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a)

A szarvasi ág. h. ev. tanítóképző
története vázlatban.

Mióta a szarvasi ág. h. ev. tanítóképző fennáll, évi
„Ertcsitő“-jét mindig a főgimnázium értesítőjébe illesz
tettük be. Ezzel is annak adtunk kifejezést, hogy habár
a szarvasi tanítóképző önálló rendeltetéssel biró szak
iskola, protestáns szegénységünk miatt, csak az erősebb
főgimnáziumhoz támaszkodva tarthatja fenn magát.
Most adjuk ki először a szarvasi ág. h. ev. tanító
képzőnek a gimnáziumétól külön választott értesítőjét.
Legyen ez értesítő az önállóságra hivatott szakiskolának
előre vitt kibontott zászlaja, mely mutassa, hogy a leg
közelebbi jövőben e szakintézetnek önállóvá fejlenie
nemcsak törekvése, de rendeltetése is, ha hivatásának
megfelelni akar.
Kik a szarvasi ág. h. ev. tanítóképzőt ismerik, azok
előtt nem mond újat e kis értesítő ezen első cikke, mi
dőn vázlatos rövidségben összegezem abban e szakis
kolának a protestáns szegénységet, de az eszmékhez
törhetetlen ragaszkodást jellemzetesen magában foglaló
történetét.
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1860-ban az alkotmányos élet újra ébredésének első
tavaszi leheletére kapott erőre a békési ág. h. ev. egy
házmegye intéző köreiben az a gondolat, hogyha más
kép nem lehet, a szarvasi főgimnáziumnak felső osztályai
val kapcsolatban kellene oly tanítóképző intézetet létesíteni,
mely az Alföldnek a közönségesnél jobban díjazott ta
nítói állásaira hasznavehető, müveit tanítókat képezzen.
Különben is, mióta a békési ág. h. ev. egyházmegye
1802-ben Mezőberényben gimnáziumot nyitott, folyton
foglalkoztatta az intéző köröket azon gyakorlati gondo
lat, hogy nagy áldozattal is azért szükséges az alföldi
protestánsoknak életképes középiskolát fenntartani, mert
innen nyerik az egyházak leendő papjaikat s tanítóikat.
Ezen, hol elhomályosodó, hol felragyogó célgondolat
évtizedeken át szószólókra talált s már a mezőbcrényi
gimnázium körében lelkes tanítók és papok tanitgatták
is azon ifjakat, kik hivatásuk érzetében a papi vagy ta
nítói pályára lépni óhajtottak.
Az iskolai célokra történő adakozásra való felhívás
legtöbbjében, mint közérdekű indító ok meg volt em
legetve, hogy azért is kell tőkéket gyűjteni, mert a gim
názium körében leendő tanítóképzésre is gondolni kell.
Az adományok e célra is befolytak s az iskolának bár
lassan vagyoni gyarapodását előmozdították.
A mikor azután az elnyomatás hatása alól nemze
tünk felszabadult s az alkotmányos élet derengése 1860ban felköltötte az intéző köröknek vállalkozási kedvét
s kivált mikor az egyházmegyék gyűlésein egyes adózó
egyházközségek küldöttei emlegetni kezdették, hogy a
szarvasi gimnázium mind messzebb távozik rendelteté
sétől, mert a protestáns tanulók évi létszámát majdnem
felezi más felekezetű tanulóknak olyan tömege, melyből
az egyház semmi hasznot nem lát: akkor újra köztuü

datra emelkedett azon kötelességérzet, hogy időszerű
volna a nem éppen alaptalanul panaszkodó egyházak
érdekeit azzal szolgálni, hogy a gimnázium körében,
tanítóképzőt nyissunk s a kibocsátott jeles tanulók le
gyenek bizonyítékai annak, hogy a szarvasi főgimnázium
a fenntartó egyházak életszükségletét szolgálni kész.
Tatay István, a gimnázium tervczgctésre mindig
kész lelkes igazgatója és Petz Gyula a tanárból pappá
lett tudós lelkész megbízást nyertek a fenntartó békési
ág. h. ev. egyházmegye közgyűlésétől, hogy részletes
tervezetet készítsenek a megnyitandó Szarvasi tanítókép
zőre. Ezen terv szerint a tanitképző a gimnázium VI.
VII. Vili. osztályaihoz támaszkodva úgy volt megindí
tandó, hogy a tanítói pályára készülők a latin, görög
és mathesis tanulása alól fölmentve, tanulják a nevelés
tant tanítás és módszertani tárgyakat, a zenét és ének
lést. A többi tantárgyakat a gimnázium megfelelő osz
tályaiban tanulnák. E tervezet jóváhagyást nyert s miután
önkéntes adakozásból hangszerekkel, főleg az orgona
játékára előkészítő zongorákkal az intézet fölszereltetett
1861—2 őszén a tanítóképzés munkája megindult. Kez
detben alig egypár tanuló jelentkezett. Ezért voltakép
1802 —3-tól volt növekvő remény arra, hogy a tanító
képző életképes intézetté fejlik, csak nem szabad a ki
tűzött zászlót elejteni.
Pár évi tapasztalat azonban meggyőzte a tanító
képző sorsát intéző köröket arról, hogy időbeli lehetet
lenség a gimnáziumi tanulmányok legtöbbjének mivelése
mellett a leendő tanítóknak annyi elméleti és gyakorlati
szakképzést adni, amennyit a kor, az alkalmazandó ta
nítóktól joggal megkíván.
Ekkor lépett föl az áldott emlékezetű Haviár Dániel
mint a békési egyházmegyének esperese azzal az ujitás7

sal, hogy végezzen csak a gimnáziumi tanuló VI. osz
tályt s majd szélesebb alapon nyugvó előképzés után a
VII. és Vili. osztályból sorozza be a tanítóképző az ő
növendékeit s bővítse ki a gimnáziumra fölépített első
évi theologiai tanfolyammal tanítóképzőjét a fenntartó
egyházmegye, hol leendő papok és tanítók együttes ve
zetés mellett tanuljanak általános mivelődést adó tantár
gyak mellett olyan szaktárgyakat, melyeket a papnak,
mint a népiskola leendő ellenőrének s a tanítónak, mint
a népiskola leendő vezetőjének egyaránt tudnia köte
lessége.
A gimnáziumi tanárok minden külön díjazás nélküli
lelkes vállalkozása, szerencsésen meginditá az ekkép
újra szervezet szakintézet életét. Haviár gondolata és
reménye az volt, hogy a nagybányai ág. h. ev. egy
házkerület az egyetemes egyház bevonásával idővel
theologiai szakiskolát fog fenntartani Szarvason, ha ta
pasztalja, hogy a további szervezés magva az egy évi
theologiai tanfolyamban elég életképesnek bizonyul.
Azonban Haviár halálával e kísérletezés is sírjába dőlt.
A kerület, bár 1865-ben örömmel vett tudomást a
Szarvason keletkező felekezeti tanítóképzőről, sőt köz
gyűlési határozattal kimondotta, hogy ezen szükséges
szakiskolát anyagilag és erkölcsileg támogatni kész,
később visszariadt azon áldozattól, melyet Szarvason
létesítendő theologiai intézet évi fenntartása igényelt
volna.
Ekkor ismét vissza húzódott a tanítóképző a gim
názium körébe. Legfeljebb annyiban történt változás,
hogy időnyerés kedvéért a tanítóképző az V., VI., VII.,
VIII. osztályokkal volt kapcsolatba hozva úgy, hogy a latin,
görög és mathesis tanulásától a tanítóképző növendé
kei felmentettek s az igy nyert tanórákban szaktárgyaik8

kai foglalkozhattak. A tanítóképzőnek ezután sem volt
külön tanszemélyzete. Számított — és nem rosszul szá
mított. — a fenntartó békési ág. h. ev. egyházmegye
a gimnáziumban működő tanárok ügyszeretetére s ön
kéntes vállalkozására. Legfeljebb az az újítás keletkezett
hogy a gimnáziumi tanárok létszámát a tanítóképzőben
végzendő munkaszaporulat érdekében a fenntartó egy
házmegye tizennégyre fokozta. A gyakorlati kiképzés
érdekében gyakorló népiskola hiányában, arra voltak a
képző felső osztályába járó növendékek utalva, hogy a
közeli protestáns népiskolákba ellátogassanak, az ott ta
pasztalt dolgokról naplókat vezessenek, a tanítók ellen
őrzése mellett egyes tantárgyakból próba tanításokat tartsa
nak s az ügyesebbek — szükség esetén —a tanítókat helyet
tesítsék. De az igy szerezhető gyakorlati íigyesités sem veze
tett kielégítő sikerre. Ezért aztán az áldott emlékű Szeberényi Gusztáv akkori főesperes úgy rendelkezett, hogy a
négy tanfolyamot végzett képzőbeli növendékek legalább
egy évi gyakorlatra kipróbált, tekintélyes tanítók oldala
mellett gyakorolják be magukat az iskolai munkába s
azután járuljanak a képesítési vizsgálathoz. Ezen helyes
célzatú intézkedésnek azonban legtöbbször az lett a kö
vetkezménye, hogy az egy évi gyakorlat után a képesí
tési vizsgához járulók az elméleti tárgyakból alig bírtak
a vizsgálatot inegálni.
Nemcsak ezen tapasztalatok, hanem még sokkal
inkább az 1868-iki népoktatási törvény hozta aztán az
intéző körök tudtára azt, hogy tanítóképzőt a gimnázi
ummal kapcsolatban külön tanszemélyzet nélkül s gya
korlóiskola hiányában nem lehet úgy szervezni, hogy
az céljának megfelelő életképes szakiskolává legyen.
Az állam által létesített tanítóképzők nagy tansze
mélyzettel jó fölszereléssel gyakorló iskolával, gazdasági
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kerttel, bennlakással szakirányos képzéssel felállították a
magas mértéket, melyet korlátolt erőikkel a felkezeti ta
nítóképzőknek is megkellett volna közelitniök. És ekkor
mindinkább érezhető lett a hiány, melynek elhárítására a
tanítóképzőt eddig fenntartó békési ág. h ev. egyház
megye magát erőtlennek érezte. És mégis a kitűzött
zászlót elejteni a már létező s érezhető szükséget
kielégítő intézetet megszüntetni annál nagyobb kishitű
ség lett volna, mert maga az állam türelmes jóakarattal
várta a szarvasi tanítóképző szerencsés kifejlődését és
megerősödését
Innen túl aztán évente zörgetett, kért az egyház
megye tovább fejlesztendő tanítóképzője számára a bá
nyai egyházkerülettől és az egyetemes egyháztól évi
segélyezést. Azonban a különböző célokra lekötött ala
pítványok és tőkék és a sokszor panaszlott protestáns
szegénység nem igen engedték meg, hogy a kérelem
teljesüljön Csak nagykéső, midőn a közoktatási kor
mány, a tanfelügyelők s kormány küldöttek jelentéseiből
értesült arról, hogy a gimnáziummal kapcsolt szarvasi
tanítóképző, bár közszükség szolgálatában s egészséges
jó szellemben fejti ki munkásságát; de függő helyzeté
ben és hiányos szervezetében nem bir feladatainak min
denben megfelelni, adta meg az egyetemes egyház a
közalapból az intézet részére az évi segítséget, melyet
a kerület is megpótolt a magáéból annyira, hogy a ta
nítóképzőben egy zenetanári állás szerény évi díjazás
mellett szerezhető volt.
Utóbb a bányai egyházkerület szintén nagyobb évi
összegekkel — bár azok évenkénti megszavazása a ta
nári állások állandó betöltését megnehezítette — foko
zódó arányban hozzájárult a szarvasi tanítóképző se
gélyezéséhez. Az ügy érdekében megtette a bányai egy
házkerület nemes lelkű s most már nyugalomba vonult
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püspöke, Méltóságos Sárkány Sámuel ur, azt a szíves
séget, hogy az egyházmegye köréből alakított küldött
séget fölvezette a m. kir. közoktatási miniszter elé s
meggyőző módon tolmácsolta azt a kérelmet, hogy az
állam lehetőleg segélyezze a szarvasi tanítóképzőt, mint
a 420,000 lelket számláló bányai egyházkerület nagyvi
dékének egyetlen felekezeti tanítóképzőjét.
Több évi kérés és utánjárás végre mégis oda ve
zetett, hogy ma, a bányai egyházkerület s az állam évi
segélyezése mellett halad a szarvasi tanítóképző céljá
nak megfelelő kifejlése elé.
Amidőn azután az intézetet létesítő és évtizedeken
át fenntartó békési ág. h. ev egyházmegye lélekszámbeli szaporulata, sok megyére kirjedő nagysága s ezek
kel kapcsolt közigazgatási nehézségek miatt három egy
házmegyévé alakult, már e megoszlás idejében 1895-ben
kimondá, hogy a szarvasi tanítóképzőt, mint amely nem
csak az újabb alakulatu három egyházmegye, de a bá
nyai egyházkerület tiz egyházmegyéjének népoktatási ér
dekeit szolgálni van hivatva, tulajdonjogilag átadja a
bányai egyházkerületnek. Nem óhajtja magát kivonni az
eddigi teherviselésből, átadja a tanítóképző részére a
szarvasi gimnáziumnak eddig nélkülözhető épületeit, mel
lékintézeteit, az eddigi fölszereléseket, tőle telhető segé
lyével is fogja a tanítóképzőt támogatni s csak arra kéri a
bányai ág. h. ev. egyházkerületet, hogy nagyobb anya
gi erejével s főleg tekintélyével fejlessze a szarvasi taní
tóképzőt életképes szakintézetté.
A bányai egyházkerület sokszoros kérése után végre
meghallgatta a három egyházmegy ajánlatát. Közgyűlésé
ből bizottságot küldött ki s utasította azt, hogy utazzék
le Szarvasra, tartson szemlét a tanítóképző mai állapota
s fölszerelése fellett, tanácskozzék az intézet eddigi kor
mányzóságával és ajánlatot tegyen arra nézve, hogy a
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kerület milyen feltételek és módozatok mellett vegye
tulajdonába a szarvasi tanítóképzőt. És e bizottság egész
odáig végezte előkészítő munkálatait, hogy összeállította
az átadási szerződés feltételeit, melyeket a kerület elfo
gadhatóknak talált s hozzájárulás és aláírás végett leter
jesztett az intézet mostani fönntartóihoz, az arad-békési,
a békési- és a csanád-csongrádi egyházmegyékhez.
És most beállott egy váratlan fordulat. A békésíés csanád-csongrádi egyházmegye közgyűlése két évvel
ezelőtt elfogadhatónak találta az átadási szerződés pontozatait s aláírta. Nem igy az arad-békési egyházmegye.
Ez a tekintélyes nagy erkölcsi testület ismételve kifogá
sokat emelt a tervezett szerződés egyes pontjai ellen.
Nevezetesen kifogásolta azt, hogy a szarvasi főgimná
zium saját pénztárából évi 2000 koronával segélyezze a
kerület Szarvason fenntartandó tanítóképzőjét. Kifogágolta és kifogásolja ma is azt, hogy az állami segéllyel
emelt uj épületbe áttelepített gimnázium használati jog
gal átadja ó-épületét a kerületi tanítóképzőnek mindaddig,
inig az tanítóképzőjét Szarvason tartja fönn. Ezen kifogá
soknak eloszlatására a főgimnázium kormányzósága s a
kerület megtette a tőle telhetőt, de az ügy mai napig
sincs megoldva.
Ezen kérdésnek éveken át függőben tartása, mely
nek jogi természetét alaposan lehetne vitatni, de én e
vitától az egyházi testületek iránti tiszteletből szigorúan
tartózkodom, végtelenül megnehezítette a tanítóképző
szerencsés kifejlését s önállósítását. Erősen hiszem azon
ban, hogy ez múló akadály, melyet a legközelebbi ke
rületi közgyűlés el fog hárítani. De ezen múló akadály
nagyon megnehezíti a szarvasi tanítóképzőnek azt a
lépését, melyre pedig a mai közoktatási kormánynak a
felekezeti tanítóképző segélyezésére vonatkozó jóakaratu
ajánlata hazánk összes nem állami tanítóképzőit már reá
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bírta. Nevezetesen Nni. közoktatási miniszterünk nem
csak felszólalásaiban, de hozzánk is leérkezett szabá
lyozó rendeletében kinyilatkoztatta azt, hogy életképes
tanítóképzőket államilag segélyezni kész, ha ez intézetek
fenntartói elfogadják az állami tanítóképzők tanítási ter
vezetét, önállósítják ezen szakiskolákat s az osztályok
számarányában legalább négy tan férfiút s egy igazgatót
alkalmaznak az intézeteknél, azok fizetésének minimu
mát biztosítaná. Fizetési pótlék címén hajlandó aztán a
közoktatási kormány kiegészíteni az alkalmazottak díja
zását annyira, a mennyit az állami tanítóképzők tanárai
kapnak és csak a tanítás ellenőrzésére, a tanszellem ha
zafias irányára s a tanító képesítési vizsgák komolysá
gára s mértéket megütő tartalmasságára kíván autonó
miánkat alig érintő módon befolyást gyakorolni.
Most már e kedvező alkalom elhalasztása halálos
Ítélet lenne a szarvasi tanítóképzőre nézve. Komolyan
meggondolandó, hogy az intézet időszerű szervezésére,
az alkalmazott tanerők megnyugtatására, a bányai egy
házkerület feltűnőbb megterheltetése nélkül nyitva áll az
alkalom. Tovább is vitatható s ügyszeretet mellett —
hiszem — könnyen eloszlatható jogi kérdések szőrszálhasogatása még sem lehet hozzánk illő most, midőn a
döntő lépés megtételére a kedvező alkalom előttünk áll.
Teljes tisztelettel megnyugszom az intéző körök böl
csességébe s hiszem, hogy nem ejtik el a tantóképzés
közérdekű ügyét most, midőn ez intézet csaknem fél
századra terjedő küzdéssel és kitartással kétszáznál is
több hasznavehető néptanítót adott át az alföldi protes
táns népiskoláknak, kiknek lelkes működése Isten és
ember előtt hirdeti a most kétségek között hánykódó
szarvasi tanítóképző életképességét.
Szarvason, 1907. május 26.
Benka Gyula, igazgató-tanár.
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B) A tanítóképzőben működő tanárok
1. B e n k a G y u l a , ki a gimnázium ügyei mellett
a tanítóképző intézetet is mint igazgató vezeti. A gim
náziumban és a vele bár folytonosan lazuló kapcsolat
ban álló tanítóképzőben működik 45 éve. Ebből 26 éve
mini képzőbeli igazgató. Előadja a képzőben a neveléstani tantárgyakat.
2. F a z e k a s S á n d o r , helyettes tanár, ki 1906
december 1-től 1907 április 1-ig Papszász Gyula tanárt
helyettesítve tanította a magyar nyelvet, irodalmat és a
történetet.
3. H r a s k ó K á l m á n rendes tanár, működik 4
éve. Tanítja a mennyiségtant, természettant, természet
rajzot és földrajzot.
4. L é v i u s E r n ő , rendes tanár, működik 9 éve.
Tanítja a németet, történetet, zenét és éneklést s vezeti
a tanítóképző-énekkarát.
5. P a p s z á s z G y u l a , rendes tanár, működik
10 éve. Tanítja a magyart, történetet és alkotmánytant,
vezeti az intézet önképző-körét.
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6. M a r g ó c s y G y u l a , a gyakorló iskola vezető
tanítója, működik 12 éve. A gyakorló iskola körében a
növendékek gyakorlati tanítására ügyel s a tanítóképző
ben előadja a kátéismét és a népiskolai tanítás mód
szertanát.
Miután a tanítóképző még ma is rá van utalva a
gimnázium segítségére, mert anyagi erőtlenség miatt
nem képes annyi tanárt díjazni, mint amennyi a tanító
képző heti óraszámának ellátására szükséges, s igy a
képzőbeliek némely tantárgyakat a gimnázium megfelelő
osztályaival együttesen hallgatják ; ezért bejáró tanárokul
tekinthetők a képzőben.
7. M e l i s J á n o s , főgimn. rendes vallástanár, ki
a vallástani órákon az 5. 6. 7. 8. osztálybeliekkel együtt
tanítja képző 1. 2. 3. 4. osztályait.
8. O l á h M i k l ó s , főgimn. tornatanár, ki nem
csak a tornázásban, de az ügyesebbeket a torna csapa
tok vezetésében is foglalkoztatja a megfelelő gimn.
osztályok tanulóival együtt. Vezeti a tanulóság jólszer
vezett tűzoltóságát.
9. S z i r á c z k y G y u l a , főgimn. rajztanár, ki
ugyanilyen kapcsolatban vezeti a képzőbeli növendékeket.
10. Dr. T a k á c s I z s ó , községi orvos ki a gimn.
és tanitóképzőbeli növendékeknek együttesen tanítja az
egészségtant, mely tárgy a tanítóképzősökre nézve kötelező.
Megjegyezzük ezúttal, hogy a gimnáziumi osz
tályokba a legutóbb felsorolt s közösen hallgatott tan
tárgyak tanításáért a tanárok, miután ugysincsenck külön
órákkal megterhelve külön díjazásban nem részesülnek.
Ezen szolgálatot ők a tanítóképzés iránti szívességből,
ügyszeretetből teszik.
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c) A tanulók névsora I906»l907-ben.
I. OSZTÁLY.
(Osztályfő: PAPSZÁSZ.)

Belopotoczky János ág. ev. Szarvas, Békésm.
Hencély Sándor
„ „
„
„
Honti Elemér
„ „ Kondoros
„
Horváth Kálmán róm. kath. Szarvas,
„
Janurik Pál ág. ev.
„
„
Keresztes István ág. ev. Orosháza,
„
Kovács Pál ág. ev. Szarvas,
„
Ismétlő.
Kovacsik Gábor ág. ev. Tótkomlós,
„
Linder Nándor „
Tótbánhegyes „
Rohoska Lajos „
Szarvas,
„
Szász Rezső
„
Békéscsaba,
„
Tóth Pál
„
Szarvas,
„
Zloch Pál
Antalfalva, Torontálm. Kizáratott.
Összeg
lt>

13.

II. OSZTÁLY.
(Osztályfő: HRASKÓ.)

Hraskó Lajos ág. h. ev. Pilis, Pestm.
Izsó Elek ev. ref. Gyoma, Békésm.
Kovács Endre ev. ref. Békés, ,,
Molnár László ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Oskó János
,, ,, „ Orosháza, Békésm. Kilépett.
Palyó Mihály „ ,, „ Szarvas,
„
Rohony Pál
„ ,. „
Strincz Lajos „ „ „ Orosháza, Békésm.
Topolszky Pál
„ „ „ Petrőc, Bácsin.
Kizáratott.
Zsihlavszky Pál „ „ „ Picéd, Bácsin.
Kizáratott.
MAGÁNTANULÓ:

Csorba Géza ev. ref. Cegléd, Pestm.
Összeg : 11.

111. OSZTÁLY.
(Osztályfő: LEV1US.)

Dvoracsek János ág. h. ev. Nagylak, Csanádm.
Feke Kálmán ev. ref. Jászberény, J.-N.-K.-Szolnokm.
Jankó Bálint ág. h. ev. Orosháza, Békésm.
Lestyán Lajos ág. h. ev. Szarvas,
„
Mensch Keresztély ág. h. ev. Ujverbász, B.-Bodrogm.
Molnár Gyula
„ „ „ Szarvas, Békésm.
Pavella Márton ág. h. ev. Lajosfalva, Torontálm. Kizáratott
Placskó Emil ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Podani Lajos „ „ „
„
„
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Povázsay László ág. h. ev. B.-Gsaba, Békésm.
Rohoska Gyula „ „ „ Szarvas,
„
Supkégel Aladár „ ,, „ Szentetornya, Békésm.
Sülé Samu
,, „ „ Szarvas,
„
Szilágyi Károly ev. ref. Tiszainoka, J.-N.-K.-Szolnokm.
Szloszjár András ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Vágner József ág. h ev. Gyoma,
.,
Zachar István ág. h. ev. Békéscsaba, Békésm.
MAGÁNTANULÓ:

Pivnik István ev. ref. Sáregres Fehérm.
Összeg: 18.

IV. OSZTÁLY.
(O sztályfő: PAPSZÁSZ.)

Bernáth Béla ág. ev. Tótkomlós, Békésm.
Darida Károly,, „ Szarvas,
,,
Dauda József „ ,,
„
,,
Dely Gyula ev. ref. Czegléd, Pestm.
Dobozy Emil Jenő ág ev. Nagyszénás, Békésm.
Fecske Pál
„ „ Szarvas,
„
Lüge Károly
,,
„ Mosóc, Turóczm. Kizáratott.
Molnár Béla
,,
,, Szarvas, Békésm.
Raffay Lajos
„
„ Czegléd, Pestm.
Ismétlő.
Szécsény Lajos ev. ref. Dunaszentgyörgy, Tolnám.
Zelenka István ág. ev. Szentetornya, Békésm.
Zsila Gyula ev. ref. Szeghalom,
„
Ö sszeg: 12.
Végösszeg: 54.
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D) A gyakorló elemi iskola tanulói
19064307-ben.
(Vezető tan ító: Margócsy.)

I. OSZTÁLY.
Dauda Mihály ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Melján Pál
„ „ „
Ruzsicska Andor ág. h. ev. „
,,
Ö sszeg: 3.
II. OSZTÁLY.
Bangya Géza ág. h.
Fertigh Lotár „ „
Frecska Lajos,, ,,
Mcdvegy Béla,, „

ev. Szarvas, Békésm.
„
„
,,
„
„
„
„

Meghalt.
Ö sszeg: 4.
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Demcsák István ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Haviár István
„ „ „
Melis Lajos
„ „ „
Moravcsik Lajos „ „ „
„
„
Szabó Jenő
„ „ „
Varga Ferenc
„ „ „
Összeg : 6.

IV. OSZTÁLY.
Delhányi Zsigmond ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Fehér József
„ „ „
„
„
Frecska Samu
,, „ „
„
„
Gáthy Jenő ev. ref. Munkács, Beregm.
Kriska Mihály ág h. ev. Szarvas, Békésm.
Szebedinszky György ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Szucsu Tinka Béla gör. kel. Macedónia, Torontálm.
Valentinyi Jenő ág. h. ev. Szarvas, Békésm.
Vostyjár Samu „ „ „
.,
,.
Összeg: 9.
Végösszeg : 22.
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E) Végzett tantárgyak vázla’a.
A szarvasi ág. h. ev tanítóképzőt a bányai egyházkerület évi segélyezése mellett az állam is segélyezi
annyiban, hogy az alkalmazott tanárok szerény fizetését
kiegészíti és fokozza. Ezen segélyezés maga után vonja
azt a kötelezettséget, hogy a szarvasi tanítóképző az
országosan irányadó tanítási tervet tartozik követni. Mi
után azonban eddig nincs a tanítóképző azon szerencsés
helyzetben, hogy körében annyi tanférfiut alkalmazzon,
amennyi a heti 130 óra ellátására szükséges, ebben rej
lik — szerintünk — azon méltánylást érdemlő intézke
dés, melynél fogva a képző növendékei a gimnázium
megfelelő osztályaiban tanulják a vallástaniakat, a rajzo
lást, a tornát és az egészségtant, sőt szaktárgyaik né
melyikét összevont osztályokban hallgatják, ami fölvétel
tekintetében nem előnyös ugyan, de a tanulók csekély
száma mellett a tanítási sikert nem hátráltatja Ezt a vég
zett tananyag beosztásának megértésére előre bocsájtva
az alábbiakban vázlatosan előterjesztjük az egyes osz
tályok tantárgyait s azok feldolgozásának terjedelmét.
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I. O SZ T Á L Y .

1. Az első osztály a gimn. V. osztályába bejár heti
2—2 órában a vallástanra, a rajzra, a tornára és az
egészségtanra.
Külön szaktárgy gyanánt feldolgozást nyert:
2. A m a g y a r , heti 4 órában. 1. Rendszeres ma
gyar nyelvtan. A szóhangok. A szókincs osztályozása és
gyarapodása. A szók alaki változásai. Az egyszerű és
összetett mondat.
11.
Stilisztika az olvasmányokkal kapcsolatban. A
stylus tisztasága, világossága, szabatossága. A stylus
szemléletessége, élénksége és hangzatossága. Kézikönyv
Komáromy: Rendszeres magyar nyelvtana és Köveskuti
és Sarudy: Magyar stilisztikája.
havonként két írásbeli dolgozat. Tanár: Papszász.
3. T ö r t é n e t , heti 3 órában. A keleti népek tör
ténete. A görögök. A rómaiak. A középkor. A közép
kori intézmények megalakulása és azok bomlása. A kö
zépkori szellemi és anyagi műveltség. Kézikönyv. Far
kas Sándor: Egyetemes történeti, kötet. Tanár: Papszász.
4. M e n n y i s é g t a n . Számtan és algebra, heti 3
óra. Bevezetés. Mennyiség, szám és számsor. Az al
gebra jelei. Mennyiségek számbeli értékének meghatá
rozása helyettesítés által. Egyetemes mennyiségtani alap
tételek.
Alapműveletek algebrai egész számokkal és kifeje
zésekkel. Számrendszerek. A számok tulajdonságai.
Törtszámok. Arányok és arányiatok. A kettős tétel.
Az elsőfokú egyenletek tárgyalása.
A végzett tananyag köréből megfelelő számú házi
és iskolai dolgozat.
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Tankönyv. Miklós G .: Közönséges Számtan és
Algebra I R. Tanár: Hraskó.
5. É n e k é s z e n e , heti 3 órában.
a) É n e k . Hangképzés, hangközök, ütemezés, könynyü, rythmikus és dallamos gyakorlatok. Egyházi ének.
Kézikönyv: Sztankó Béla „Énekiskola“ I. rész.
b) Z e n e. Z o n g o r a j á t é k . A zenéről általában.
Hangjegy, kulcsok, vonalrendszer, módosító jegyek. Ütem
fajok. Dur-moliscalak, ezek képzése, ujjrakása. Ujjgya
korlatok. Kézikönyv. Bartalus István : „Előkészítő zon
goraiskolája“ és Czerny „Wiener Lehrmeister“ I. rész.
Tanár: Lévius.

II. OSZTÁLY.
1. Ez osztály a gimnázium VI. osztályába bejár
ván heti 2 - 2 órában, együtt tanulja a vallástant, a raj
zolást, a tornázást és az egészségtant. A szakképzés
érdekében ez osztályban külön feldolgozást nyer!
2. A m a g y a r , heti 4 órában. 1. Poétika. A köl
tészet helye a művészetek sorában. Egyes aesthetikai
alapfogalmak értelmezése. Verstan. A költői müvek osz
tályozása. Az olvasmányokkal kapcsolatban a lyrai és
kisebb elbeszélő költői műfajok jellemzése. II. Rhetorika.
A leiró és elbeszélő próza. (Történetírás). Kézikönyv.
Sarudi Ottó: Poétika, Rhetorika és Olvasókönyv tanító
képző II. osztálya számára. Havonként egy iskolai és
egy házi dolgozat. Tanár: Papszász.
3. T ö r t é n e t , heti 2 órában. Az újkor. A talál
mányok és felfedezések. A reformáció. Az ellenrefor
máció. A Habsburgház világuralmi állása. A vallási és
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hatalmi egyensúlyért indított mozgalmak. Az abszolutiz
mus kora. A felvilágosodott abszolutizmus kora. A fran
cia forradalom kora. A XIX. század forradalmai. Kézi
könyv. Farkas Sándor: „Egyetemes történet-1 II kötete.
Tanár: Levius.
4. M e n n y i s é g t a n .
a) Al ge br a Heti 2 óra. Hatvány és gyök. Tételek
a positiv-negativ egész és tört kitevőjű hatványokról.
Algebrai két és több taguaknak valamint a tizes szám
rendszerbeli számoknak második és harmadik hatványa
és gyöke.
Az irationális és imaginárius szám értelmezése.
A másodfokú egyenletek elmélete. Tanár: Hraskó.
b) Geome t r i a. Alapfogalmak és alaptételek. A
szögek. Mellék és csucsszögek. Szögek a három és
sokszögekben. Egyenkörü egyenesekre vonatkozó tételek.
Összefüggés az idomok alkotórészei között. Három
és négyszögek. A sokszögek.
A végzett tananyag köréből megfelelő számú házi
és iskolai dolgozat.
Tankönyv. Miklós G .: Közönséges Számtan és
Algebra 1. rész. Dékány M .: Mértan. Tanár: Hraskó.
5. É n e k és z e n e , heti 3 órában.
a) Ének. Hanglétra és hangközgyakorlatok. Gya
korlatok a hanglépcsők esetleges módosításaival. Kézi
könyv. Sztankó B. „Énekiskola“ II. rész.
b) Z ene. Zongor aj át ék. A 12 dur és moll scala
valamint ezek 3-as hangzatai tört accordokban 2 nyol
cad hangkörben. A hangközökről, ezek módosítása és
megfordítása. 3-as hangzatok képzése. Czerny „W. L.“
II. r. Bertini preludjeinek I. és II. füzete. Tanár: Levius.
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I. és II. O SZ T Á L Y .

1. Miután tavaly a mostani második osztálybeliek
mint első évesek hallgatták a testi élet ismertetését dr.
Baló József kézikönyve alapján, e tanévben az első éve
sekkel együtt heti 2 órában tanulták dr. Öreg és Kiss
Áron kézikönyve szerint a lelki élet ismertetését, mint
a testi s lelki nevelés alapvető ismeret köreit. Tanár:
Benka.
2. N é m e t , heti 2 órában. Az első osztály tan
anyaga. Nyelvtani rész nevezetesen : főnév, melléknév
és ejtegetése. Fokozás, számnév, névmás, ige és ige
ragozás. Határozók, elöljárók. Havonként 2 írásbeli dol
gozat. Kézikönyv:. Dr. Szemák István.
A más odi k oszt ál y anyaga. Rendszeres nyelv
tan forditásos gyakorlatokkal. Havonként 2 írásbeli dol
gozat. Kézikönyv: Dr. Szemák István. Tanár: Levius.
3. T e r m é s z e t r a j z o t heti 2 órában. Tananyag.
Bevezetés. Az állatok életműködéseiről általában. Az
állat testének belső szerkezete. A szövetek. A gerinces
állatok életmiiszerei és azok működése. Az állatok cso
portosítása. A gerincesek, ízeltlábúak, puhatestűek, fér
gek, tüskebőrüek, bélnélküliek s a véglények köreinek
ismertetése. Az állatok földrajzi elterjedése.
Tankönyv. Miklós Gergely. Az állattan elemei. Ta
nár : Hraskó.
4. F ö l d r a j z o t heti 2 órában. Tananyag. Csilla
gászati és leiró földrajz. A világ és föld a világtérben.
Látóhatár és az égi jelenségek a látóhatáron. A föld
alakja, nagysága, a földgömb. Napi tünemények az ég
gömbön. A föld tengelyén való forgása s ennek követ
kezményei. A nap látszólagos járása az égen. A föld
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keringése a nap körül. Évszakok és földövek. Praecessió, A hold és mozgásai. Időmértékek és időszámítás
A bolygók és mozgásuk. Üstökösök, hulló csillagok,
meteorok. A csillagokról általában. A főbb csillagképek
ismertetése.
Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália leírása,
tekintettel a népesedési, műveltségi és természetrajzi vi
szonyaira.
Tankönyv. Dr. Baló 1. és Miklós G .: A csillagá
szati és fizikai földrajz elemei. Farkas Sándor: Földrajz.
Tanár : Hraskó.
5. H e g e d ü l é s heti 1 órában.
1. Az első o s z t á l y tananyaga. A hegedű és ré
szeinek ismertetése. A hegedű tartása és hangolása. He
lyes vonóvezetés. Gyakorlatok egész, fél, negyed, nyol
cad, tizenhatod hang és szünetjegyekkel egy majd 2 —
3 - 4 húron. Skálák, chorálok. Kézikönyv. Huber K .:
„Hegedüiskola“ I. rész.
f

2. A másodi k o sztály tananyaga. Ujj és csukló
gyakorlatok. Skálák különböző rythmikai beosztással.
Kötött és staccato hangjegyek. Gyakorlatok különböző
vonóbeosztással. Chorálok. Kézikönyv. Huber K .: „He
gedüiskola“ I. rész. Tanár: Levius.

III. OSZTÁLY.
1. A gimnázium VII. osztályával együtt tanulta a
tanítóképző 111. osztálya heti 2—2 órában az egyháztör
ténetet, a rajzolást és a tornázást. Külön szakirányos fel
dolgozást nyer:
2.
A ma g y a r , heti 3 órában. Névy : írásművek
elmélete c kézikönyve alapján a szónoki müvek és köl
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tői műfajok elmélete és történeti fejlődése. Kéthavonként egy iskolai és havonként egy házi dolgozat. Ta
nár: Papszász.
/
3. N eveléstan, heti 2 órában dr. Kiss Áron „Neve
lés és oktatástan“ cimti kézikönyve szerint. Tanár: Benka.
4. Mennyi ségt an, a) Számtan, heti 1 óra. Ará
nyosság. Kettős tétel. Olasz gyakorlat. Arányos osztás.
Vegyitési szabály.
A százalék számítás és alkalmazása. Kamatszámítás.
Értékpapírok. Éremszámitás.
b) Geomet r i a, heti 1 óra.
Az idomok hasonlósága. Egyenközii metszők. A
vonalak arányossága. Hasonló három és sokszögek.
Pythagoras tantétele. Földterületek felvételének egysze
rűbb esetei.
Körmérés. A körbe írott szabályos négy- hat- és
tízszög oldalhosszának meghatározása. A beirt sokszög
oldalából a két annyi oldallal biró beirt és körülirt sok
szög oldalhosszának meghatározása. A síkidomok területszámitása.
A végzett tananyag köréből megfelelő szánni házi
és iskolai dolgozat készítése.
Tankönyv. Miklós G.: Közönséges Számtan és Al
gebra 11. rész. Dékány M. Mértan. Tanár: Hraskó.
5. Fizika, heti 2 óra. A szilárd, légnemű és csepp
folyós testek mehanikája. Hőtan. Tankönyv. Bóbita E.
és Kiss A József : Fizika. Tanár: HraskA
6. T erm észetrajz, hét. 2 óra A szervetlen kémia
alapelvei.
Ásványtan Az ásványok alaki, fizikai és kémiai tu
lajdonai. A sónernü, másféle és rokon — kovaféle és
éghető ásványok. Fémek és ércek. Kőzettan. Geológia.
Szerves kémia.
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Tankönyv. Dr. Koch F. és Dr. Kovács J : Kémia
és Ásványtan. Tanár; Hraskó.
7.
Z e n e . nevezetesen z ongor áz ás heti 1 órában.
Az összes durmoll scalak 4 nyolcad hangkörében, ellen
tétes mozgásban, úgyszintén ezek domináns 4-es hangzatai tört accordokban, alapfekvés és fordításokban. Bertini „Etudes“ 1.—11.—111. f.
O r g o n á i ás, heti 1 órában A kötött játék gyakor
lása előbb zongorán, utóbb orgonán az e célra kivá
lasztott elő- és utójátékok begyakorlásával. Kézikönyv :
Köveskuti „60 egyházi elő- és utójáték.“
Ö sszhangzattan és ének heti 1 órában. A 3-as
hangzat fekvései, megfordításai. Szűk-szétszórt szerkezet.
Szólamvezetés. Tilos menetek. Az uralgóra épített 4-es
hangzat. Adott bassus szólam összhangositása. Szám
jelzés. Kézikönyv. Major J. Gyula „Összhangzattan“
Enekgyakorlás folytatólag Sztankó Béla „Enekiskolájának“
3-ik része alapján. Tanár: Levius.

IV. OSZTÁLY.
1. A gimnázium Vili. osztályával együtt tanulták 2 2 órában a keresztyén hit és erkölcstant, a rajzolást és
a tornázást. Szakképzésre irányitó külön tantárgya volt
ez osztálynak.
2. A nevelés és tanítás tö rtén ete s utóbb a népis
kola szervezett tana dr. Kiss Áron és dr. Balló József
müvei nyomán heti 2 —2 órában. Tanár: Benka.
3. M a g y a r , heti 3 órában. A magyar nemzeti
irodalom történetének rövid ismertetése az országos ál
lapotok feltüntetésével, a kiválóbb irók életének bemu
tatásával s a jelesebb irók müveiből szemelvények ol
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vasásával. Kézikönyv. Koltai Sassi —Nagy: A magyar
nemzeti irodalom története és olvasókönyv. Az egész
évben két házi és két 2—3 órára terjedő zárthelyi dol
gozat a népiskolai tananyag módszeres feldolgozásának
köréből s egy-egy alkalmi iskolai beszéd. Tanár Papszász.
4. Alkotmánytan, heti 1 órában, Állami életünk
szervezetének és alaptörvényeinek ismertetése s némi tájé
koztatás a gyakorlatilag fontosabb magán és büntetőjogi,
valamint perjogi ismeretekben. Kézikönyv. Csiky Kál
mán: Magyar alkotmánytan és jogi ismeretek kézikönyve.
Tanár; Papszász.
5. M ennyiségtan, a) Algebra, heti 1 óra. Számtani
és mértani haladványok. A kamatos-kamatok számításá
nak alapképlete. Évi betétek. Járadékszámítás. Kölcsönök
törlesztése.
b) Geometria, heti 1 óra. Egyenes és sikok viszony
lagos helyzete a térben. Testszög. A vizszintezés egy
szerűbb feladatai. Topográfiái térrajzok olvasása. Szeg
letes és gömbölyű testek ismertetése. A kúpszeletek. A
végzett tananyag köréből megfelelő számú házi és isko
lai dolgozatok.
Tankönyv. Miklós G .: Közönséges Számtan és Al
gebra 11. r. Dékány M .: Mértan.
6. Fizika, heti 2 óra. Fénytan. Flangtan. Mágnesség.
A munka és effektus. Energia. A gépek tana.
Tankönyv. Bóbita E. és Kiss A. József : Fizika.
Tanár: Hraskó.
7. Z e n e nevezetesen o r g o n á l á s heti 2 órá
ban. A pedáljáték gyakorlása. Elő és utójátékok. Egy
házi énekek közjátékokkal. Kézikönyv: Rinck „Orgona
iskola“ Chovan Zs. „Choral könyv.“
8. Ö sszhan g zattan heti 1 órában. A 4-es hangzatokról. Az uralgó négyes hangzat alkalmazása. A 4-es
hangzat fordításai. Melléknégyes hangzatok. Szűkeiét
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4-es hangzat. Ötös hangzat. A 4-es szólama tétel alkal
mazása férfi, vegyes és női karra. Átmenetekről. Kézi
könyv: Major 1. Gyula „ Összhangzattan“. Tanár: Levius.
A III. és IV. o s z t á l y e g y ü tt e s e n ta n u ltá k :

1. A t ö r t é n e t e t heti 2 órában. A magyar
nemzet ős története. A kereszténység és királyság meg
alapítása és megerősödése. Szt. István alkotmányának
bomlása; a királyság újjászervezése a hűbéri eszmék
alapján. Az ország hanyatlása a Jagellók allatt. Az or
szág három részre szakadása a mohácsi vész után.
Küzdelmek az alkotmányért és vallásszabadságért. Újkori
államintézmények. A mai Magyarország megalakulása.
Kézikönyv. Farkas Sándor: A magyar nemzet történel
me. Tanár: Papszász.
2. N é m e t heti 2 órában. Mondattan megfelelő
fordítási gyakorlatokkal. Az olvasmányok alapján be
szédgyakorlatok. Havonként 1 írásbeli dolgozat. Kézi
könyv: Albrecht J. ,,Német nyelvtan“ Horvay Ede
Német olvasókönyv. Tanár: Levius.
He g e d ü 1és heti 1 órában.
1. A harmadik o sztály tananyaga. Ujjgyakorla
tok és scalak folytatólag az első fekvésben. Trillák és
azok alkalmazása. Kettős fogások. Chromatikus scala
Choralok és magyar népdalok. Kézikönyv. Huber K.:
„Hegedüiskola“ I. f.
4 A negyedik o s z t á l y tananyaga, Második és
harmadik fekvés. Scálák és gyakorlatok a 2-ik és 3-ik
fekvésben. Etudek 2 hegedűre. Kézikönyv. Huber K.:
„Hegedüiskola“ II. része. Tanár: Levius.
5. Népi skol ai oktatás- és m ódszertan. Tanár:
Margócsy. A népiskolai oktatás- és módszertant tanul
ták a 111. és IV. osztálybeliek heti 2 -2 órában.
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III. osztálybeliek. A tanítás. A tanítás anyaga. A
tanterv. A módszer; általános és részletes tanmenet, a
tanítás és tanulás alakjai. Tanszerek és tankönyvek s helyes
használatuk. A vallástanitás, a beszéd és értelemgyakor
lat, az írás és olvasás, a nyelv tanításának általános és
részletes módszere, a felsorolt tárgyak tantervének (nép
iskolai) ismertetése és értelmezése s azok anyagának
módszeres feldolgozása. Kézikönyv. Dr. Kiss Áron ,,A
prot. népiskolai vallástanitás módszertana“, Dr. Dittes —
Oyertyánffy „Népiskolai módszertan“ és Gyertyánffy
„Előgyakorlatok az irva-olvasás és rajzolás tanításához.“
IV. oszt ál ybel i ek A népiskolai tantárgyak taní
tásának általános elvei. A múlt tanévben tanultaknak bő
vített ismétlése mellett az összes népiskolai tantárgyak
tanításának általános és részletes módszere, tekin
tettel az egyes tantárgyak mai módszertani irodalo
móra és a szükséges taneszközökre. A tantárgyak anya
gának módszeres feldolgozása, kapcsolatban a vezér
könyvek szerkezete és használatával.
A 1906—7. tanévben életbelépett népiskolai tanterv
nek és a hozzátartozó végrehajtási utasításnak részletes
ismertetése.
Kézikönyv. Dr. Kiss Áron „A prot. népiskolai val
lástanitás módszertana“, Dr. Dittes —Gyertyánffy „Nép
iskolai módszertana“, Gyertyánffy „Előgyakorlatok az
irva-olvasás és rajzolás tanításához“ és „Tanterv és Uta
sítás az elemi népiskola számára.“
A z I. II. I l l IV. o a z tá ly e g y ü tte s e n ta n u lta :

1. K a r é n e k l é s t heti 1 órában. Hallásképző
gyakorlatok. Hangközképző rythmikus énekgyakorlatok.
Előgyakorlatok a karénekhez 2-3-4 szólamokban. Üte
mezés. Eérfikarra irt miidalok és choralok begyakorlása.
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30 choraldallam betanulása. A tanítóképző növendékei
ezenkívül hetenként 2-szer résztvettek az ifjúsági vegyes
kar tanulmányaiban. Tanár: Levius.
2. A káté i smét heti 2 órában. Tanár: Margócsy.
A káté 1-11-ik részének módszeres feldolgozása; a
IV. osztálybeliek ismétlésül a káté 111-ik részét is. Minta
katechizatió. — Kezdetben a IV. osztálybeliek, később a
111. osztálybeliek is gyakorolták magukat a káté tanítá
sában és ennek kapcsán a kérdezés művészetében. Kézi
könyv: Koren Pál, dr. Luther Márton Kis Kátéjának ma
gyarázata.
A n é p is k o la i ta n ítá sr a e lő k é sz ítő g y a k o r la ti
k ik é p z é s t n yertek.

111-ik o s z t á l y b e l i e k hetenként kétszer: kedden és
pénteken jártak be a gyakorló-iskolába. A tanév elején
megfigyelték az eljárást s a tanítást hallgatták. A látot
tak és hallottakról rendszeres naplót vezettek, melynek
alapján a megfigyelésekről, a hallott tanításokról tartalom
és alakhü dolgozatokban beszámoltak. E dolgozatokat
minden vasárnap a kiképzést vezetőjének beadták, a ki
a dolgozatokat átnézvén, észrevételeit megtette s azokat
minden szerdán délután, az e célból tartott külön órán
a növendékekkel nyilvánosan közölte és tárgyalta. —
Ezen látogatások mellett félhetenként betűsorban bejár
tak a gyakorló iskolába, hogy mielőtt a rendszeres taní
tást megkezdenék, megismerkedjenek az iskolai fegye
lemmel, gyakorolják magukat a gyermekek testi fejlődé
sének megfigyelésében, a gyermeki lélek megismerésé
ben a kapott utasítás szerint. E végből a tanítás meg
kezdése előtt fél órával előbb a gyakorló-iskolában
megjelentek, a gyülekező gyermekeket fogadták, köztük
a rendet és a fegyelmet fenntartották s végezték a
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szükséges megfigyeléseket. Tapasztalataikról és megfi
gyeléseikről rendszeres dolgozatokban, jelentésekben
beszámoltak. E jelentéseket minden vasárnap a gyakor
lati tanítás vezetőjének beadták, aki azokat átnézvén,
észrevételeit megtette, e célból külön külön tartott kö
zös órán nyilvánosan tárgyalta s figyelmeztette a növen
dékeket a megfigyelések, helyes, vagy helytelen voltára.
A tanév második felében megkezdték a tanítást. A
tanítandó tételeket a gyakorlati kiképzés vezetőjétől ka
pott utasítás szerint valamennyien kidolgozták és a ne
vezett vezetőnek beadták, aki azokat átnézvén, kijaví
totta s esetleg az újból való kidolgozásra a szükséges
utasítást megadta; de csak az tanított, akit erre a vezető
kijelölt. A nem tanítók társuk tanításáról rendszeres bí
rálati naplót vezettek. A következő heti tanítások előké
szítése és a megtartott tanítások niegbirálása minden
szerdán, közös órán történt. A tanítást első sorban
maga a tanító, aztán a társak közül az erre felszólított,
illetőleg felszólítottak s végül a vezető bírálták. Ezen
osztály növendékei összesen 68 félórás tanítást végeztek.
IV. os zt ál ybel i ek hetenként négyszer: hétfőn,
szerdán, csütörtökön és szombaton jártak be a gyakorlóiskolába. A tanév kezdetén betűsorban félhetenként való
váltakozással bejártak a gyakorló-iskolába, hogy a gyer
mekeket tanulmányozzák, magukat a rendtartásban, a fe
gyelmezésben és a gyermekekkel való bánásmódban
gyakorolják. Ezen látogatások s az azokról való beszá
molások oly módon történtek, mint a III. osztálybeliek
nél és pedig minden szombaton délután tartott órákon.
A hospitálások tartama alatt a rendes órákon megfi
gyelték a gyakorlati tanítás vezetőjének a tanításnál
követelt eljárását s tanításait hallgatták. A látottak és
hallottakról látogatási naplót vezettek, melynek alapján a
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megfigyelésről és a hallott tanításokról rendszeres dol
gozatokban beszámoltak. Ezen dolgozatok elbírálása oly
módon történt, mint a 111. osztálybelieknél.
November hóban megkezdték a rendszeres tanítást,
kezdetben csak egy, később két, három, négy osztályt
egymásután más és más tárgygyal. A tanítások előké
szítése, a kapott tételek kidolgozása és a dolgozatok
elbírálása oly módon történt, mint a 111. osztálybelieknél,
azzal a különbséggel, hogy itt a tételt kezdetben csak
két kijelölt tanuló dolgozta ki, kik közül az egyik taní
tott, a másik volt a hivatalos bíráló; később a tételt
már csak a kijelölt tanító dolgozta ki. A megtartott ta
nítások megbirálása úgy ment végbe, mint a 111. osz
tálybelieknél. Ezek is rendszeres bírálati naplót vezettek.
— A következő heti tanítások előkészítése és a végzett
tanítások megbirálása minden szombaton délután, e cél
ból külön tartott órán történt. Ezen osztály tanulói a
a tanév folyamán összesen 210-szer tanítottak. Tanár:
Margócsy.
M e g j e g y z é s . A tanítóképző növendékeire
kötelező volt a tanulói daloskörben való részvétel, to
vábbá az Oláh Miklós tornatanár vezetése alatt álló
tűzoltó csapat gyakorlataiban való közreműködés és az
önképzőkörben a tervszerű munka megosztása. Mindez
mutatja, hogy csaknem a kimerülésig levoltak foglalva
tanítványaink a szakirányitó kiképzésben. A kertészet, a
gazdálkodás egyes ágainak gyakorlása idő és erő hiányá
ban eddig nem volt fölkarolható.
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F)

a

tanítóképző Önképzőköre.

A tanítóképző-intézet „Önképzőköre“ szeptember 15-én ala
kult meg Papszász Gyula tanár elnöklete alatt. A kör tagjainak
száma 54 volt. Az alakuló gyűlésen megválasztotta a kör: jegyzővé
D obozy Jenő IV, pénztárossá Bernáth Béla IV., könyvtárossá Zsila
Gyula IV., aljegyzővé Wagner József III, ellenőrré Dvoracsek
János 111. és alkönyvtárossá Rohoska Gyula III. éves tképzőst.
Tartott a kör 1 alakuló és 16 rendes ülést. A rendes ülése
ken 1 szabad előadás, 1 minta tanítás, 26 szavalat került elő. B í
rálat tárgyát képezte 5 prózai dolgozat. Október 6-án zártkörű
gyászünnepet tartott a kör. Időközben orvosi rendeletre Papszász
Gyula a tanítástól felmentetett s helyét az önképzőkör vezetésében
is Fazekas Sándor vette át. Kinek közreműködésével március
15-én nyilvános diszülésen ünnepelte meg az önképzőkör a. kö
zönséggel együtt e nap 59-ik évfordulóját jól megválasztott s al
kalomszerű műsorral. Ezen diszüléseken felolvastatott 2 alkalmi
dolgozat, elhangzott 5 négy szólamu ének, 1 melodráma és 4
szavalat.
A kör könyvtára 209 kötetből áll. A kör vagyona évzártakor
128 K 42 f., mely összeg takarékpénztári betétet képez. Járatta a
kör a Magyar Tanügy, Magyar Pestalozzi, Néptanítók Lapja,
Munka és Játék, Vasárnapi Újság és Tolnai Világlapja ez. lapokat.
Évzáró ülését május 8-án tartotta meg az Önképzőkör.
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G) Segélyezés és jutalmazás
a tanítóképzőben.
A tanítóképző, bár maga is szegénységgel küzd, erejéhez
mérten segélyezte azon tanulóit, kik szorgalomban és jó viselet
ben kitűntek és ínséges körülményeiknél fogva a segélyezésre ra
szolgáltak. Állott pedig ez a segélyezés részint abban, hogy 10
tanítóképzősnek ebéd diját teljesen, nyolcnak felerészben elengedte
az intézett korm ányzósága; részint abban, hogy tandíj kedvez
ményt élveztek töb b en ; részint abban, hogy a megbízható növen
dékek közül többen az alumneumra adományokat gyüjtvén, fárad
ságnak jutalmául osztalékban részesültek. Az is a segélyezés
egyik neme volt, hogy a tanításban ügyesebbnek ismert tanító
képzősöket gyengébb tanulók mellé alkalmaztuk, s e foglalkozás
után több s kevesebb dijat élveztek. Ugyszinte a tanulói segélye
zőből anyagi támogatást nyertek ez évben :
A IV. osztályból: Darida Károly 20, Dauda József 10, Lilge
Károly 14, Zelenka István 12 kor.
A 111. osztályból: Lestyán Lajos 18, Mensch Keresztély 10,
Pavella Márton 6, Pivnik István 10, Rohoska Gyula 16, Supkégel
Aladár 8 kor.
A 11. o sztályb ól: Rohony Pál 10 kor.
Az 1. osztályból: Belopotoczky János 1G, Henczély Sándor
18, Horváth Kálmán 8, Kovácsik Gábor 6, Rohoska Lajos 14,
Tóth Pál 14, Zloch Pál 15 kor., összesen 225 koronát.
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Tandíjmentességet kapott 11 tanuló 283 korona összegben.
Végül évzártakor kitartó szorgalmuk és eredményes tanulásuk
méltatásaként ösztöndíjban részesültek: Zelenka István IV. és
Mensch Keresztély 111. a Mikolay Mihály féle ösztöndíj alapból
(á 65 K) és Darida Károly IV. s Rohoska Gyula 111. a Haviár
Dani alapból (á 39 K).
A tornázásból díszoklevéllel voltak kitüntetve Lestyán Lajos
és Wagner József 111. éves képzősök.
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H) S á r ó l^özkmén^el*. Tájékoztatás

az 1907*1908 iskolai évről.
A szarvasi tanítóképzőben négy tanfolyamon át a törvény
szabta elméleti tanulmányokat eredménynyel végző s gyakorlatilag
ügyesitő növendék tanító képesítési vizsgához járulhat.
A záruló 1906— 1907 iskolai évben tanitöképesitési vizsgá
hoz járult 11 nyilvános tanuló és 1 érettségit állott s teológiát
végzett alkalmazott tanító, ki miniszteri engedéllyel lépett a képe
sítésihez. Ezen képesítési vizsgálat a Méltóságos Püspök helyette
sítésére fölkért ns Haviár Dani felügyelő és országgyűlési képviselő
elnöklése és Békésvármegye királyi tanfelügyelőjének ns. Mikler
Sándor úrnak jelenléte mellett volt megtartva jun. 26—27-én.
E vizsgálat végeredménye abban állott, hogy a 12 vizsgálatra
bocsátott közül megfelelt mind a 12.
Az egyénileg eltérő tehetség, tanulmány és siker árnyalata
szerint eltérő minősítés mellett tanítói oklevelet kaptak: Bernáth
Béla, Darida Károly, Dauda József, Dely Gyula, Dobozy Jenő,
Fecske Pál, Hüttl Ármin, Molnár Béla, Raffay Lajos, Szécsény La
jos, Zelenka István és Zsila Gyula.
Hogy pedig az 1907— 1908-ik évről is némi tájékoztatást
közöljünk azok számára, kik ez intézetbe netán belépni óhajtanak
fölemlíteni hogy:
I) A szarvasi tanítóképzőbe a gimn., a reál iskola és a pol
gári iskola IV. osztályáról érvényes bizonyítványt felmutató tanuló
vehető csak fel.
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2. Felvételkor szükséges a végzett tanulmányokról szóló
bizonyítványnak, keresztlevélnek, orvosi bizonyítványnak s a szü
lők részéről kiállított oly nyilatkozatnak felmutatása, hogy tudtuk
és beleegyezésükkel lép be gyermekük a tanítóképzőbe.
3. Haladó gyanánt felsőbb osztályba lépni csak az jogosult,
ki előző tanulmányairól érvényes bizonyítványt mutat fel.
4. A 111— IV. osztályba éppen a gyakorlati kiképzés jelentő
ségére való tekintetből magántanulónak senkit föl nem veszünk.
Az 1907— 1908-ik tanévet a beiratkozással kezdjük meg,
mely szeptember 1. 2. 3. 4. folyik le. Mig a tanítóképző teljesen
önálló szervezetet nem szerez, a belépő éppen azon iskolai illet
ményeket fizeti, melyeket a gimnáziumi tanulótól szed be a főgim
náziumi pénztár.
Szarvason, 1907 junius 25-én.

Benka Gyula
igazgató-tanár.
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Ä gzarv&gi ág h. eV. taqifcól^ápzőbeq 1907-8-ií^ évben
jfjagználafeba Vett taq^öníJVek jegyzéke.
I. OSZTÁLY.

1. Vallás Batizfalvi— Bereczki : Bibliaismertetés 11. kiadás. Károli
Szent Biblia.
2. Neveléstan. Dr. Baló József: A testi élet ismertetése. Legújabb
kiadás.
3. Magyar, Komáromy L a jo s: Rendszeres magyar nyelvtan (Lampel) Köveskuti és Sarudi : Magyar stilisztika és a közéleti
fogalmazványok (Athenaeum).
4. Német. Dr. Szemák István : Német nyelvkönyv 1. rész az 1. és
11. osztály részére. Polgári iskolák, tanítóképzők részére. (Lauffer Vilmos kiadása).
5. Történet Sebestyén G y u la : Egyetemes története 1. kötet. Át
dolgozták Felméry és B elosics (Franklin társulat)
6. Földrajz. Magyarország Földrajza. Farkas Sándor (Franklin)
Csillagászati és Fizikai Földrajz. Dr. Baló és Miklós Gergely
(Lampel).
7. M ennyiségtan: Számtan és Algebra I. R. Miklós Gergely.
(Lampel).
8. Természetrajz. Növénytan. (Képezdék számára). Miklósi G.
(Lampel).
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9. Zongora. Czerny: Erster Wiener Lelirweister 1. rész.
10. Hegedű. Huber Károly: Hegedüiskola 1. füzet.
11. Ének. Sztankö Béla: Énekiskola I. rész. (Franklin társulat).

II. OSZTÁLY.

1. Vallás. Bereczky: A kér. egyház története.
2. Neveléstan. Dr. Kiss Á. és Dr. Örey Ján os: A lelki élet is
mertetése.
3. Magyar. Sarudi O ttó : Poétika, Retorika és Olvasókönyv. Taní
tóképzők 11. osztálya számára. (Athenaeum.)
4. Német. Dr. Szemák István : Német nyelvkönyv. 1. rész 1. és
11. osztály részére. (Lauffer Vilmos.)
5. Történet. Farkas S án d or: Egyetemes történet II. kötet. Újkor.
(Lampel).
6. Földrajz: Ugyanaz mint az 1. osztályban.
7. Menyiségtan. Számtan és Algebra 1. R. Miklós G. (Franklin)
M értan.: Dékány M. (Athenaeum).
8. Természetrajz: Ugyanaz mint az 1. osztályban.
9. Zongora. Czerny: Erster Wiener Lehrmeister 11. rész és Bertini
etudek (Alsófok.)
10. Hegedű. Huber K ároly: Hegedüiskola 1. füzet.
11. Ének. Sztankó Béla: Énekiskola 11. rész. (Franklin társulat)

III. OSZLÁLY.

1. Vallás. Bereczky: A magyar prot. egyház története.
2. Neveléstan. Dr. Kiss Áron : Neveléstan és tanitástan. (Legújabb
kiadás).
3. Magyar. Sarudi Otto: Poétika, Retorika és Olvasókönyv. Ta
nítóképzők III. osztálya számára. (Athenaeum).
4. Német. Albrecht J á n o s: Német nyelvtan. (Stanipfel Károly)
Horvay E d e : Német olvasókönyv tanítóképzők 111. és IV. osz
tályai részére (Lampel)
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5. Történet. Farkas Sándor: A magyar nemzet történelme. Taní
tóképzők számára (Lampel R.)
6. Földrajz (Lampel)
7. Mennyiségtan : Számtan és Algebra 11. R. Miklósi G. (Franklin)
Mértan : Dékány M. (Athenaeum).
8. Term észetrajz: Ásványtan és Kémia. Dr. Koch és Kovács.
9. Fizika. Aóbita E. és Kiss Á. J. : (Lampel Vilmos).
10. Orgona. K öveskuti: 60 egyházr elő és utójáték:
11. Zongora. Bertini : Etudek II— 111. rész.
12. Hegedű. Huber Károly: Hegedüiskola 1. rész.
13. Összhangzattan. Major J. G yula: Összhangzattan. (Legújabb
kiadás. Nádor Kálmán.)

IV. OSZTÁLY.

1. Vallás. B ancsó Antal! Keresztyén hit- és erkölcstan.
2. Neveléstan. Dr. Kiss Á ron: Nevelés-tanítás története, és Dr.
Baló József A népiskola szervezettana.
3. Magyar. Koltai— Sassi—Nagy : A magyar nemzeti irodalom tör
ténete és olvasókönyv. (Athenaeum).
4. Német. Albrecht Ján os: Német nyelvtan (Stampfel K.) Horvay
E d e : Német olvasókönyv tanítóképzők 111. és IV. osztályai
részére.
5. Mennyiségtan : Ugyanaz, mint a 111. osztályban.
6. Fizika: Ugyanaz, mint a 111. osztályban.
7. Alkotmánytan. Csiky Kálmán : Magyar alkotmánytan és jogi
ismeretek kézikönyve. Tanitóképezdék számára, (M. kir. tud.
egyetemi nyomda).
8. Orgona. K öveskuti: 60 egyházi elő- és utóják. Chovan Zs.
Choralpartitura.
9. Összhangzattan. Major J. G y u la : Összhangzattan. (Újabb
kiadás).
10. Hegedű. Huber Károly: Hegedüiskola 11. füzet.

T anitóscépezdei s e g é d k ö n y v e k :
Kelemen : Helyesírási kis szótára.
„
Jó magyarság.
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L án g: Munkaszeretetre való nevelés.
„
Magyar beszéd tanításának módja.
Juhay: A gyermek első tanítója.
„
A második osztály tanítója.
„
A harmadik osztály tanítója.
„
A negyedik osztály tanítója.
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