás magaviseletét tanúsítottak. Névszerint: Komócsi Klára 
I. o. t., Kotsis Irén, Ihász Edit, Rőder Sarolta, Sárközy Éva, Szíjj Emma II. o. 
tanulók. Gutay Irma, Loibersbeck Irma IV. o. tanulók, Ecsedi Olga, Gyalog 
Erzsébet, Sokoray Ilona, V. o. tanulók, Adriány Anna VI. o. t., Frank Irén, 
Franki Magda, Harsányi Ildikó, Mesterházy Eszter VII. o. tanulók, Ihász Ilona 
Vili. o. t. (A III. osztályban ez iskolai évben minden tárgyból jeles előme
netelő és példás magaviseletű tanuló nem volt).

Iskolai ünnepélyekhez.
1935. június 14-én. Évzáró ünnepély. Műsora: 1. Molnár A.: Míg a 

szívünk dobban. Karének. 2. Szabolcska M.: A mi házunk. Szavalja Kováchich 
Lujza I. o. t. 3. John Forstenese : Nyár-kánon. Karének. 4. Ludwig Schytte : 
Tarantella. Zongorán játssza Magyar Edit II. o. t. 5. Goethe: Der Fischer. 
Szavalja Zöld Eva IV. o. t. 6. Id. Ábrányi Kornél: Az ibolya álmai. Zongorán 
játssza Kovács Márta VII. o. t. 7. Béranger: Les hirondelles. Szavalja Gyalog 
Erzsébet V. o. t. 8. C. M. v. Weber : Polacca Brillante. Zongorán játssza 
Kovács Erzsébet Vili. o. t. 9. Sajó S. : Magyarország. Szavalja Rácz Magda
Vll. o. t. 9. A Vili. osztály nevében beszédet mond Szabó Viktória. 10. Az 
igazgató záróbeszéde és a jutalomkönyvek kiosztása. 11. Himnusz.

A Vili. f e j e z e t h e z .  Tanul ók  n évso ra .
Pótlás az 1933—34. iskolai év Értesítőjéhez. A névsorból kimaradt 

Jánosa Judit 1. o. magántanuló neve.
Pótlás ennek az Értesítőnek a tanulók névsorát tartalmazó Vili. fejezetéhez.
A példás magaviseletü és valamennyi tárgyból*) jeles osztályzatot 

kapott tanulók a következők: Komócsi Klára I. o. t. Kotsis Irén, Ihász 
Edit, Rőder Sarolta, Sárközy Éva, Szíjj Emma II. o. tanulók. Gutay Irma, 
Loibersbeck Irma IV. o. tanulók. Ecsedi Olga, Gyalog Erzsébet, Sokoray 
Ilona V. o. t. Adriány Anna VI. o. t. Frank Irén, Franki Magda, Harsányi 
Ildikó, Mesterházy Eszter VII. o. tanulók. Ihász Ilona VIII. o. t.

A IX. f e j e z e t h e z  Érettségi vizsgálatok.
A júniusban megtartott érettségi vizsgálatok eredménye a következő: 

Kitüntetéssel érett 1, jelesen érett 2, jól érett 3, érett 3, elégtelen nincs.
Hárman tettek kiegészítő érettségi vizsgálatot a latin nyelv és irodalomból, 

közülök 1 jeles, 2 jó eredménnyel.

*) Az elbírálásnál a torna és a 1 —IV. o.-ban az ének nem számit.
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