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Az Ev. Tanárok és Tanítók Országos 
EgyesületénekVI. közgyűlése Szarvason.

Nikelszky Zoltán.

1913. május hó 13.-a és 14.-e sokáig emlékezetes 
napja lesz Szarvas község társadalmának és sokáig a 
legkellemesebb emlékekkel fog visszaemlékezni e két 
napra Szarvas minden tanára és tanítója. Ritka alkalom 
az,, hogy egy község egy országos egyesületet tisztel
hessen falai között s községünk ez alkalommal az Evan
gélikus Tanárok és Tanítók Országos Egyesületét látta 
vendégül.

H a v i á r  Dani, mint a helybeli főgimnázium fe
lügyelője s mint tanítóképző-intézetünk intéző-bizottsá
gának elnöke, a főgimnázium felügyelő- és a tanítóképző 
intéző-bizottsági ülésen, majd később az egyházközség 
elé is terjesztett hasonló tárgyú indítványa folytán, az em
lített testületek egyhangú határozattal hívták meg az 
Egyesületet ez évi közgyűlése alkalmából Szarvasra. E 
meghívást az Egyesület választmánya 1912. évi novem
ber hó 7.-én tartott ülésén köszönettel elfogadta és el
határozta, hogy VI. rendes közgyűlését Szarvason tartja. 
A  közgyűlés ideje a pünkösdi vakációra, május hó 13.-ra 
és 14.-re tűzetett ki.

r
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A lig  hogy a tavasz ragyogó napjának aranyszin- 
bcn tündöklő sugarai a természet kopárságát pompás 
zölddé változtatták, a helybeli tanárok és tanítók siettek 
az Egyesület méltó fogadására a szükséges előkészüle
teket megtenni. Bizottságok alakultak, melyek mindegyike 
bizonyos teendők elvégzését vállalta magára. A rende
zés elnökei M o c s k o n y i  József főgimnáziumi igaz* 
gató, D a n k ó  Samu igazgató-tanitó és N i k e l s z k y  
Zoltán tanitóképző-intézeti igazgató voltak. A rendezés 
és az előkészületek nehéz munkájában különösen Hraskó 
Kálmán, K r c s n á r i k  Endre, L i ska  János, dr. Nemes 
Béla, P i l i s z k y  János, T ö m ö r k é n y i  Dezső és Zám- 
bo ry  Endre főgimnáziumi és tanitóképzői-intézeti tanárok 
és elemi népiskolai tanítók fáradtak.

Az Egyesület tagjainak nagy része pünkösd má
sod napján, május 12.-én este, a 6 őrá 28 perces vonat
tal érkezett meg. Az ünnepélyes fogadásra kijött H a
viár Dani, főgimn. felügyelő, tan.-képző-intézeti bizottsági 
elnök, aki az érkező vendégeket a vendéglátó község, 
egyház és iskolák nevében, szeretetteljes szavakkal' és 
általános tetszést keltő, közvetlen, rövid és hatásos be
széddel üdvözölte. Az üdvözlésre dr. F l ó r i án  Károly 
az Egyesület alelnöke válaszolt, megköszönve az ünne
pélyes szívélyes fogadtatást és szeretetteljes vendéglá
tást. Az állomás épülete előtt a magánfogatok egész 
tábora várakozott a vendégekre, kik mindannyian előre 
voltak értesítve arról, hogy ki hol és kinél van elszál
lásolva.

Egyesületünk szeretve tisztelt elnöke: Mágócsy -  
Dietz Sándor május 13.-án reggel érkezett, több egye
sületi tag kíséretében. A tagok egy kisebb része csak 
a május 14.-én megtartott közgyűlésre érkezett.

Am ily öröm tölti el keblünket, hogy szarvasi köz
gyűlésünkön Egyesületünk tagjai oly szép számban vol
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tak képviselve, mint eddig egy közgyűlésen sem, any- 
nyira fájlaljuk, hogy egyes intézetek egyáltalán nem kép
viseltették magukat. E körülmény nagyon is indokolttá 
teszi az Egyesület azon törekvését, hogy a fenntartó 
testületek ily alkalmakkor napidijban részesítsék a ta
nárkarok kiküldötteit s ilyképpen az egyes intézeteknek 
a közgyűlésen való képviseltetésliket lehetővé tegyék.

A fogadás után ki-ki szállására hajtatott. Másnap, 
május 13-án reggel vette kezdetét a komoly munka. D. 
e. az összes szakosztályok üléseztek és pedig a f ő i s 

ko la i  s zakosz tá l y  a főgimnázium igazgatói irodájá

ban, melyen Dr. M i k iér  Károly a zsinati javaslatról 
tartott előadásában rámutatott azon hiányokra, amelyek 
iskoláinkkal szemben a javaslatban találhatók. Ezzel 
kapcsolatban azt a fontos javaslatot tette a szakosztály, 
hogy az E v a ng é l i k us  O r s z á g o s  Tanár-  és Ta- 
n i t ó -eg yesü le t  minden egyes  f o n to s a b b  tan
ügy i  ké r dés be n  e lőze tesen  meghal l  gá t tá  ssék.

Dr. Sze l  én y i  Ödön „a bécsi ev. theol fakul
tás történetének és jelenlegi szervezetének ismertetése 
kapcsán rámutatott arra a módra, mellyel az ev. fakul
tás ügye is könnyebben megoldható volna, nevezetesen, 
ha a bécsinek mintájára egyelőre a fákultási jelleg el
nyerésével érnők be és a fakultásnak az egyetem szer
vezetébe való beillesztését csak mint későbbi célt tüz- 
nők magunk elé. A szakosztály oly fakultás felállítását 
kívánta, mely az egyetem integráló részét és ennek 
szorgalmazását ezentúl az Egyesület segítségével szán
dékozik hatékonyabbá tenni.“ A szakosztály a refor
máció négyszázados emlékünnepének megünneplését 
legméltóbbnak találná akkor, ha 1917-ben megnyílna az 
egyetemi theol. fakultás és a szükséges lelkésznevelő 
szeminárium. A theol. tanári fizetésrendezés is foglal
koztatta a szakosztályt, amely most folyamatban van s
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azzal a reménnyel biztat, hogy az állami jogakadémiák 
tanárainak fizetésével egyenlővé fog tétetni.

A k ö z é p i s k o l a i  s z a k o s z t á l y  a főgim

názium tanári termében F i c h e r Miklós, kir. tanácsos 
elnöklésével tartotta nagyon látogatott gyűlését. Foglal
kozott a tanulók aktivitásának kérdésével, megállapí
totta a sociológiai tanítás tervezetét, melyet tárgyalás 
végett leterjeszt a tanári testületekhez. Foglalkozott a 
zsinati bizottság javaslatának az iskolákra és tanárokra 
vonatkozó részével s tárgyalta az ev. középiskolák rend
tartása revíziójának kérdését. Tárgyalták az ev. tanárok 
szolgálati viszonyáról szóló szabályrendeleti javaslatot. 
Elhatározta a szakosztály, hogy az elnök magas szár
nyalása tartalmas beszédét az évkönyvben megörökíti. 
Úgy az előadások, mint a hozzászólások magas szín
vonalon állottak, rendkívül tanulságosak voltak és élve
zetet, gyünyörüséget szereztek a vendégeknek is. Az 
alább közölt napirend első és utolsó pontja az előadók 
indokolt távolléte miatt elmaradt:

a) Thirríng János (Felsőlövő): A műtörténeti ismeretek
közlése a rajztanitás keretében.

b) Németh Sámuel (Felsőlövő): A tanuló aktivitása a
középiskolában.

c) Dr. Rell Lajos (Békéscsaba : Sociológiai ismeretek
a középiskolában. A sociológiai tanításién ezete.

d) Király Ernő (Selmeczbánya) : A zsinati bizottság
javaslatának az iskolákra és tanárokra vonat
kozó része.

<?) Kutlík Endre (Szarvas) : Szabályrendeleti javaslat
az ev. középiskolai tanárok szolgálati viszo
nyáról.

f) Bruckner Károly (Késmárk): Az ev. középiskolák
Rendtartásának revíziója.

g) Dr. Rátz László (Budapest): Az 1894. évi XXVII.
t-cz. revíziója. A létszámkimutatás.
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A t a n í t ó k é p z ő i  s z a k o s z t á l y  a tanító
képző-intézet tanári termében tartotta ülését. A fegyelmi 
szabályzat kérdésének előadója : T ö m ö r k é n y i  De
zső, azt javasolta, hogy ily szabályok csak a rendtartás 
elkészülte, ill. életbeleptetése után készítessék. E javaslat
hoz a szakosztály hozzájárult. Az egyes előadói javas
latokat. mint a tanítóképzőket közelről érdeklő tárgya
kat, szerzőinek hozzájárulásával, a közgyűlésről szóló jelen
tés után, teljes szövegükben közlöm. E szakosztály na
pirendje a következő vo l t :

a) Gerhard Béla (Eperjes) : A zsinati bizottság javaslata
b) Nikelszki Zoltán (Szarvas): Egyetemes vallástanitási

tanterv.
c) Nikelszki/ Zoltán (Szarvas): Képesítő-vizsgálati sza

bályzat.
d) Tömörkényi Dezső (Szarvas): A rendtartást kiegé

szítő „Fegyelmi Szabályzat“ .
e) Vohaner Dezső (Eperjes): Az új tanterv tanulságai,

50-perczes órák.
/)  Indítványok.
Az indítványok kapcsán a szakosztály a feleke

zeti tanitóképzőintézeti tanárok rangsorának kiadása és 
nyilvánossá tétele iránti kérelemnek a miniszterhez való 
felterjesztésében állapodott meg. Az előadók javaslatait 
a szakosztály megáévá tette, kimondván, hogy V o h a 
n e r  Dezső javaslatát előzőleg az egyes tanárkarok 
tárgyalják s elhatározván, hogy a rendtartási javaslat 
megállapítás és életbeléptetés céljából mielőbb az egye
temes tanügyi bizottság, ill. közgyűlés elé terjesztendő, 
tekintet nélkül arra, hogy az állami, melynek megjelené
se évek óta késik, mikor fog életbelépni. Az ülés napi
rendjét megelőzőleg fájdalommal vette tudomásul a szak
osztály, P a p p József eddigi buzgó és munkás elnökének 
ezen tisztéről való lemondását. Helyébe G e r h a r d  Bé
lát, jegyzőül N i k e 1 s z k y Zoltánt választotta meg.
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A p o l g á r i  i s ko la i  s z ako sz tá l y  a tanitőkép-

ző-intézet rajztermében tartotta ülését, M i k o l i k  Kálmán 
elnöklete mellett, az alábbi tárgysor szerint:

a) Kertscher Gusztáv (Kassa): Évzáró-vizsgák,
b) Dobó Adolf (Igló): A zsinati bizottság javaslata.
c) Varga Etel (Modor): Az iskolakert.
t \  magas színvonalon álló érdekes és értékes 

előadásokat a szakosztálynak nagyrészt hölgy tagjai a 
legnagyobb élvezettel hallgatták és egyhangúlag hozzá
járultak az előadók javaslataihoz, beható tanácskozás 
tárgyává tévén a nagy gonddal és alapossággal készült 
előterjesztéseket és felolvasásokat.

Az e l em i  n é p i s k o l a i  s z a k o s z t á l y  a tanító

képzői díszteremben tartotta ülését A l e x y  Lajos elnök
lete mellett. Tárgysorozata közérdekű pontjai mindvégig 
lekötötték a hazánk közel és távoli vidékeiről egybe
gyülekezett evangélikus elemi iskolai tanítóság figyel
mét. „Az evangélikus tanítók képviseltetésének kérdése 
az egyházkormányzat valamennyi fokozatán“ képezte első 
sorban a tanácskozás tárgyát. Majd ezután a kántori 
fizetés elkülönítéséről terjesztette elő javaslatát K i s z e l y  
János czeglédi tanító. H o r e c z k y  Béla tiszafőldvári 
tanító a tanítói fizetésrendezés törvényének sérelmeiről, 
Pataky  János szarvasi és M ü l l e r  Mihály pozsonyi ta
nítók pedig a tanítói nyugdijreviziő sürgetéséről és mó
dosításáról értekeztek. Végül már sietve kellett letár
gyalni az idő rövidsége miatt, azokat a kérdéseket, 
melyeket Perény i  Rezső aszódi tanító ismertetett, a 
a tanítók jogait védő országos bizottság szervezéséről, 
a tanítói mellékfoglalkozások díjazásáról és a szolgálati 
pragmatika tárgyában. E szakosztály volt a legnépesebb 
és leglátogatottabb. Közel őtven tag vett részt a mind
végig igen érdekes és alapos tanácskozáson. Az előa
dói javaslatok és felolvasások magas színvonalon állottak
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és általános tetszéssel fogadtattak. Egyik-másik kérdés
nél hosszabb vita fejlődött ki, mely komolyságánál és 
tárgyilagos voltánál fogva igen tanulságos eszmecserét 
nyújtott a gondos figyelőnek. P nagy gonddal előkészített 
előadói javaslatokat a szakosztály magáévá tette. A ta
nácskozás tárgya és sorrendje a következő volt:

a) Sass István (Somogysurd): Egyházi képviselteté-
sünkröl az egyházkormányzat valamennyi 
fokozatán.

b) Kiszel János (Czegléd) : A kántori fizetés elkülöní
tése a tanítóitól.

c) Az Országos Tamtóegyestileti Szövetség elnöksége
által tárgyalásra kitűzött javaslatok : a) Ho- 
reczky Béla (Tiszaföldvár): A tanítói fize
tésrendezés sérelmei, b) Pataki /ános 
(Szarvas) és Müller Mihály (Pozsony) : A 
nyugdijrevizió. c) Perenyi Rezső (Aszód): 
A tanítók jogait védő országos bizottság 
szervezése, d) A tanítói mellékfoglalkozások 
díjazása, e) A tanítók szolgálati pragmatikája 
tárgyában.

á) Krug Lajos (Sopron) : Mikor teljesítik feladatukat 
iskoláink nemzetiségi vidékeken.

e) Indítványok.
A szakosztályi ülések mindegyikén melyek külön

böző helyeken de egy időben folytak, az Egyesület köz- 
tiszteletben álló elnöke: M á g ö c s y  D i e t z  Sándor 
kivétel nélkül részt vett és a legnagyobb odaadással 
és szeretettel foglalkozott a tárgyalás alatt lévő kérdé
sekkel, hozzászólván azokhoz, általános helyesléssel ta
lálkoztak s irányitólag hatottak indokolt és alapos tájé
kozottságot tanúsító véleménynyilvánításai. H a v i á r 
Dani elnökünk társaságában komoly munkájuk közepette 
szintén meglátogatta a szakosztályokat, s ha indokolt
nak látta, hozzászólt az egyes tárgyakhoz s hosszú időn 
át szerzett tapasztalatain alapuló véleményilvánitásával 
általános tetszésre és helyeslésre talált. Egyes szakosz
tályokat az említetteken kívül V e r e s  József, főesperes
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B e n k a Gyula, ny. főg. igazgató, P 1 a c s k ó István, 
K e 11 ó Gusztáv, G a j d á c s  Pál és kivülök többen is 
meglátogatták.

A komoly és fárasztó munkát rövid időre meg
szakították az egyes szakosztályok, hogy kissé megpi
henve és a tornacsarnokban megtérített asztaloknál, egy 
tízórai keretében, töltött kedélyes félóra után ujult erő
vel folytathassák a megkezdett tárgyalásokat, melyek 
némely szakosztálynál a délutáni órákig is eltolódtak. 
Az Árpád szálló éttermében volt az ebéd s d. u 3 
órakor ismét munkához kellett látni,

Következett a v á l a s z t m á n y i  ü lés  a tanító

képző dísztermében, M á g ó c s y  D i e t z  Sándor elnök
lete mellett. Tárgysorozata ez vol t :  1. Az elnökség elő
terjesztései.

2. A szakosztályok javaslatai
3. A reformáció négyszázados évfordulója,
4. Indítványok.
Az elnökség előterjesztéseiben részletesen foglal

kozott az Egyesület vezetőségének a lefolyt év alatt 
tett intézkedéseiről, melyek úgy az Egyesület, mint tag

iinak érdekeit szolgálták, kiterjeszkedett az összes függő 
és elintézésre váró kérdésekre, rámutatván arra, hogy 
mely kérdés mily stádiumban van s mit lehetett meg
valósítása érdekében tenni. Megállapíthatta a választ
mány, hogy elnökségünk, élén Mágócsy-Dietz Sándor 
elnökkel, annyira szivén viseli az Egyesület minden ér
dekét, hogy sem időt, sem fáradtságot nem kiméi, azok 
előbbrevitele érdekében. Az a nagy tetszés, mely az 
elnökség előterjesztését kisérte, mely a tisztelet és sze 
retet őszinte megnyilatkozása volt, a köszönetét és há
lát is kifejezte az elnökség minden egyes tagjának fá
radhatatlan működéséért. Ezután a szakosztályi elnökök 
terjesztették elő a s 'kosztályok (lásd fent!) javaslatait,
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melyeknek elfogadása után a reformáció négyszázados 
évfordulója s végezetül egyes indítványok képezték a 
tanácskozás tárgyát.

Este 6 órakor az összes résztvevők és Szarvas 
társadalmának előkelősége a színkörben, az Egyesület 
tiszteletére rendezett h a n g v e r s e n y e n  vett részt,

amelynek meghívóját teljes szövegében az alábbiak
ban közlöm:

Meghívó. Az ág. hitv. ev. tanárok- és tanítók országos 
egyesületének szarvasi közgyűlése alkalmá
ból szarvason, 1913. évi május hó 13-án d.
u. 6 órakor a színkörben az egyesület tőké
jének gyarapítására rendezendő Hangverseny- 
re t. címedet tisztelettel meghívja a Rendező
ség. Helyárak : Páholy (jobb és baloldalon) 
1—4 számig 10 K. a többi 8 K. Körszék 
az 1 111. sor 3 K. IV—VI. sor 2 K. Zártszék 
1 K. 50 f. Állóhely 80 fillér. Karzati ülőhely 
80 fillér. Karzati állóhely 40 fillér. Jegyzet, 
A hangverseny után ismerkedési estély az 
„Árpád“-szálló dísztermében. Műsor a túlol
dalon !

Az ág. hitv. ev. Tanárok Országos Egyesületének 1913.
évi május hó 13-án és 14-én Szarvason le
folyó közgyűlése alkalmából a színkörben 
rendezendő hangverseny műsora :

1. Prológot mond Nikelszky Zoltán, a szarvasi tanító
képző intézet igazgatója.

2. Énekel Sitnkovics Etelka; zongorán kiséri Sapper
Frigyes, szarvasi tanitóképző-intézeti tanár.

3. Előad Dr. Vietórisz József, nyíregyházi főginmáziu-
mi tanár.

4. Saját szerzeményeiből zongorán játszik Benka Gyu
la, szarvasi ny. főgimn :gazgató.

5. Saját költeményét szavalja Usváth Eszter, budapesti
polg. isk. tanítónő.

6. Trió. Zongorán játszik Dr. Osváth Gedeonné úrnő,
hegedűn Dr. Osváth Gedeon, aszódi gimn. 
tanár, fuvolán Micsinay Ernő gimn. felügyelő
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7. Csengey Gusztáv, eperjes theol. akad tanár költe
ményét szavalja Hegedűs Margit, szarvasi 
ev. tanítónő.

8. Sextett. Előadják Lang János főgimn. tanár, Dr.
Salacz Aladár ügyvéd, Saskó Samu főgimn. 
tanár, Supper Frigyes tanítóképzői tanár, 
Gajdács László, Bárány Béla és Sima Co- 
riolán főgimn tan-ok.

A hangverseny oly fényesen sikerült, hogy a 
legkényesebb igényeket is kielégítette. Három pontjában 
helybeliek, a többiekben vidékiek szerepeltek s nem 
volt egy szám sem, mely a legnagyobb elismerést és 
tetszést nem aratta volna. A közönség és a vendégek 
legnagyobb megelégedéssel távoztak a színkörből s az 
erkölcsi siker őszinte örömét fokozta az a körülmény, 
hogy e hangversennyel az Egyesület tőkéjének gyara
pításához némileg hozzájárultunk. A hangverseny összes 
bevétele vo lt 498 korona 40 fillér, ebből kiadás 170 
korona 58 fillér, tehát a tiszta jövedelem, melyet az 
Egyesület pénztárába juttattunk 327 korona 82 fillér. 
Megelégedéssel tölt el bennünket az a tudat, hogy a 
hangversennyel kedves vendégeinknek szórakozást nyúj
tottunk és Egyesületünk tőkéjét is gyarapithattuk. E 
fényes sikerért a legnagyobb elirmerés, hála és köszö
net illeti mindazokat, akik e hangversenyen sem fáradt
ságot, sem időt, sem munkát, sem anyagi áldozatot nem 
kiméivé, közreműködni szívesek voltak. Őszinte köszö- 
neti'mknek és hálánknak e helyen is kifejezést adunk, 
úgy a rendezőség, mint az Egyesület nevében is.

Hangverseny után az Árpád-szállóban az ismer
kedési estélyre gyűltek össze vendégeink, hol igen nagy 
számmal társadalmunk előkelősége is képviselve volt. A 
vacsora elfogyasztása után a hölgyek és az ifjabb kar
társak a díszterembe vonultak, ahol a késő éjjeli órákig 
tartó tánccal f°jezték be a nap komoly munkáját. Rövid
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időn belül az egész társaság a díszterembe vonult s él
vezettel figyelte az ifjak kedélyes táncát.

Másnap, május hó 14.-én volt a k ö z g y ű l é s  
napja. A közgyűlést megelőzőleg, reggel 8 és fél órakor 
rövid istentisztelet volt az ev ó-templomban, ahol 
M e n d ö I Lajos, főgimnáziumi valiástanár, mondott 
költői szárnyalásu tartalmas imát, melyet gyönyörűség
gel és buzgó áhítattal hallgatott meg a szép számmal 
egybegyült ünneplő közönség Az ima után a tanítóképző 
és főgimnázium egyesült énekkara egy klasszikus egy
házi éneket adott elő, melyben a magánrészeket L i s k a  
Mihály, községünk közismert jóhangu énekese énekelte, 
ezzel is emelve a buzgó, áhitatos hangulatot.

Istentisztelet után nyomban kezdetét vette a köz
gyűlés, melyet Mágócsy Dietz Sándor elnök az Egye

sület életének minden mozzanatára kiterjedő, az Egye
sület működését részletesen ismertető beszéddel nyitott 
meg. A tiszta meggyőződés hangján hangsúlyozta Egye
sületünk fontosságát, nemcsak ev iskoláink, hanem ev. 
egyházunk szempontjából is és miniszteri intézkedésre 
való utalással is kiemelte annak a fontosságát, hogy a kü
lönböző iskolák tanárainak és tanítóinak, a közművelődés, 
főként a közoktatás ügyének lehető egységes szellemben 
való működése szempontjából, mennyire kívánatos s mily 
nagy súllyal bir. Általános tetszés kisérte szavait, midőn 
arra a körülményre is kitért, hogy ev. iskoláink tanárai és 
tanítói ezidőszerint az egyház részéről nem részesülnek 
abban a méltánylásban, mely őket nehéz és felelőségteljes 
munkájuk után joggal megilletné s e tekintetben még a 
legújabb keletű zsinati javaslat sem tartalmaz érdembevágó 
újításokat. A tartalmas, sokoldalú és körültekintő elnöki 
megnyitót a nagyszámú közgyűlés általános helyesléssel, 
éljenzéssel és tapssal fogadta.
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Az elnöki megnyitó után az üdvözlésekre került á 
sor. Elsőnek Veres József költői szárnyalást!, hatalmas 
üdvözlő beszéde hangzott el, aki a békési esperesség és 
Scho l t z  Gusztáv püspök megbízásából, az egyházkerü
let nevében üdvözölte az Egyesületet, majd Kel ló  Gusz
táv helybeli igazgató-lelkész szeretetteljes üdvözlő szavai 
hangzottak el. szónoki lendülettel mondott beszéde kap
csán. Utána dr. Lévay Ede az Országos Középiskolai, 
Bo r s o s Károly az Országos Református, V ö r ö s s  Béla 
az Országos Róm. Kath Tanáregyesület nevében közvet
len beszéddel, testvéri melegséggel és az igen sok és igen 
fontos közös érdekek tudatában, rokonérzéssel és szere
tettel üdvözölték az Egyesületet. H a v i á r  Dani a helybeli 
főgimnázium és tanítóképző nevében lendületes és tar
talmas beszéddel üdvözölte a közgyűlést. A békésme
gyei általános tanítóegyesület nevében U h r i n  Károly 
csabai igazgató-tanitó, Dankó Soma helybeli igazgató- 
tanitó pedig a szarvasi tanítóegyesület nevében mondottak 
nagy tetszéssel fogadott üdvözletét.

A közgyűlés az alabbi tárgysorozat szerint folyt le:
1. Elnöki megnyitó.
2. Üdvözlések.
3. Payr Sándor (Sopron): Teleky-Roth Johanna em

lékezete.
4. Pukánszky Mariska (Modor): Idegennyelvúeknek tar

tott szünidei tanfolyam a külföldi egyetemen.
5. Mocskőnyi József (Szarvas): A szarvasi ev. egyház

és főgimnázium néhány jelese.
6. A titkár jelentése.
7. Jelentés a pénztár állapotáról.
8. Választmányi és szakosztályi ülések.
9. Indítványok.

P a y r  Sárdor, soproni theol. akad. tanár hatalmas 
szónoki lendülettel és költői fordulatokban gazdag sza 
bad etőadásában Teleky-Roth Johanna ideális lelkületét
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tárta az áhitatta! és nagy gyönyörűséggel hallgató köz
gyűlés elé. A szeretet és kegyelet szent érzését váltotta 
ki e kiváló előadás, melynek minden szava az őszinte 
meggyőződés hangjaként szívből jö tt és szívhez szólt.

Pukánszky  Mariska modori polgári iskolai taní
tónő „Idegennyelvüeknek tartott szünidei tanfolyam a 
külföldi egyetemeken“ címen igen érdekes és tanulságos 
felolvasást tartott. Felolvasásának minden egyes részletét 
a legnagyobb figyelemmel hallgatták a jelenlevők. A nagy 
műveltségű ifjú hölgy igen érdekesen fejtegette a külföldi 
egyetemek szünidei tanfolyamainak nagy hasznát s tudo
mányos állásfoglalása sokoldalú készültségéről s tanári 
rátermettségről tett fényes bizonyságot.

M o c s k o n y i  József, szarvasi főgimnáziumi igaz
gató „A  szarvasi ev. egyház és főgimnázium nehány 
jelese“ címen értekezett. Mesteri kézzel rajzolta meg 
T e s s e d i k  Sámuel, Va jda  Péter és Hav iá r Dániel 
arcképét. Alapos tudományos készültséggel és költői 
lendülettel megirt felolvasása oly litka  élvezetet és nemes 
gyönyörűséget nyújtott a hallgatóságnak, hogy az eddig 
oly nagy számban hallott szebbnél-szebb és értékesnél- 
értékesebb előadások és felolvasások dacára, a fáradt 
közönség a legnagyobb figyelemmel hallgatta meg és a 
legszebb elismeréssel honorálta felolvasását, melynek tes
teit Mocskonyi tudása, lelket költőiénje kölcsönzött. A 
magas színvonalon álló felolvasások után

G ö m ö r i  János, eperjesi főgimnáziumi igazgató ter
jesztette elő titkári jelentését. Ritka alkalom — úgymond — 
hogy Egyesületünk evangélikus város falai között tart
hassa közgyűlését. Szarvas alig másfélszáz éves s nem
csak a hitélet, hanem a nemzeti érzés terjesztése terén is 
első helyet vívott ki. Majd községünk nagyjait említi 
meg s úgymond, összegyűltünk, hogy eszményeinknek 
áldozzunk. „A  magyar tanárok és tanítók egyek akar-
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nak lenni és egyek is a m a g y a r  kultnra szeretetében“ , 
aminek fényes bizonysága most már a mi Egyesületünk 
is. Nagy fontosságot tulajdonit a tanítóknak Egyesüle
tünkbe való belépésének és e kérdést igen érdekesen 
tárgyalja, meggyőzvén álláspontjáról összes hallgatóit 
Majd az egyes szakosztályok működését ismertetve, át
tér a tanárok és tanítók működésének társadalmi szem
pontból való fejtegetésére. Szól az új nyugdíjtörvényről, 
ismerteti az e tárgyban összeült kongresszus s végrehaj
tó-bizottságának — sajnos — eredménnyel nem járt mű
ködését, majd a felekezeti tanárok nyugdíjtörvényéről 
szól s jelenti, hogy Egyesületünk ez ügyben memoran
dummal fordult a vkm-hez. Az e tárgyban készült tö r
vényjavaslat készen van s ugylátszik, hogy az Egyesü
let kívánságai abban nagyrészt teljesítve vannak, előnyére 
a tanároknak s ezzel természetesen áz iskoláknák. Á t
térve a családi pótlék kérdésére, jelenti, hogy az elnök
ségnek ez ügyben tett lépéseit siker nem koronázta, de 
ez nem jelenti a fontos kérdés elejtését, mert különben 
sem merev elutasítás volt illetékes helyen a válasz, ha
nem — „ezidőszerint“ e kérelem nem teljesíthető.

A tanárok állami személyi pótlékáról szóló kimu
tatás sok panasz tárgyát képezi. „A  harmadolás végre 
lett ugyan hajtva, de mivel a nem állandó igazgatok a 
kimutatásban két helyen is szerepelnek és pedig külön 
mint tanárok és külön mint igazgatók, ez a körülmény a 
tanárok jogos előmenetelét megnehezíti, hátráltatja s Így 
érdekeikben megrövidíti. Kívánatos volna, hogy az igaz
gatók a tanárok státusából kivétessenek Ezzel kapcsolat
ban jelenti, hogy az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, 
értesülése szerint, ily irányú kéréssel fordult a vkm-hez.

Az Egyesület elnöksége annak idején a félárú 
vasúti jegy kedvezményének a felekezeti tanárok és ta
nítókra való kiterjesztése tárgyában sokat fáradt. E kéd-
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vezményt megkaptuk, de családtagjaink nem. Most el
nökségünk ily irányban fejt ki tevékenységet. Hasonló
képpen lépések tétettek a pótadómentesség tárgyában 
is. Elnökségünk mindezen ügyekben a Ref. Testvér
egyesülettel egyetértve járt el s az összes testvér
egyesületekkel mindenkor ápolta és ápolja a benső test
véri jó viszonyt.

Elnökségünk J a n k o v i c h  Béla miniszternél, Be
nedek Sándor és Ná ray  Szabó Sándor államtitkárok
nál is tisztelget, kik kitüntető szívességgel fogadták s 
jóindulatukról biztosították az Egyesületet.

Jelentése további részében a tanítóképzői, kö
zépiskolai rendtartás kérdését ismerteti, majd a tanárok
nak és tanítóknak az egyházi önkormányzatban gyakor- 
landó jogainak kiterjesztéséről szól, kapcsolatban a zsi
nati-bizottság javaslatával, továbbá a fizetéskiegészitö 
államsegélyt élvező kántor-tanitők kántori fizetésének 
ügyéről számol be. Végül folyó ügyekről szólván, kö
rültekintő, alapos és tartalmas jelentését befejezi.

Dr. S z i g e t h y  Lajos az egyesületi pénztár álla
potáról tett jelentést. Szigeti Lajos pénztárosi műkö
dése igazolja, hogy az ily rideg tiszttel járó kötelessé
geket nemcsak pontosan és lelkiismeretesen, hanem sze
retettel és lelkesedéssel lehet intézni. Pénztárosi buzgó- 
sága példás, a pénztár kezelése mintaszerű.

Ez után a választmányi és szakosztályi ügyek ke
rültek a közgyűlés elé, (I. ott!) Ezeket a közgyűlés mind 
magáévá tette.

A beszámolás keretében egy oly körülményről 
kell megemlékeznem, mely nemcsak fokozta a közgyű
lés ünnepélyes voltát, hanem az összes jelenlévőkből 
az őszinte tisztelet, szeretet és nagyrabecsülés érzését 
váltotta ki, akkor, amikor az Egyesület közszeretetben 
álló elnöke: M á g ó c s y  D ie t z  Sándor keresetlen sza-
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vakkal, tiszta meggyőződésből és szive őszinte érzel
meinek kifejezésével, három kiváló férfiú tiszteletbeli 
taggá való megválasztatását ajánlotta.

Elsőnek a bányai ev. egyházk. főpásztorát: Scholtz 
Gusztáv püspököt, akinek nemesen érző szívét és minden 
tettét a ki isztusi szeretet, a keresztyéni egyszerűség és 
alázatosság, az apostoli szerénység és bölcsesség hatják 
át, aki kiváló erényeket az egyházi méltóságok e legma
gasabb polcán is nemcsak bírja, hanem gyakorolja is, 
aki egyformán szereti az egyházat és iskolát s minden
kit, akiről meggyőződik, hogy ezen intézményeket vele 
együtt szereti és becsülettel szolgálja;

H av iár  Danit, a békési esperesség és a szarvasi 
főgimnázium felügyelőjét, a szarvasi tanitóképző-intézet 
kormányzó testületének elnökét, aki egyházi téren évti
zedeken keresztül végzett munkája dacára ma is fáradha
tatlan, aki az egyházk., az esperesség, a kerület, 
az egyházegyetem ügyeinek intézésében nemcsak 
mint szemlélő és érdeklődő vesz részt, hanem az 
egyházi1 önkormányzat minden fokozatában működik 
és' í.lko t," aki az egyházmegye felügyelői tisztéi 
ben, egyházi életünk legnagyobb fontossággal biró bi
zottságaiban, részben mint tag, részben mint elnök mű
ködik, vezet'és irányit, aki a protestáns közös bizott
ságban, a zsinat előkészítő-bizottságban, az egyetemes 
és kerületi bizottságok szinte mindegyikében oly önzet
len munkásságot fejt ki, melynek áldásos hatását nem
csak a tanácskozó testületek, hanem az egyház és an
nak intézményei is érzik; aki erejét, munkabírását és 
kiváló tudását szinte kizárólag a közügyeknek, de ezek 
közül is elsősorban az egyháznak és intézményeinek 
szenteli;

B en  ka Gyulát, a szarvasi főgimnázium nyu
galmazott igazgatóját, aki évtizedeken keresztül állott a
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főgimnázium s 1907-ig a vele kapcsolatos tanítóképző- 
intézet élén, akinek meggyöngült teste nyugalomba vo
nult ugyan, de az évtizedes munkáoan megedződött lelke 
el nem fáradt: magasan szárnyal és tettre vágyik, mun
kálkodik és tevékenykedik, — aki teljes életét iskolájá
nak szentelte, s szivének lángoló szeretetével táplálta az 
akkor nélkülözések között szenvedő tanítóképzőt s ki
tartó munkájával és lelkesedésével pótolta a fenntartás 
hiányzó eszközeit, — aki a békesség gyakorlásával, 
a szeretet hirdetésével a nyugodt haladást és fejlődést 
biztosította, -  aki ezrekbe hintette el a hazafias érzés 
szert magvát, plántálta az erényt, erkölcsöt, fejlesztvén 
tanítványaiban a képességeket, felköltvén bennük a tu
dás iránti vágyat . . . s elérte célját, mert a tanítvá
nyok ezreinek hálája ésszeretete, volt kartársainak tisztelete 
és nagyrabecsülése hirdetik, hogy nemes munkát végzett.

De nem volna teljes a beszámolóm, ha nem em
líteném meg, hogy a közgyűlés alkalmából Janko v i c h  
Béla, vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a következő 
távirattal üdvözölte az Egyesületet: „Köszönettel véve
a közgyűlésre szóló szives meghívásukat, biztosítom az 
egyesülteket, hogy hazánk tanügyének előmozdítását, 
felvirágzását célzó tevékenységüket mindenkor készsé
gesen támogatom Jankovjch.“ ; Sc ho l t z  Gusztáv püs
pök ur üdvözlő táviratának a szövege: „Magasztos fel
adatokra hivatott tanácskozásuk alkalmával szívélyesen 
Iiávözlöm az egybegyűlteket és munkájukra Isten áldá
sát kérem. Scholtz. püspök.“ Zsilinszky Mihály az alábbi 
táviratot küldte: „Az országosan összegyűlt tanár és 
tanító urakat összesen és egyenkint szívesen üdvözlöm 
és munkájukra Isten áldását kérem.“ Dr. Me sk ó  László 
az Egyesület diszelnöke rendkívül meleg hangú átirattal 
üdvözölte a közgyűlést. Üdvözlő átiratot küldött az er
délyi róni, kath. status tanár-egyesülete s részben táv-
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irati, részben Írásbeli üdvözlet többektől érkezett és ol
vastatott fel.

A közgyűlés végeztével M á g ó c s y  Dietz Sán
dor elnök vezetése mellett a tagok a temetőbe vonul
tak, hogy az Egyesület nevében kegyelettel adózzanak 
Tessedik Sámuelnek és Vajda Péternek. Az előbbi sír
jánál Dr. S z i g e t h y  Lajos, budapesti ev. főgimnázíumi 
tanár mondott igen szép, közvetlen és emelkedett hangú, 
hatásos és szívhez szóló beszédet, melyben szónoki len
dülettel méltatta Tessedik Sámuel hervadhatatlan érde
meit s az Egyesület nevében koszorút helyezett a sírra. 
Vajda Péter sírjánál dr. M a s z n y i k  Endre beszélt, aki 
költői szárnyalásu hatalmas beszéddel méltatta Vajda 
Pétert, s akinek hatásában nagyszerű s eszmékben rend
kívül gazdag, szép beszédet elragadtátással hallgatta az 
egybegyüit közönség s ő is koszorút helyezett a sírra. 
Koren Pál, szarvasi főgimnáziumi tanár sírjánál az Egye
sület elnöke Má gó c s y  D i e t z  Sándor mondott rövid, 
de a tudóst megillető, lelkes méltánylástól áthatott be
szédet, melyben Korenről, mint alföldi flóránk első is
mertetőjéről emlékezett meg. A kegyelet szent érzésé
től áthatva mentünk a temetőbe; a nagyok iránti tiszte
let és kegyelet érzésével távoztunk onnan.

Kettő felé járt már az idő, amikor a közönség 
az Árpád-szálló dísztermében összegyűlt, hogy a köze 
béden részt vegyen. Közel másíélszázan voltak a ban
ketten s a komoly, fárasztó munka után, a kedélyes 
egyiittlét üdítő hatása mindenkin észrevehető volt. Szebb- 
nél-szebb toasztok hangzottak el. Mágócs y  Dietz Sándor, 
elnök a királyt éltette, Mo c s ko ny i  József magas nívójú 
lendületes beszéddel az Egyesületetés annak tisztikarát kö
szöntötte fel, majd ismét az elnök kért szót és szép 
szavakban mondott köszönetét a vendéglátó Szarvas 
községnek, a szarvasi egyháznak és iskoláknak. Hav iár



Dani nagy szeretettel emlékezett meg a már apasztro- 
fált főgimnázium és tanítóképző tanárairól és a két in
tézet nevében üdvözölte a vendégeket. Dr. M a sz ny i k  
Endre lelkes felszólalását általános éljenzés fogadta. 
Nagy tetszéssel találkoztak a következő felszólalások: 
Gömöri János, Keviczky László, M ikler Sándor, Liska 
János.

Május 15-én Mezőhegyesre rándultunk ki. A v i
déki egyesületi tagokkal együtt százan felül volt a részt
vevők száma. Hajnalban külön vonaton indultunk és este 
ugyancsak külön vonattal jöttünk vissza. L i s k a  János 
előrelátása és minden részletre kiterjedő tapintata a leg
nagyobb kényelmet biztosította a kirándulóknak, kik Me
zőhegyesen szakszerű vezetés mellett csodálták a gaz
dasági élet nagyszerű produktumait. Három nap kelle
mes emlékével folytattuk mindennapi munkákat ott, ahol 
e három napos ünnep előtt elhagytuk.

*  *
*

Őszinte örömmel, igaz magyar vendégszeretettel 
fogadtuk kedves vendegeinket. Komoly,  nehéz és fá
rasztó munkát végeztünk a szakosztályok ülésein, a vá
lasztmányi ülésen, nemkülönben a közgyűlésen is, de 
körülményeinkhez képest minden alkalmat igyekeztünk 
megragadni arra, hogy elfáradt vendégeink lehető kelle
mes szórakozásáról is gondoskodjunk.

Ünnepe volt ez az alkalom Szarvasnak; ünnepe, 
melyen nemcsak mi hivatalosak, hanem égész társadal 
inunk, rang, felekezeti s egyéb százféle korlátokat le- 
döndve, osztatlanul részt vett s a magyar kultúra jel
szavában eggyé lettünk. A vendégek fogadásában és 
szeretetteljes ellátásában részt vett mindenki, aki csak 
tehette. Ev. egyházunk és a község anyagi áldozattal is 
hozzájárult a kiadások, bankett, tízórai slb. fedezéséhez, 
az előbbi 250, utóbbi 30o koronát ajánlván fel e célra,
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az ezen felül felmerült kiadást főgimn. és tan.-kép. fedezte. 
Amikor e körülményt a legőszintébb és leghálásabb kö- 
szönetünk kifejezése mellett megemlitem. nem mulaszt
hatom el, hogy szivünk egész melegével köszönetét 
ne mondjunk mindazoknak, akik vendégeinket oly sze
retetteljes fogadásban részesítették, akik fogataikat a 
vendégek fogadása céljából, a szükséghez képest, több
ször is rendelkezésünkre bocsájtották s általában vendé
geink ittlétét anyagi, erkölcsi, vagy egyéb szives támo
gatásukkal kellemessé tenni igyekeztek.

Szeretettel gondolunk vissza arra az egy-két 
napra, amikor kedves vendégeinket körünkben üdvözöl
hettük és tisztelhettük, de nem zárhatom le soraimat a 
nélkül, hogy a közgyűlés és az azt megelőző munka 
előharcosairól, Egyesületünk zászlóvivőiről meg ne 
emlékezzem Hisz a közgyűlés hatalmas tárgysorozata, a 
szakosztályok erőtől duzzadó munkaprogrammja, ezek 
sima, akadálytalan és végezetül eredményes feldolgo
zása, oly előkészületet, oly végtelen bölcsességet és ta
pintatot igényelt, hogy önmagában dicséri mesterét, 
közszeretetben álló elnökünket: M á g o s s y  D i e t z  Sán
dort; alelnökünket: Dr. F l ó r i á n  Károlyt, az Egyesület 
páratlan buzgalmu, lelkes titkárát: G ö m ö r i  Jánost és a 
szakosztályok elnökeit, összesen és egyenként.

Isten áldása legyen Egyesületünk további műkö
désén !



A tanítóképzői szakosztály fontosabb 
tárgyú előadói javaslatai.

I. A zsinati-bizottság javaslata.

Gerhard Béla.

T i s z t e l t  Szakosz tá l y !

Szives hozzájárulásukkal abban a szerencsés helyzet
ben vagyok, hogy a zsinati-bizottság javaslatára vonatkozó 
észrevételeimet és javaslataimat, mint előadó a következőkben 
tehetem meg:

Nem tartanám időszerűnek azon több oldalról hangoz
tatott kérdésnek fölvetését, vájjon az a változás, amelyet a ja
vaslat az érvényben levő alkotmányon tenni kíván, kellően 
igazolja-e azon nagy munkát és anyagi áldozatot, amely a 
zsinat összehívása folytán előáll, mert hisz az egyetemes köz
gyűlés behatóan foglalkozott ezen kérdéssel és az érvek súlya 
alatt határozta el a zsinat összehívásának szükségességét.

Nekünk, tanitóképző-intézeti tanároknak, őszintén kell 
örülnünk a zsinat összehívásának, mert ha a zsinati-bizottság 
javaslatát az érvényben levő alkotmánnyal összehasonlítjuk, 
be kell látnunk, hogy a javaslat a tanítóképzésre, a tanítóképző- 
intézetekre és azok tanáraira nézve több fontos, életbe vágó, 
szabályrendelétileg életbe nem léptethető változásokat és újí
tásokat tartalmaz s szerény véleményem szerint jelen szak
osztályi ülésünknek a zsinati-bizottság javaslatával szemben 
más feladata nem lehet, minthogy behatóan foglalkozzék annak
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a tanítóképző-intézetekre és azok munkásságában közreműkö
dőkre vonatkozó részével; mert reményünk lehet arra, hogy a 
zsinat, amikor a zsinati-bizottság javaslatát tárgyalás alá veszi, 
bölcs megfontolásra méltatja és kellőképpen honorálja majd 
azon észrevételeket és javaslatokat is, amelyeket jelen szakosz
tályi ülésünk, mint a rá vonatkozó kérdéseknek legjobb isme
rője és leghivatottabb bírálója figyelembevétel és elfogadás vé
gett hozzá tisztelettel felterjeszteni elhatároz.

Ha a t. szakosztály is erre az álláspontra helyezkedik, 
úgy tisztelettel javaslom, hogy a zsinati-bizottság javaslatát a 
következő szempontok szerint vegyük tárgyalás alá:

1. A tanitőképző-intézet és az egyes egyházi fórumok.
2. A tanitóképzó-intézet, mint ez egyház iskolája.
3. A tanitóképző-intézeti tanárok és a zsinati-bizottság

javaslata.
Az 1. pontra nézve a javaslatban a következők foglal

tatnak :
102. §. Az egyházmegyei közgyűlés tagjai: b.) hiva

taluknál fogva mint egyházközségi és iskolai felügyelők: az
önálló tanítóképző-intézetek felügyelői és igazgatói.

137. §. Az egyházkerületí közgyűlés tagjai: b) mint 
egyházmegyei és iskolai képviselők: az önálló tanítóképző-in
tézetek felügyelői és igazgatói.

180. §. Az egyetemes közgyűlés tagjai: c) továbbá az 
önálló tanítóképző-intézetek egyházkerületenként választott egy- 
egy küldöttje.

209. §. A zsinat tagjai: 3. p. A középiskoláknak (fő 
és algymn.) és önálló tanítóképző-intézeteknek együtt egyház- 
kerületenkint két-két képviselője.

Amint látjuk a zsinati-bizottság javaslatában a tanító
képző intézetekre nézve haladás van az érvényben lévő al
kotmánnyal szemben, amennyiben még eddig a tanítóképző- 
intézetek az egyetemes közgyűlésen egy taggal sem képvisel
tettek, addig a javaslat szerint, annak elfogadása esetén, 4 tag
gal nyernek képviseltetést.

Örömmel kell fogadnunk a javaslat ezen intézkedését 
és köszönetünket kell kifejeznünk azokkal szemben, akik ezen 
jogos kívánságunkat érvényre emelni segítették. Szükségesnek 
látnám azonban; hogy intézkedés történnék arra is, mi módon 
történjék a tanítóképzők egyetemes közgyűlési küldöttjének meg



választása s javaslom, hogy a 180. §. c. pontja a következő
képen szövegeztessék: c) továbbá az önálló tanítóképzők ta
nárkarai által egyházkerületenként választott egy-egy küldötte.

Sajnálattal kell látnunk, hogy a zsinati bizottság ride
gen elzárkózott a tanítóképző-intézetek azon kívánsága elől, 
hogy a zsinaton is képviseletet nyerjenek, mert 209. §. elfo
gadása esetén, amely az érvényben levő alkotmány 168. §-át 
változatlanul veszi át, kizártnak tekinthető az az eset, hogy a 
tapitóképző-intézetek tanitóképző-'miézzW tanárral legye
nek a zsinaton képviselve. U. is a 214. §. szerint a kö
zépiskolák és az önálló tanítóképző-intézetek egyházkerületen- 
kint olykép választják két képviselőjüket, hogy minden intézet 
2—2 egyénre szavaz. A fögymnasiumok szavazata 2 szava
zatnak, a tanítóképzők szavazata 1 szavazatnak veendő. Ily- 
képen tanítóképző tanár csak az esetben lehetne a zs!nat 
tagja, ha a kerületben levő középiskoláknak a fele tanitó-kép- 
ző-int. tanárra adná szavazatát, ami azért is el nem képzelhető, 
mert ez esetben a középiskoláknak csak 1 — 1 képviselőjük le
hetne kerületenkint a zsinaton.

Azon kell lennünk tehát, hogy a javaslat 209. §-a oly
kép módosíttassák, hogy az önálló tanítóképző-intézetek kerü
letenkint 1 -1  taggal a zsinaton is képviselve legyenek, tisz
telettel javaslom, mondja ki a szakosztály, hogy a taniíóképző- 
intézeteknnk a zsinaton való képviseltetését az egyetemes egy
ház és a tanítóképző-intézetek érdekében állónak tekinti s kí
vánja, hogy a 209. §. 3. pontja következőleg módosíttassák: 
„A középiskoláknak (fő és algymn.) egyházkcriiletenkint 2—2, 
az önálló tanítóképző-intézeteknek egyházkcriiletenkint 1 — 1 
képviselője.“

Az esetben, ha a tanítóképzők tanárságának ez a kí
vánsága teljesedésbe menne, úgy természetszerűleg a 214. §. 
is megfelelően volna módosítandó.

A 113., 114, 115,, 116. és 118. §-ok az egyház-
megyei felügyelők és esperes kötelességei és jogáról szól. 
Ezen §-ok mindenikében általánosan van szó iskolákról és in
tézetekről. Bár teljesen bizonyos, hogy a tanítóképző-intézetek 
itt nem értendők, mert hisz róluk a 153., 160. és 230. §-ok ha
tároznak, mindazonáltal szükségesnek vélem, hogy a 113., 114., 
115., 116. és 118. §-okban az „iskolák és intézetek“ a saját, 
teljes nevükkel emlittessenek, pl. elemi népiskolák, polg. isko-



iák stb ,' mert ilykép zavarólag hathatnak és esetleg félremá- 
gyarázásra szolgáltatnak alkalmat.

A 119. §. megadja a jogot minden önálló tanítóképző
nek, hogy az egyházmegyei felügyelő és másodfelügyelő, az 

.esperes, ill. alesperes választásába befolyjanak, s a 120. -§. a 
tanitóképzőOntézetek szavazatát a főgymnasimnok szavazatá
val egyenlő értékűnek állapítja meg.

Célszerűnek látszik a 119. §-ban kijelenteni azt is, hogy 
a szavazásra jogosítottak ezen jogukkal élni tartoznak s mind
azok, akik a szavazásban részt nem vesznek, vagy tudatosan 
az előírásnak meg nem felelően járnak el, fegyelmi vétséget 
követnék el.

A 101. §. szerint az egyházmegyei közgyűlést össze
hívó levél legalább 15 nappal a közgyűlés előtt az önálló ta
nítóképző 'felügyelőjének és igazgatójának megküldendő.

Az egyházkerületnek hatáskörét a tanítóképző-intéze
tekkel szemben a javaslat 139. §-ának 9. pontjában találjuk, 
amely szerint: „A kér. közgyűlés: figyelemmel kiséri az ösz- 
szes iskolai ügyet és gondoskodik arról, hogy a népnevelő és 
oktató intézetekben (ide értendők a tanítóképző-intézetek \s) 
minden az egyetemes közgyűlés által megállapított tanterv és 
utasítások szerint történjék.“

A kerületi közgyűlés ezen hatáskörét a javaslat 153. 
és 163. §-a szerint a püspökökkel gyakoroltatja, akinek joga 
és kötelessége (160. §.) felügyelni a tanítók nevelésére és kép
zésére, tehát a tanítóképző-intézetekre, valamint a tanítójelöl
teknek erkölcsi életére és tudományos tevékenységére.

Viszont a 153. §. szerint: „Az iskolák bármily néven 
nevezendő-tisztviselői kötelesek a püspöknek és egyházkerü- 
rüleli felügyelőnek törvényes meghagyásait teljesíteni, kérdé
seire válaszolni, figyelmeztetéseit, intéseit elfogadni és eljárá
sukról nekik számot adni.

Kérem a t.. Szakosztályt, javasolja a 139. §. stilárís 
módosítását, „minden az egyet.. . történjék“ helyett „az 
egyetemes közgyűlés által megállapított tanterv és utasítá
sok betartassanak.“

A 169. §-ba a tanitóképző-intézetekkel kapcsolatos 
gyakorló iskola is felvétessék, a 153. §-ban az „iskolák“ köze
lebbről meghatároztassaeak.

—  26 —
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A 165. §. szavazati jogot ad a tanítóképző-intézetek
nek a püspök és egyházkerületi felügyelő választásánál és a 166. 
§, szerint az önálló tanítóképző-intézeteknek a fögymnasium- 
mal egyenlőképen 1 — 1 szavazata van.

T. Szakosztály ! Kell hogy kitérjek itt a 165' §. ama 
intézkedésére, hogy a püspök és egyházkeriiléti felügyelő ezen
túl 10—10 évre választatnék.'Ezen intézkedés a javaslat indo
kolása szerint „az egyházak szabad választási jogát megakarja 
őrizni, hogy egy rosszul sikerült választás által ;iz egyház 
fejlődése ne legyen megbénítva.“ Az indokolási első része nem 
uj, hisz az egyházak eddig is a szabad Választás jogán állottak, 
a másik része pedig szerény nézetem szerint nem indokolja a 
régibb eljárás megváltoztatását. Rosszul sikerült választás ese
tén, ami alatt az értendő, hogy a megválasztott püspök nem 
méltó a kerület bizalmára, máskép kell (és pedig nem a 10 
éves ciklussal, hanem röktönösenj gondoskodni arról, hogy az 
egyház fejlődése ne legyen megbénítva. Szerint« m ezen újítás 
épen ellenkezőjét érné el annak, amit céloz, mert az esetben, 
ha a püspök és egyházkerületi felügyelő meghatározott időre 
választatnék, úgy a választás befejeztével azonnal megindul
nának a pártok között a következő püspök és egyházkerületi 
felügyelő választást előkészítő mozgalmak. Ez pedig minden
esetre nem építő hatással lenne az egyházra, sokkal nagyobb 
károkat okozna annak, mint egy — szerintem kizártnak vehető — 
rosszul sikerült választás. Ennélfogva indítványozom, mondja 
ki a szakosztály, hogy a maga részéről nem kívánja a püspök 
és egyházkerületi felügyelő választását módosítani.

Az egyetemes közgyűlésnek hatásköre a tánitóképző- 
intézetekkel szemben a 182. §-ban nyer kifejezést, a mely §- 
nak h. pontja szerint: „vezeti az egyház tanügyének összhang- 
zatos fejlődését“ " i. pontja szerint „megállapítja az országos 
törvény korlátái között a népnevelő és oktató-intézetek szer
vezetét és tantervét és ezek pontos keresztülvitelét ellenőrzi“ ,
j. pontja szerint „gondoskodik az egyház igényeinek megfelelő 
népnevelő és oktató-intézeti tankönyvekről“ , I. pontja szerint: 
„dönt azon szerződések fölött, amelyeket az állami segély 
igénybe vételére nézve a tanítóképzők a kormánnyal kötni 
készülnek“ , n. pontja szerint: „megállapítja a tanitókepzp-inté- 
zeti vallástanárok megvizsgálás! ill. felavatási rendjét“ , o. pontja
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szerint „gondoskodik az iskolák szolgálatára alkalmas egyének 
kiképeztetéséről.“

Talán osztozik szerény véleményemmel a t. szakosz
tály, amikor javaslom, hogy a felsorolt pontok a következő- 
képen szövegeztessenek: h „Gondoskodik arról, hogy az ev. 
jellegű tanintézetek minden tekintetben a kor színvonalán állók 
legyenek. Ilyen irányú törekvéseiket támogatja. A hivatásuk
nak meg nem felelő tanintézeteket, mert ezek az egyház ér
dekei ellen is vannak, beszünteti vagy beszüntetésüket illető
leg a szükséges lépéseket megteszi.“

i. „Megállapítja az országos törvények korlátái között 
az összes ev. jellegű tanintézetek szervezetét és tantervét és 
ezek pontos keresztülvitelét ellenőrzi.“

j. „Gondoskodik az összes ev. jellegű tanintézetek ré
szére az egyház igényeinek megfelelő tankönyvekről.“

k. „Tudomást szerez a felállítani szándékolt ev. jellegű 
fő és középfokú iskolák minden viszonyáról és ahhoz képest 
határoz.“

l. „Dönt azon szerződések felett, amelyeket fő és kö- 
zépfokozatu iskolák az államsegély igénybe vételére nézve a 
kormánnyal kötni készülnek.“

n. „Megállapítja a lelkészek, a theologiai tanárok, a 
középfokú iskolai vallástanárok képzésének, képesítésének és 
félavatásának módját.“

Meghagyja a javaslat 192. §-a az önálló tanítóképző- 
intézeteknek azon jogát, hogy a 10 évre választandó egyete
mes egyházi és iskolai felügyelő választásába befolyjanak s a 
193. §. az önálló tanítóképző-intézeteknek 1—1 szavazatot ad.

2. A tanítóképző-intézet, mint az egyház iskolája.

Az általános határozatok c. alatt a 230. §-ban olvas
suk, hogy a tanítóképző-intézetek megvizsgálása iránt az ille
tékes egyházkerületi közgyűlés iskolai bizottsága közvetítésé
vel intézkedik.

A 231. §-ban pedig: „minden egyházi hatóságnak meg 
van engedve, hogy bármi nemű és fokú nevelő- és oktató-in
tézetet felállíthat, ha az országos törvények követelte kellé
keknek megfelel s ha az illetékes felsőbb hatóság az intézet
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felállítását engedélyezte. Ugyanezen §. szerint a tanitóképző- 
intézetnél a kellékek megvizsgálására és a felállítás megenge
désére illetékes az egyházkerület, s ugyancsak az egyházke
rület jogosított arra, hogy az intézetet ideiglenesen vagy vég
legesen beszüntesse. Miulán ezen §. szerint ugyanaz a ható
ság önmagának a fóruma is, indítványozom, javasolja a Szak
osztály, hogy a 231. §-ban kimondassák, „az egyházkerületek 
által felállítani szándékolt tanító- és tanitónőképző-intézeteknél 
a kellékek megvizsgálására és a felállítás megengedésére az 
egyetemes közgyűlés illetékes és az a rész: ugyancsak az 
egyházkerület jogosított arra stb. kihagyassék, mert a büntetés 
joga az egyetemes közgyűlés lehet, ez pedig a 182. §. javaslat 
h. pontjában bennfoglaltatik.

A 234. §. szerint a tanítóképzők tanügyi rendszerét az 
egyházkerületek javaslata alapján főbb vonásokban az egye
temes közgyűlés határozza meg, helyi módosításokat csak az ö 
jóváhagyásával léptethetök életbe.

Itt a 230. §. volna hivatott arra, hogy a tanítóképző-in
tézetek mellé szervezett gyakorló iskolák hovátartozása kérdé
sében állást foglaljon és én tisztelettel javaslom, határozza el 
a szakosztály, hogy a tanítóképzők gyakorló iskolájának az 
egyházmegye hatásköréből való kiemelését szükségesnek tartja 
azért, mivel a tanítóképző gyakorló iskolája a tanitóképáö-in- 
tézethez való sajátlagos viszonyánál és különleges rendelteté
sénél fogva a többi elemi iskolától lényegesen eltér, az ott 
folyó munkásságot csakis a tanítóképzővel együttesen lehet 
kellőképen elbírálni és azokból kívánja, hogy a 230. §. b. 
pontja igy niódositassék : „a kisdedóvók, nép- és polgári isko
lák rendszeres megvizsgálása iránt az illetékes egyházmegyei 
közgyűlés, a tanítóképző-intézetek és azok gyakorló iskolája, a 
középiskolák, felsőbb leányiskola és szakiskolák megvizsgálása 
iránt az illetékes egyházkerületi közgyűlés intézkedik“ stb.

A népnevelő- és oktató-intézetek cim alatt mindössze 
3 rövid §., a 149., 2-10. és 251. vonatkozik a tanitóképző-inté- 
zetekre. Tisztelettel indítványozom, javasolja a szakosztály, 
hogy a 249. §. helyett rendtartásunk 1. §-a vétessék át, a 250. 
§. maradjon meg 250. §-nak.

251. §-nak vétessék be a rendtartásunk 5. §-a.
252. §-nak „ „ „ 10. §-a.
253. fc-nak „ „ „ 12 §-a.
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3. A tanitóképzó'-intézeti tanárok és a zsinati-bizottság
javaslata.

Engedje meg a tisztelt szakosztály, hogy az ide vo
natkozó §-ok mindenikére nézve a §-al kapcsolatosan tegyem 
meg észrevételemet illetve javaslatomat.

A 237. §-ban „Az egyház minden stb., kihagyandónak 
vélem „az állásra képesítő oklevél mellett11, mint felesleges be
szúrást és azt vagy „az összes tanintézeteiben a tanerőknek 
a magyar nyelvben jártasoknak kell lenniök.?“ helyett a 234. 
§. után uj §-nak javasoljuk felvétetni: „Mindennemű és fokú 
nevelő- és tanintézetben véglegesen csakis megfelelő képesí
téssel bíró és a magyar nyelvben teljesen jártas egyének al
kalmazhatók.“

Ezután a §. után következnék a 237. §. „az említettem 
kihagyással, mint felesleges ismétléssel.

Ezt követné a 238. §. első bekezdése utolsó mondatá
nak ilyen szövegezésével : Megüresedett vagy újonnan szer
vezett állások okleveles pályázók hiányában ideiglenes helye
ttesítés utján is betőlthetők. A 2. bekezdés maradhatna, ha a 
„helyettesített“ kifejezés helyett ideiglenesen alkalmazott „té
tetnék,“ mert hiszen helyettesített alatt nem érthető a helyette
sítő.

Ez után kerülne a 235. §. a „fokozatosan lehetőleg“ 
kihagyásával. Ezen §. után a 235. §. a „rendes“ helyett „vég
legesen alkalmazott“-tal, mert hisz a segéd tanár nyugdíjazásá
ról is kell .gondoskodni.

, Változatlanul jönne ezek után a 238. §.,. mig a 240. 
§-ban,a „Jelkészi minősítéssel biró vallástanárokkal“ helyett: 
„az „ezen iskolákban vallástanitásra jogosított lelkészekkel“ volna 
teendő.

Ezen javasolt változások elfogadása esetén a 234- 240. 
§-ok a következőképen szövegezendök lennének:

234. §. Az.ev. jellegű nevelő- és tanintézeteknek tan
ügyi rendszerét, az egyházkerületek javaslata alapján s a kü
lönböző fokozatú iskolákra nézve külön külön, főbb vonások
ban az egyetemes közgyűlés határozza meg.

Régi viszonyok által javasolt módosítások csak az 
egyetemes-közgyűlés jóváhagyásával léptethetek életbe.
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235. §. Mindennemű és fokú nevelő- és tanintézetben 
véglegesen csakis megfelelő képesítéssel biró és a magyar 
nyelvben teljesen jártas egyének alkalmazhatók.

236. §. Az egyház minden tanáriból és tanítójából er
kölcsileg fedheth'n életet, hivatásában lankadatlan buzgóságot, 
egyházában és a magyar hazában hű ragaszkodást követel.

Minden tanerő köteles odahatni, hogy tanítványai is a 
magyar haza iránt hű ragaszkodásban, valamint a magyar 
nyelv szeretetében és tudásában erösbődjenek.

237. §. A tanerőket az illető intézetet fentartó hatóság 
vagy hatóságok szabályzataiban megállapított módon választják ; 
a segélyezési szerződésekben a kir. miniszteri hm kinevezésének 
fentartott tanszékekre e kijelölés n. oly módon történik, mint 
egyéb esetekben a választás. Megliresedet, vagy újonnan szerve
zett állások okleveles pályázók hiányában ideiglenes helyettesítés 
utján is betolthetők.

A választott, ideiglenesen alkalmazott, valamint á kir. 
minisztérium által való kinevezésre kijelölt tanerők megerősítés 
végett a 221. §. ban megnevezett egyházi hatóságoknak bejelen- 
tendők.

A megerősítés megtagadásának esetén az egyetemes 
közgyűlés szabályrendeletileg állapítja meg.

238. § A tanerők díjazása a megfelelő állása állami 
tanerők díjazásával egyenlővé teendő, de le nem szállítható. 
Üresedés esetében azonban a fenntartó testület- ha a. -tanerők 
számát szaporítja- a felsőbb egyházi hatóság jóváhagyásával 
az üresedésben levő és újonnan rendszeresített tanélen díjazást 
újból szabályozhatja.

239. §. A véglegesen alkalmazott tanerőknek stb.-236:. §.
240. §. az eddig 239. § változatlanul.
241. §. az eddig 240. § a szövegben a „lelkész! minő

sítéssel biró vallás tanárokkal“ helyet „az ezen iskolákban vallás- 
tanitásra jogosított lelkészekkel“ .

Az alkalmazott tanerőkre vonatkozik még a
201. §. Minden egyházi tisztviselő köteles hivatalosesküt- 

tenni. Az eskü fogadalommal nem helyetesithető.
A 202. tj. a melynek szövegelését igy javoslom : „A hi

vatalos eskü rendszerint a megválasztáskor, tanerőknél a végle
ges alkalmazáskor, de mindenesetre a választástól, áll, a végleges
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alkalmazástól számított 3 hónapon belül teendő le. Az eskü leté
tele előtt senki sem gyakorolhatja hivatalos jogait.

A 206. §. előírja a tanároktól kiveendő esküt. A szakosz
tálynak hozzájárulását kérem azon javaslatomhoz, hogy az eskü
mintából kihagyassék az utolsó mondat ezen része: „Titkos
vagy nyilvános társulatoknak, a melyek vallásunk és egyházunk 
tanításai és érdekei ellen törnek, tagja nem vagyok, ilyenekbe 
soha be nem lépek, ellenök küzdők és teljes erőmből arra tö
rekszem, hogy „miután ez az eskü első részében amúgy is 
bennfoglaltatik és csak ez a rész maradna a mondatból a kö
vetkező szövegezéssel: „Ev. meggyőződésemnek magán és tár
sadalmi életemben is mindenkor érvényt szerezni törekedni 
fogok. “

Megemlítem még, hogy reánk, tanitóképző-intézeti taná
rokra ugyanazon fegyelmi szabályok érvényesek, amelyek az 
egyház minden tisztviselőjét egyenlőképen érdeklik, s amelyek a 
javaslat 367—375. §-aiban foglaltatnak. Ezen §-ok az érvény
ben levő alkotmány 323— 332. §-aival csaknem teljesen meg
egyeznek.

Ezen §-ból fontosabbak a 368. § , amely megállapítja azt, 
ki követ el egyházi vétséget és a 370. §., amely az egyházi 
vétségek büntetéseit sorolja fel.

A 376—396. §. szól az egyházi bíróságokról. És pedig 
a 380. §. az egyházmegyei törvényszék, a 328. §. az egyházker. 
törvényszék, a 384. §- az egyetemes egyháztörvényszék meg
alakulásának módozatairól. Ezen ^-okra nézve szükségesnek lát
nám, s ezért azon javaslatom elfogadását ajánlom a Tisztelt 
Szakosztálynak, hogy a tanárok fegyelmi eseteit elbíráló tör
vényszék tágjainak fele tanárokból álljon, mert a tanár által el
követhető vétségek elbírálására maguk a tanárok a legilleté
kesebbek.

Szólanom lehetne ugyan még arról is, hogy a javaslat 
nagyon sok §-a stiláris módosításra szorul. Ezt azonban nyu
godtan bizhatjuk a zsinatra, amelynek figyelmét bizonyára nem 
fogják elkerülni a magyartalan és nem teljesen kifejező §-m a 
javaslatnak.

Ezekben kívántam összefoglalni a zsinati-bizottság ja
vaslatára vonatkozó észrevételeimet és javaslataimat és tiszte
lettel arra kérem a t. Szakosztályt, méltóztassék az elmon
dottakat bírói megfontolás tárgyává tenni, s amennyiben azokat



—  33 —

helyeselni méltóztatnék, azokhoz hozzájárulni és a szakosztály 
elnökét megbízni azzal, hogy azokat a szakosztály javaslataként 
a közgyűlésnek bemutassa.

II. Az uj tanterv tanulság ai.

Vohaner Dezső.

Mélyen Tisztelt Szakosztály!

A k f a tó elme folytonosan alkot, újabb és újabb prob
lémák megoldásához fog. Keresi az utat, a haladás a tökéletese
dés felé.

Ki ne venné észre azt a lázas tevékenységet, amely 
mindenfelé latható. A technika letörhetetlen akadályokon tör 
előre, hihetetlen alkotások látnak napvilágot. Égető kérdések meg
oldásánál a legszélsőbb tényezők állnak szemben. Mennyi irány, 
mennyi új tan jut diadalra. Uj tudományok, uj módszerek szü
letnek, hogy bevilágítsanak az élet legmélyebb rejtekeibe, hogy 
elősegítsék a kutatást, jólétünk biztosítását.

Főbben a fejlődésben nem maradhatott el a magyar ta
nítóképzés sem. Igaz, hogy a nyugati müveit nemzetektől e téren 
is elmaradtunk, de különleges földrajzi helyzetünk, mig egy
részt védekezésre szorított, másrészt oly kultúrpolitika kialakulá
sát eredményezte, mely hivatva volt biztosítani nemzeti létfen- 
maradásunkat nemzetiségeinkkel szemben.

Népek, nemzetek sorsának intézői, akik éleslátással a 
jövőbe pillantanak, választják meg az eszközöket a létfenmara- 
dás biztosítására. Kétségtelen, hogy ma a kultúra a fajok, a 
nemzetek fentartója. A kultúrának a terjesztője pedig elsősorban 
a tanítóság. így válik a tanítóképzés nemzeti üggyé, életkérdéssé.)

A magyar tanítóképzés történetében korszakot jelent az 
1911-ben kiadott Tanterv és Tantervi Utasítások. A Tanítóképző 
Tanárok Országos Egyesületén, az uj tanterv legfőbb elveinek 
méltatója igy nyilatkozik:

„Örömmel sőt büszkeséggel vettük kezünkbe az uj tan- 
terv és utasítást, mely nemcsak évtizedes küzdelmünknek leté-

3
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teményese és a további fejlődés biztos bázisa, de mind énnél 
több: egy nagyszabású alkotás, mely a modern és a magyar ta
nítóképzés gondolatainak és elveinek kincsestára.“ Méltán for
dult feléje a figyelem, hisz az ujabbkori paedagogiának minden 
vívmányát benne látjuk: Cselekedtetó oktatás, gyermek megfi
gyelés, pszichológia, biológia, slőjd, szociológia stb.

Alapos megbeszélés, erős vita tárgya lett. Tárgyalta 
a Tanltóképző-intézeti Tanárok Országos Egyesülete is, szüksé
gesnek látom, hogy mi is megvitatás tárgyává tegyük.

Nem célom az utasítás legfőbb elveit analizálni, bár 
igaz, hogy az analizálással teremtő munkát végezünk, a részle
tek megvizsgálásánál uj eredményekre bukkanunk — az egyén 
kutatása más nézőpontból indulván ki — a sok forrásból gazda
gabb tartalmat, világosabb képest nyerhetünk. Röviden kívánok 
csak kiterjeszkedni az Utasítás legfőbb elveire, hogy a tanulsá
got leszűrjem, s kimutassam azt, hogy milyen nehézségekkel 
állunk szemben épen felekezeti tanítóképzésünk szempontjából.

A tanterv kijelöli a tanítóképzés feladatát, kimondja, 
hogy a tanítóképző szakiskola, „olyan szakiskola, amelynek ta
nítási rendjében a közművelődési tárgyak és oly lényegesen 
hozzátartoznak a hivatásszerű kiképzéshez, mint a paedagogiai 
tárgyak és a tanítói gyakorlat, s olyan tárgynak, amely ezt a 
szolgálatot nem teljesíti, nincs helye a tanítóképzőben.“ Ez a 
szakiskolai jelleg domborodik ki az egész tantervből, ez az elv 
teszi minden tanár kötelességévé, hogy figyelemmel legyen a 
népiskolai vonatkozásokra, az teszi a tanítóképzők középpont
jává a gyakorló iskolát, ahová a működésnek minden szála vezet, 
amely forrása minden tanítási és nevelési készségnek.

A gyakorlati kiképzés eddig elméleti ismeretek átadásá
ból, neveléstana elvek elsajátításából állt, irányitó gyakorlati ké
szültség helyett, — pedig „az ismeretszerzés a munkának kezdő 
stádiuma.“ — Ezért teszi minden tanár kötelességévé, hogy a 
gyakorlati tanításokon, azok előkészítésén, megbirálásán részt 
vegyen. A gyakorló-iskolában töltött idő, a paedagogiai tárgyak 
összessége nem elegendő gyakorlati készség intenzív ápolására, 
öntudatos tanítói eljárásra, azért mondja az Utasítás, hogy a 

mitás az egész vonalon egységes és oly módszer szerint tör
ténjék, amely összhangzásban van a népiskolai tanítás módjával.

A növendék, ha a gyakorló iskolába lép, soha se érezze 
magát olyan világban, amelyben más a cél, más az eszköz, ha-
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llem lássa, hogy az ő kiképeztetésének műhelyében Ugyanazon 
módszeres eljárás folyik: öntudatos munkára való nevelés, mely
ből minden passzivitás ki van zárva.

A szakszerűség elvének következménye, hogy minden 
tanítás a tanárnak és az osztálynak közös egységes, meg nem 
bontható cselekvése.

Száműz mindent, ami mechanizálja a tanítást. A pre
legálást, a notesz rendszert, a tankönyv v. iskolai jegyzet szö
vegének betanulását, mint a múlt idők maradványait. Helyesen 
jegyzi meg, hogy a tanításnak az életből kell kiindulni, hogy 
azután végső eredményében az életbe kapcsolódjék.

A tanítás lelke a szemléltetés, a legtágabb értelemben 
kifogyhatatlan gazdagságában. Utal az ismétlés fokozott jelentő
ségére, a tanárok egymás óráin való hospitálására, a tanár és 
tanítvány benső viszonyára, a tanító szociálás feladataim. Kifejti, 
hogy az a munka, ami a tanítóképzőben folyik, nevelő munka.

A Tantervben és Utasításban lefektetett elvek nem je
lentenek, de nem is jelenthetnek megállapodást, nem befejezett 
egész a mii, csak alapja uj fejlődésnek, kezdete annak az irány
nak. mely a tanítóképzést Összes kulturális intézményünk köz
pontjává teszi.

Már 2 éve, hogy az uj ösvényen járunk, nagy remény
séggel tekintettünk a jövő felé, bizakodó hitünk nagy akadályok 
legyőzésére képes, mégis úgy vagyunk, ' gy hovatovább jutunk 
nagyobb akadályok kerülnek utunkba.

A tanterv új tárgyak felvétele, egyes tárgyak óraszámá
nak emelése dacára 4 évre osztja fel az anyagot, Heti 36 órát 
ir elő, melyből egy napra 6 óra esik.

Ez a szám legjobb esetben is 8—1-ig, d. u. 3—4—5-ig 
való elfoglaltságot jelent. Midőn a tanár az órára kitűzött, anya
got az osztállyal együttesen dolgozza fel, annyira igénybe veszi, 
növendékeinek alkotó erejét, érdeklődését, hogy a feldolgozott 
anyag biztosítására, a szerzett ismeretek állandósítására csaknem 
képtelen. Ez a túlterheltség kezdeményezte azt a mozgalmat, 
amely a tanterv megjelenése után megindult, a tanítóképzők év
folyamának emelése végeit.

Súlyosabb a feladat a felekezeti tanítóképzőkben, mert 
mig egyrészt eleget kell tenni tanterv követelményeinek, má? 
részt figyelembe kell venni azon intézkedéseket is, amelyet a

3 *
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fentartóhatóság, nálunk az egyetemes tanterv, előir. Felekezeti 
tanítóképzőkben a vallás, és kántorképzés intenzivebb, mint az 
állami tanítóképzőkben. Így a rendes heti óraszám 1 vallástan, 
2 tót nyelv, 2 zene, 1 önképzőköri órát is ide számítva 42 órát 
ad ki.

Ez mindennap 7 órát, 8— 1-ig, d. u. 3—5-ig tartó ren
des elfoglaltságot jelent. Ha ideszámítjuk a zenei gyakorló 
órákat, tornaközi órát, a katonai céllövészetre fordított időt, 
ez napi 8—9 órát jelent. A növendékeknek a 8-tól este 6 —7-ig 
— az ebédre szánt időt bevéve — a figyelmet teljesen lekötő 
nehéz munka alatt áll.

A tanterv azt mondja, hogy otthoni (feldolgozással,) 
elfoglaltsággal csak a feldolgozott anyag felidézése és mege
rősítése marad meg számára, ami komoly elmélyedés mellett 
sem idő, sem szellemi munka dolgában túlságos megterhelésé- 
sével nem járhat. Hogyan tegyen a növendék eleget ebbeli 
kötelességének, amikor fáradtan jut haza, amikor legjobb eset
ben 2 óra, este 8—10-ig áll rendelkezésére.

A legjobb növendékeim mondták, amikor az esti órák
ban közöttük megjelentem és előrehaladásuk iránt érdekődtem.: 
teljesen kimerültünk, elfáradtunk, azt se tudjuk mihez fogjunk 
Ez a túlterheltség meg is kezdi a növendékek lelkében a rom
boló munkát, ennek eredménye a felületesség, a törekvő szor
galmas tanulóknál az elkedvetlenedés és a benne élő köteles
ségtudás teljes kihalása.

Mikor szenteljen a növendök időt olvasásra, szóval ön
képzésre. Hogyan töltheti be majdan népnevelői magasztos hi
vatását, ha nem foglalkozik társadalmi kérdésekkel, nem szívja 
magába a társadalmi élet melegét, nem ismeri meg magát az 
életet.

A tánterv ugyanazt mondja, hogy a tanítás nem lehet 
egyéb, mint hogy az egy-egy órára kitűzött anyagot a tanár 
és az osztály együttes cselekvéssel dolgozza fel.

Minden tárgynál kisebb-nagyobb mértékben mogóld- 
ható az Utasítás mélyen járó gondolata, de különösen a ter
mészettudományoknál, mathezis, kézimunka stb. eredményes is 
a kitűzött aoyag feldolgozása, azonban a fejlődés magasabb 
fokain keletkező szellemi alkotásoknál, szóval a közművelődési 
tárgyak nagyobb tanulmányt, olvasottságot, elmélyedést, szép
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előadásbeli gyakorlást kívánunk, ebben rejlik az, hogy a köz
művelődési tárgyak eredménye kisebb a reális tárgyakénál.

Súlyosabb feladatot ró az uj tanterv a felekezeti taní
tóképzőre azzal is, hogy nagyobb óra szám mellett, gyengébb 
tehetsőgü növendéknek áll rendelkezésére, mint az állami ta
nítóképzőkben. Kétségtelen, hogy ma a tanítóképzők anyagát 
nem a legjobb képességűek, a tanítói pályára hivatottak szol
gáltatják. Sajnos, képzőink ezen képességűek közül is a leg
gyengébbet kapják. Nehéz anyagi bajokkal küzdő egyházke
rületeink nem nyújthatják azt a kedvezményt, amit az államiak 
adnak. így hozzánk nagyrészben csak az pályázik, akit vala
melyik állami tanítóképzőbe fel nem vettek.

Midőn az uj tanterv a tanítás legfőbb erősségéül a 
szemléltetést teszi, megkívánja a tanítóképzők modern felsze
relését. Tanítóképzőink ezzel válságos helyzetbe jutottuk. A 
felszerelések hiánya, helyiségek elégtelensége, modern intézet 
hiánya, erélyes intézkedésekre szólítanak. Szükséges a gyors 
orvoslás, mert évtizedeken, századokon át anyagi gondokkal 
küzdő intézeteink, — mindenkor a haza érdekét szolgálták, az 
emberiség nagy feladataiért küzdöttek, a felvilágosodást, a 
gyors előrehaladást sürgették, — sokszor nagy viharok alatt 
is magukra hagyatva nem csoda, ha megroskadtak. Méltán 
megérdemlik intézeteink a legmesszebb menő támogatást, mert 
maga ellen vétene az állam, ha veszni engedné azon intézmé
nyeket, amelyeknek a legtöbbet köszönhet.

Első égető kérdés: Mélyen Tisztelt Szakosztály! segí
tene azon, hogy a tanítóképzőbe jó tehetségű, a tanító pályára 
hivatott egyének jussanak. Ne legyen a tanítóképző az utolsók 
menedékhelye. Sajnos, de úgy látom, hogy e téren a helyzet 
egyenlőre javulni nem fog. A magyar társadalom a tanítói pá
lya iránt felmelegedni nem tud. a  közvélemény lelkében még 
mindig a régi tanítói típus él. Az állam is a legmostohábban 
a tanítósággal bánik el. Bizonyítani se kell, hogy milyen fokon 
állana népoktatásügyünk, milyen lenne nemzeti létünk, ha leg
jobb fiaink keresnék fel a tanítói pályát. Nemzeti szerencsét
lenségünk, hogy ez nincs igy, A tanítói fizetésrendezés körüli 
viták meggyőzhették arról, hogy milyen nagy elkeseredés ho
nol a tanítóság kebelében, hogy minimális kívánságaik se tel
jesültek, hogy a társadalom mily nagy reszvétlenséget tanúsí
tott e küzdelemben. A tanítóképző tanárságának elsősorban



kötelessége, hogy volt tanítványainak anyagi jólétéért a leg
élesebb harcot indítsa meg, mert csak igy nyithatja meg az 
utat a tanítóképzőben azok számára is, akik eddig méltán el
kerülték.

Segíteni kell azon is, hogy a felekezeti tanítóképzők 
is jobb, tehetségesebb növendékekhez jussanak. Tegyen azért 
a Szakosztály a minisztériumhoz felterjesztést, hogy a feleke
zeti tanítóképzők növendékei részére államsegélyt utalványoz
zon ki, továbbá, hogy felszerelési, beruházási, építési segély- 
lyel tegye lehetővé, hogy a felekezeti tanítóképzők és az uj 
tanterv szellemében áldásos hivatásuknak megfelelhessenek.

A tanítóképző akkor felel meg igazán hivatásának, ha 
összeköttetésben áll az élettel, ha fentartja a kapcsot volt ta
nítványaival, ha vizsgálja az eredményt, amit künn az életben 
fel tudnak mutatni. Az iskola az életnek nevel, az életből vegye 
a táplálékot is. Szükséges tehát, hogy ev. tanítóink időközök
ben megbeszélésre összegyűljenek, hogy a tudományok újabb 
ága'val, a paedagogia vívmányaival megismerkedjenek. Hisz 
ha csak arra mutatok rá, hogy hány fiatal tanító, épen a tan
terv nehézségei miatt kevés ismerettel, kevés gyakorlati érzék
kel hagyván el az iskolát, az élet iskolájában vasszorgalom
mal töri magát a hiányok pótlására, milyen hálásan fogadná 
az irányítást.

Az állam évről-évre rendez tanfolyamokat, kívánatos, 
hogy az ev. tanítóság is a haladó korral lépést tartson, annál 
is inkább, meri legtöbb tanítónk falu helyen szerény viszonyok 
között a tovább képzésre alig fordíthat gondot.

Végtelen nagy fontosságot tulajdonítva e továbbképző 
tanfolyamoknak, azért tegyen felterjesztést aziránt is, hogy ev. 
tanítóink számára rendezendő nyári tanfolyamokra államsegélyt 
kapjanak, vagy a kerületek gondoskodjanak megvalósí
tásukról, még pedig oly módon, hogy minden évben más-más 
kerületi tanítóképzőben tartassák.

A második fontos kérdés, megoldani azt, hogy miként 
lehetne növendékeinket felszabadítani a lelket, testet megölő 
túlterheltség alól, miután egyelőre nem várhatjuk a tanítókép
zők 5 évfolyamává való átalakítását.

Hogy 8-tól este 6-ig való elfoglaltság mellett önképző 
munka lehetetlen, bizonyításra nem szorult. Segíthetnénk talán 
az 50 perces órák behozatalával.
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8—1-ig, — az időt 50perces órákra osztva, —6 óra esik. D. 
u.-ról 6 órát felhozván, d. e. 36 órát lehet tartani, a többi óra 
két d. u. 3—5-ig megtartható, igy a növendékek 4 szabad 
délutánhoz jutnak. Ideális órarend készítéssel meg minden ne
hézségei oszlatható. Az órarend készítésére vonatkozó mi
niszteri rendelet pszichológiai megfigyelések alapján, egyes 
elméleti tárgyak tanítását határozottan megjelölt időre teszi, 
tekintetbevéve a tanárok óráit is, jö órarend készítésénél nagy 
nehézségek merülnek fel.

Jó ótarend készítésének lényegét az órák ügyes cso
portosításában látom. Ha a növendék elmélyed egy tárgy köz
ben, teljesen megzavarjuk lelki egyensúlyát, ha olyan világba 
ragadjuk, amelyik teljesen ellentétje annak.

Pl. az első órán a növendék klasszicizmussal foglal
kozik, utána a másodfokú egyenletek ismeretlenjét keresi, a 
harmadik órán a harminc éves háború részleteit hal'gatja, majd 
összhangositani kezd, s végül feltárul előtte a tundrák zordon 
világa. 50’ órák behozatalával a délelőtti 6 órát 2 részre lehet 
osztani, 3 elméleti, 3 gyakorlati órára. 3 rokon, egymást kie
gészítő órán egységes középpontot teremtünk az érdeklődés 
számára s csak ebből az érdeklődési körből fejlődhet alkotásra 
hajló erő. Pl. 8—8"’ vallás, 8r>"—94('-ig történet, 910—10‘° föld
rajz, 104"— lP i0zene, 12:i"—1210 slőjd, 1210— 1 slőjd. Vagy pl. 
fizika, mennyiségtan, rajz, (torna), neveléstan, tanítás, bírálat.

50’ óra, beleszámítva 10 szünidőt is, 40’ elfoglaltságot 
jelent. 40’ lelkiismeretes felhasználása teljesen elegendő a nö
vendékek érdeklődésének lekötésére, a kitűzött tétel megvita
tására. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy tulajdonképen most 
45’ órákat tartunk, a különbség 5’, s ha tekintetDe vesszük azt 
is, hogy a 3 óra után 20’ szünet következik, egészségtani 
szempontból még kedvezőbb színben tünteti fel e megoldást.

Nem állítom, hogy minden tekintetben megfelelő, hogy 
paedagogiai szempontból kifogástalan, de amikor arról van 
szó, hogy az ifjúságot a túlterheltségtől megmentsük, hogy 
önmunkásságra neveljük, hzgy egészséges, hivatását szerető, 
a tudományért lelkesülő egyéneket adjunk az életnek, de a 
haladó kor mellett sem kívánunk elmaradni, olyan eszközt vá
lasztunk, ami az eredményt legjobban biztosítja.
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A harmadik dolog mélyen tisztelt Szakosztály amire 
kiterjeszkedni bátorkodom a tauitók szellemi nívójának emelésé
re vonatkozik. Az elemi népisk. tanítók fizetésrendezéséről 
szóló törvényjavaslat parlamenti tárgyalásakor a tanítóképzők
ről is szó volt.

Az egyik nemzetiségi képviselő: Daniján Vazul a tkép- 
ző növendékeinek előképzettségéről a következőket mondotta: 
„a tanítóság mai szellemi nívója még nem elég magas, de eh
hez az szükséges, hogy a nívót emeljük, hogy képzettségét 
fokozzuk. Ehhez pedig legjobb módszer az hogy ne négyosz- 
tályu előképzettség, hanem 6-s fokozatosan 8-osztályu legyen, 
mert csak oly módon remélhető, hogy a tanítóság mind az ok
tatás. mind a nevelésügy terén sikerrel tölti be hivatását“ .

Antal Géza képviselő uj népoktatási törvényalkotását 
sürgeti. Az 1868 XXXVIII. t- c. sok intézkedését avultnak tart
ja. Ay a törvény, amely 45 év előtt hozatott avult, oda kell 
hatni, hogy az analfabéták száma kultúránk ezen szégyenfoltja 
csökenjen, hogy minél kevesebb ember legyen, aki legaláb az 
ellemi népiskolai oktatás áldásaiban nem részesült“ . Olyan 
szerves törvényt sürget, mely az összes kulturális kérdéseket 
felöli. Határozati javaslatott nyújt be: Utasittatik a kormány, 
hogy az 1868. XXXVIII. t.-c revíziójához szükséges előmunká
latokat indítsa meg, az elemi népiskolai oktatás egész terére 
kiterjedő törvényjavaslat elkészítését vegye munkába. A ház e 
javaslatot magáévá is tette. Wlassícs Gyula a tanítóképzés és 
képesítés reformját, az egységes tanítóképzést sürgette.

Ürömmel konstatálhatjuk, hogy népoktatásügyünk. ez
zel tanítóképzésünk ügye kulturális legégetőbb kérdése lett. Ki
váló államférfiaink a taitóképzés színvonalának emelésétől von
ják nemzeti életünk előrehaladását, műveltségünk demokrati
kus kiterjesztését.

A kilátásba helyezett népoktatási reform kötelességeinkké 
teszi, hogy minden lehetőt meglegyünk a tanítóság nívójának 
emelésére, mert bár kétségtelen, hogy az uj tanterv a múlt
hoz képest óriási haladást mutat, de korunk kívánalmainak az 
általános műveltséget illetőleg csak részben felel meg,

„Felesleges és veszélyes — mondja Lechniczky Gyula — 
a tanítóképző elé a szakképzés és általános műveltség kettős 
célját kitűzni. A tanítóképzésnek csak egy célja van, tanítói 
személyiséget képezni.“
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Bár a szakképzés elsősége el nem vitatható, de má 
már a müveit társadalomnak, a tudományokban otthonos, álta
lános műveltségű hivatása magaslatán álló tanító lehet csak a 
vezetője.

Az uj tanterv is szakiskolai jellegénél fogva minden 
tárgyat újból kezd. Ez érthető a p ledagogiai, zenei tárgyak
nál, azoknál, amelyek az alsó 4 osztályban nem fordultak elő, 
de tovább építhetne azon tárgyaknál, amelyek az alsó négy 
osztályban előfordultak s kell, hogy azok a tovább építésnél 
biztos alapul szolgáljanak. Négy éven át tanult a növendék 
magyar nyelvtant és stilisztikát, a képzőben újból 1 évig fog
lalkozik e tárgyakkal, holott ez évet meg lehetne nyerni az 
irodalom történet számára s igy 2 évig poétika, 2 évig iro
dalomtörténet szolgáltatna anyagot, emellett természetesen a 
nyelvtan és stiliszlikai doigok is napirenden maradnak, a dol
gok mellett amúgy se mellőzhetők, a III. osztályban a magyar 
nyelv, népiskolai tantervének ismertetésénél még különösen 
alkalmas a nyelvtani alapismeretek felidézése.

Ma az irodalomtörténet tanitő^ száraz adathalmaz, az 
anyag a legminimálisabb, mennyivel rtékesebb lenne egy 
kornak csak legfőbb képviselőivel, Petőfi, Arany, Katona, Ma
dách, Eötvössel, vagy a legújabb irodalommal behatóan fog
lalkozni, jelenleg egy-egy nagyobb Íróra alig jut 2—3 óra.

Ezt látjuk a német nyelvnél is. Nyolc éven át tanul a 
növendék németül s nemhogy beszélni, vagy fordítani tudna, 
de Írása is a legfogyatékosabb.

A mathematikában hasonlóképen az alapműveletekkel 
az algebrai alapfogalmakkal 1—2 évig foglalkozik a tanterv, ho
lott ezek mellőzésével el lehetne legalább azt a fokot érni, 
amit a középiskolában elérnek.

A természettudományokban helyesen, szakit a régi tu
dományokkal és az állatok, növények száraz leírása helyett 
biológiai gyakorlatot végeztet, „főként a gyakorlati élet köve- 
telményei az irányadók, anatómiai, terminológiai és rendszer
tani ismeretekből csak annyit, amennyi a tárgy megértéséhez 
szükséges.“ A legfőbb tárgy tanítása nem más, mint az alsó 
négy osztály anyagának tárgyalása némi kibővítésekkel. Az uj 
tanterv szerint pl. földrajzból a II. osztályban tárgyalandó 5 
világrészre heti 2 óra esik. Évi 70 órán csak a legszűkebb 
körre terjeszkedhetik ki a tanár. 70 óra csak Európának a tár
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gyalása lenne elég, hogy a növendék világos képet nyerjen a 
népek fejlődéséről, műveltségi, gazdasági viszonyairól.

Felszínes, a dolgok mélyére nem vehető tanításunk 
eredményezi, a hogy tárgyakat megkedveltetni oly nehéz, pe
dig ha a tanuló lelkében élő öntevékenységet kifejlesztjük, 
olyan mezőre visszük tanítványainkat, amelyen a virágok illata, 
szinpompájuknak gazdagsága felfrissíti az elmét, nemesíti a 
szivet.

Elhagyandó tehát az alsó otályokban feldolgozott anyag, 
ezzel nemcsak azt érjük el, hogy behatóbban, mélyebben fog
lalkozhatunk növendékeinkkel, hanem kevesebbre redukálódik 
az elvégzendő anyag is, megmentjük a nagy túlterheltségtől, 
utat nyitunk az önképzéshez, miáltal eredményesebb lesz a 
munka, biztosabb a siker.

E bajok mind onnan erednek, hogy ma alapul egya
ránt jő a gimnázium, reáliskola, polgári és felső lépiskola is.

Szinte abszurdum állapot, hogy ma a tanítóképzőbe 
minden iskolából jöhetnek a tanulók. Ilyen alapra építhetünk 
ugyan, de az eredmény nem felel meg annak, amit összes 
tapasztalataink bizonyítanak, „hogy a tanító önálló egész egyé
nisége képes csak nevelőleg hatni.“

Tanítóké, zésünk akkor felelne meg igazán hivatásának, 
ha 8 -1 0  évfolyamúvá alakulna át. Ha jó tehetségű 10 — 11 
éves tanulók lépnének a tanítóképzőbe, melynek alsó négy 
osztálya megfelelne a többi középiskola négy osztályának, a 
felső négy — kedvező alakulások folytán — öt-hat osztály 
természetes folyománya lenne az alsónak, amelyben a növen
dék nemcsak szakképzést, hanem általános műveltséget is 
nyerne, magába szívná a tanítani vágyást, azt a melegséget, 
amely a tanítás művészetéhez szükséges.

Akkor lesz a tanító igazán művész, ha gyakorlatias 
érzékét, a tudás hatalmával vértezzük fel.

Szerettem volna még a tanítóképzés és kántorképzés 
szétválasztásáról is szólni, azonban a Mélyen Tisztelt Szak
osztály meleg érdeklődésével, szives figyelmével annyira visz- 
szaélni nem akarok.

A vázlatosan előadottakból is láthatjuk, hogy a tanító
képző tanárságára, reánk ev. tanárságra nagy feladat vár.

Protestáns iskoláink mindenkor a haladás, felvilágoso
dás hirdetői voltak. „A  protestáns világfelfogás — mint Sze-
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lényi mondja — nem ellenkezik sem a vallással, sem a tudo
mánnyal, sem a nemzeti eszmével, hanem összekapasolja a 
szocialisztikus és ultraniontán világnézet egyoldalúságait.“ E 
szellemet sem utasításokkal, sem rendeletekkel megváltoztatni 
nem lehet, mert a tanítás nem rideg formalitás, hanem az 
egyén lelkében élő erők érvényesítése, de nem is szabad, 
mert a protestáns vílágfelfogásta egyenes szükség van. Mienk 
tehát elsősorban a feladat ev. tanárságé, hogy a tanítóképzést 
a haladókor szellemében tovább építsük, hogy a kilátásba he
lyezett népoktatási reformnál a tanítóképzők érdekeit megvéd 
jük, mert amint iskoláink a múltban az elsők, kell hogy a jö
vőben is a tudományos haladás erős vá1" î, nemzeti oktatás
ügyünk büszkeségei legyen.

A haladókor munkára hí fe l!
Cselekedjünk!

III. Az egyetemes vallástanári tanterv revíziója.

Nikelszky Zoltán.

T i s z t e l t  S z a k o s z t á l y !

Az egyetemes közgyűlés a tanítóképzők vallásta- 
nitási tantervét 1904. évi közgyűlésén állapította meg 
és ugyanakkor hozott határozatával léptette életbe. A 
tanterv tellát már 9 éves és még eddig egyetlenegy in
tézetben sem volt keresztülvihető. Éveken át mindegyik 
intézet azzal próbálkozott a tanterv végrehajtását előbbre 
vinni, hogy az önálló vallástanári állás szervezését és 
betöltését sürgette. Az egyes fenntartók azonban dacára 
az évekig tartó folytonos ily számú küzdelemnek, kérés
nek, ostromnak és a helyzet tarthatatlanságát indokoló 
memorandumoknak, melyek ez állás szervezése érdeké
ben napvilágot láttak: fedezet hiányában a követelmé
nyeknek eleget nem tettek, vagy nem tehettek,
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Tarthatatlan volt a helyzet, különösen azért, 
mert van az egyetemes egyház által jóváhagyott, ill. 
megállapított tanterv és a tanítás egy intézetben sem 
folyhatik teljesen a szerint. — Önként felmerül ez a 
kérdés, hogy miért? — Azért, mert

1. ) tanterv van, de tankönyv, mely a tanterv 
alapján készült volna, nincsen;

2. ) az óraszám oly nagy, hogy az a kötelező 
állami tanterv óraszámába be nem illeszthető;

3. ) e tárgy tanítására ily óraszám mellett önálló 
tanszék szervezése szükséges.

Egy tantervnek az iskolábán való megvalósításá
nak első feltétele az, hogy a tanterv megkívánta rend
szernek és szellemnek megfelelő tankönyv legyen. Tan
könyv nélkül a tanterv meg nem elevenedik soha. Ez 
az egyik magyarázata annak, hogy az egyetemes tan
tervet egy tanítóképzőben sem lehetett keresztülvinni, 
nem szólva arról az óriási anyagról és szinte mond
hatnám — theologiai készségről, melyet a tanterv a 
leendő tanítóktól, de az iskolában még gyerekemberek- 
töl megkíván. A tankönyv hiány és a némileg túlzott 
mérvű kívánalmak, az elvégzendő tananyag tekintetében, 
akadályozik meg egyfelől a tantervnek az iskolában való 
megvalósítását, ír ig  másfelől egy fontosabb körülmény: 
a paedagogiai szempont teszi a jelenleg adott helyzet
ben lehetetlenné a tanterv teljes egészében való keresz
tülvitelét.

Különösen hangzik, hogy paedagogiai szempon
tok miatt ne lehessen egy vallástanitási tantervet fele
kezetűnk iskolájában megvalósítani, de ha közelebbről 
vizsgáljuk e kérdést, meggyőződünk az állítás igazsá
gáról. Magyarázata pedig a következő:

A harmadéve életbeléptetett állami tanterv a fi- 
zetéskiegészitési államsegélyt élvező összes felekezeti
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tanítóképzőben kötelező, tehát kötelező a mi intézetünkre 
is, mert tudtommal az összes felekezetiinkbeli tanítóképző 
részesül az említett államsegélyben.

Az állami tanterv szerint a kötelező óraszám he
tenként és osztályonként 36 óra. Ezek a szorosabb ér
telemben vett tanítási órák, melyek még a következő s 
ugyancsak kötelező órákkal egészitendök k i : az idegen 
nyelvű (tót) órák heti 2 órája, önképzőkör 1 óra, kar
ének 1 óra, zenekar 1 óra, vagyis hozzáadandó a 36 
órához 5 óra, a 41 óra. A lövésztanfolyamnak most már 
szintén kötelezően elrendelt heti 2 órájával ez óraszám 
heti 43 órára emelkedik, de mert az állami tantervben 
csak 8 vallástani óra foglaltatik, az egyetemes vallásta- 
nitási tanterv szerint pedig 14-nek kell lenni, e tárgy 
óraszámának a heti 43 órához az I. és II. osztályban 
még 1 — 1 órával 44-re, a III. és IV. osztályban még 
2— 2 órával emelkedik a heti óraszám 45-re. A zene
gyakorló órákra a minimális heti 2 órát számítva, a nö
vendékeknek az iskolában való elfoglaltságát az alábbi 
táblázat tünteti fel:

Az I. osztályban kötelező óraszáma heti 46 óra. 
A II. „ „ 46 „
A III. „ „. , 47 „
A IV. , „ * „ 47 „

A négy oszt. elfoglaltsága összesen heti 186 óra.

A munkanapok száma 6 . Ha tehát a négy osz
tály heti 186 óráját a 6 munkanap között fölosztjuk, 
egy-egy növendékre naponként 7 és háromnegyed 
óra, vagyis közel 8 órás iskolai elfoglaltság esik.
Emberfeletti energiát vesz igénybe egymagában az, 
hogy a növendék naponta 8 órát feszült figyelemmel 
„végig üljön“ , vagyis iskolába jön reggel 8 órakor, ott 
van déli 1 óráig, megebédel, átolvassa a leckéjét, ha
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bírja és 3-tól 6-ig megint csak iskolában ül és kime
rülve hallgatja a tanár magyarázatát Reggel 8-tól este 
6-ig iskolát fegyelem alatt áll és feszült figyelemmel 
kell résztvenni a tanár munkájában. Még talán napi
rendre térhetnénk az elmondottak felett, ha a napi 
munka a 8 órai iskolai elfoglaltság befejeztével véget 
érne. De hisz a 8 óra alatt feldolgozott anyagot meg 
is kell tanulni, sőt — kissé triviálisan szólva — meg is 
kell emészteni, nem is szólva arról, hogy másnapra a 
készülésen kívül, Írásbeli feladatokat, számítani példákat, 
fordításokat, tanítási tervezeteket, bírálatokat, stb. kell 
elkészíteni, tehát tényleg paedagogiai szempontok miatt, 
nem valósítható meg az egyetemes vallástanitási tanterv.

A harmadik szempont mely miatt az egyete
mes vallástanitási tanterv keresztülvitele megvalósítható 
nem volt, mint említettem, az, hogy a tanterv kívánal
mainak megfelelően -  a mondottaktól eltekintve — a 
tulajdonképeni tanítás kérdése hogyan oldassák meg? 
Első pillanatra szinte megmosolyogni valónak látszik a 
kérdés, de ha jobban szemügyre vesszük és keressük a 
megoldás lehetőségeit, szembetűnnek a nehézségek is, 
melyek annyira nem kicsinylendök, hogy leküzdeni és a 
megvalósítás Htjából elhárítani nem sikerült, mert legin
kább a ponton szenvedett hajótörést a tanterv keresz
tülvitele.

A tanterv heti 14 órákon állapítja meg a vallás
tan tanításának idejét, olyképpen, hogy az alsó két osz
tályban heti 3—3, a felső két osztályban heti 4 4 órá
ban tanitassék. Vallástanról lévén szó, számolni kell 
a közfelfogással s ez az, hogy vailástant csak íeia- 
avatott lelkész taníthat Tudok intézetet, ahol tényleg 
az ottani egyházközség egyik felavatott rendes lelkésze 
tanítja a vallástant, sőt még a tót nyelvet is. Bármeny
nyire buzgó, kötelességtudó és lelkiismeretes is legyen
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az illető, tanári minőségében is, — elsősorban mégis 
csak lelkész, akinek mindenekfőlött álló kötelessége: a
hívek lelki gondozásé. Ha tehát esketés, temetés, ke
resztelés vagy egyéb fontos és sürgős funktió miatt el
hívják, elsősorban a hívők rendelkezésére kell állnia s 
bármennyire is fájlalja, kénytelen óráit elmulasztani s úgy 
tudom, hogy körülbelül az órák egyharmada esik áldo
zatul a lelkészi kötelességek teljesítése miatt. Hogy e 
körülmény nevelési szempontból mennyire hátrányos, azt 
nem tartom szükségesnek részletesen kifejteni s igy vé
lem, elegendő, ha csupán utalok rá. Más intézetben két- 
három bejáró theologiai tanár, vagy felavatott lelkész 
tanítja a vallástant, de csak a vallástant s a heti 3—4 
órán kívül növendékeit nem is látja. Eltekintve attól, hogy 
rendkívül bajos ily körülmények között a tanításban 
egységet létre hozni, a legnagyobb baj az, bogy ez a 
tanár, keveset érintkezvén növendékeivel, legjobb eset
ben elvégzi velük az előirt anyagot, de szivökre-lekükre 
mélyreható nevelői hatást, mely a serdülő fiatalságot hi
tében megerősítené, alig gyakorolhat, holott ez fontosabb 
talán még a pensum tudásánál is.

Az efféle próbáikózás több nemét ismertethetném, 
de nem tartom indokoltnak azért, mert a tapasztalatok 
alapján kialakult végeredmény mindig és minden inté
zetnél csak az volt, hogy egyik kísérlet sem vált be, 
de mert a tantervet betartani és követni kötelesség, 
godoskodni kellett e kérdés megoldása szempontjából 
egy oly módozatról, melynek alapján a cél elérése le
hetségesnek mutatkozott Így merült fel az önálló vallás
tanári állás szervezésének kérdése, mely éveken keresz
tül vajúdott, de megvalósulása egyik intézétnél sem ke
rült sorra, aminek legtöbb oka a fedezethiány volt. Idő
közben az állami új tanterv életbeléptetése folytán mind
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inkát az a nézet mutatkozott indokoltnak és helyesnek, 
hogy a vallástenári állás szervezésének kérdése, mely 
mint egy évtizeden keresztül minden kérelmezés, indo
kolás, agitáció dacára csak óhaj maradt, elejtessék és 
a vallás tanítás a tanítóképzés mai keretének (1. óraszám!) 
messzelelöen módosíttassák, mert az ismertetett óraszám 
mellett lélektani és fizikai lehetetlenséget követelünk 
serdülő ifjainktól, megjegyezvén és hangsúlyozván azt, 
hogy az állami tanterv minden részletében, az állami
fizetéskiegészitési, szabályzat 7 §-a értelméoen, kötelező.

** *
Az elmondottak alapján úgy vélem, hogy az 

egyetemes vallástanitási tanterv módosításra szorul, amit 
nézetem szerint főként az a körülmény indokol, hogy 
a tanítóképző-intézetek vallástanitási tantervét az egye
temes közgyűlés 1994. évi közgyűlésén állapította meg 
s a fent előterjesztett okok miatt eddig egyetlen egy 
intézetben sem volt megvalósítható s belátható időn 
belül a már elmondottak alapján, keresztülvitele nem is 
remélhető. Kilencz év óta van tehát egy szabályren
delet, melyet anyagi paedegógiai és technikai okok 
miatt keresztülvinni és az iskolákban életre kelteni 
nem tudunk.

A gyakorlat rávázolt az elméletre s bebizonyoso
dott az, hogy nem az iskola van a szabályzatok 
kedvéért, hanem a szabályzatok az iskola kedvéért
és ha kilencz hosszú év alatt bebizonyosodott, hogy e 
tanterv nem valósítható meg, ismernünk kell nemcsak a 
megvalósítást gátló körülményeket, hanem a gyakorlat 
folyamán leszürődött azon elveket, melyek egyfelől a 
módosítást teszik indokolttá, másfelől a módosítás mi
kéntjét is megállapítják,

P módosítás elveinek részletezésébe nem bocsát
kozom, mert nem vagyok szakember, tehát nem érzem
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magám erre hivatottnak. Az általános szempontokat, me
lyek szerint e módosítást keresztiilvihetönek és az el
mondottak alapján szükségképpen megvalósitandónak 
tartom, az alábbiakban óhajtom ismertetni.

A tanterv lényegében megmaradhatna, csupán ke
retét kellene olyképpen szűkíteni, hogy ezáltal a tanterv
ben megállapított anyag nem kevessednék, de viszont a 
kötelező heti 14 óra helyett 9 óra állapíttatnék meg.

E cél elérését, anélkül, hogy az anyag szakszerű 
taglalásába bocsátkoznám, az alábbi általános elvek 
szemelött tartásával vélném keresztiilvihetönek.

A tanterv mindegyik osztályban oly mértékben 
teszi kötelezővé a Biblia olvastatását, hogy arra osztá
lyonként legalább heti egy óra fordítandó s ezenfelül, 
szintén a tulajdonképpeni anyagon 1 Ívül, egyházi énekek 
olvastatását, fejtegetését is előírja.

Ha a Biblia olvastatását sziikebb keretek közzé 
szorítjuk, ami megengedhető volna anélkül, hogy ez akár 
a vallástani készültség, akár a vallás-erkölcsi nevelés 
rovására esnék és ha tekintetbe vesszük azt, hogy a 
zenetanár az egyházi énekeknek is nemcsak a dallamát 
ismerteti, tárgyalja és tanítja, hanem behatóan foglalkozik 
minden egyes fontosabb egyházi ének tárgyi ismerteté
sével is : be kell látnunk, hogy a tantervnek ily értelem
ben való módosítása annak lényegét nem érintené, az 
anyagot nem csökkentené és egyfelől mégis lehetségessé 
válik a növendékek túlterhelésének lényeges enyhítése 
másfelől e tárgy tanításának kérdése is könnyebben 
megvalósítható.

Ez alapon az első és második osztály heti 3 —3 
órája helyett elegendő lenne heti két-két óra; a III. és
IV. osztályban, ahol a tanterv heti 4—4 órát állapit 
meg, ugyancsak a fenti indokolással leszállítható a meg
állapított óraszám heti 3—3 órára. A III. osztályban a

4



heti 3 órát megtartandónak vélném, meit itt kerül tár
gyalás alá a népiskolai vallásoktatás módszertana, ösz- 
szekötve próbatanitásokkal és katechetikai gyakorlatokkal. 
A IV. osztályban heti 1 órai időben a tanterv „a nép
iskolai vallásoktatás módszeres feldolgozását, tekintettel 
az egyház népiskolai tantervére s az egyházhatóságilag 
elrendelt kézikönyvekre, valamint a népiskolai vallások
tatás irodalmát“ állapítja meg, a hit- és erkölcstanon 
kivül elvégezendő anyagként.

Tudjuk, hogy a tanítóképzők tanterve mily nehéz 
kérdések elé állítja az egyes tanárkarokat és szaktaná
rokat s a legnehezebb kérdések egyike az, hogy az 
egyes tárgyak módszertanát hogyan dolgozzuk fel, a 
módszert hogyan vigyük át a gyakorlatba, szóval a gya
korlati kiképzés helyes mikéntjének a megállapítása. 
Elismerem, hogy e kérdés felekezetűnk tanítóképző-inté
zeteiben elsősorban a vallástan szempontjából bir fontos
sággal, de viszont be kell látnunk azt is, hogy a többi 
tárgyak módszeres feldolgozása is elsőrangú fontossággal 
bir. Erre az általános tanterv heti 1 órát állapit meg. 
Szerényen bár, de úgy vélem, mégis indokoltan és jo
gosan merülhet fel az a kérdés, hogy ha az összes 
tárgyak módszerének a tanítására és a gyakorlati 
kiképzés intézése szempontjából elegendő heti egy 
óra, miért ne volna elegendő csupán egy tárgynak, a 
vallástannak, az említett szempontból való íeídol- 
govására. ugyanannyi idő, mint a többi összes tár
gyakéira.? Teljesen elegendőnek vélem, ha ebből a 
szempontból a III. osztályban heti egy óra áll rendel
kezésre, melyen a vallásoktatás módszertanát, összekötve 
próbatanitásokkal és katechetikai gyakorlatokkal, lelkiis
meretesen és alaposan el lehet végezni, megjegyezvén, 
próbatanitások és katechetikai gyakorlatok végzésére a

—  50 —



51

IV. osztályban, minimálisan számítva, legalább heti 1 órá
ban nyílik alkalom, az úgynevezett próbatanitási órákon.

Ez alapon a III. osztály vallástani óráinak szám
át 3 órában vélném megállapíthatónak, mert az egyház- 
történet tanítására elegendő 2 óra (v. ö. a világtörténet, 
vagy Magyarország történetének anyagával), heti 1 óra 
pedig e tárgy módszertanára fordítandó.

A IV. osztályban a keresztyén hit- és erkölcstan 
tanítására szintén elég 2 ói a, vagyis ugyanannyi idő, 
amennyit ugyanezen tárgy teljesen azonos anyagának 
az elvégzésére a középiskolák VIII. osztályában fordí
tanak. A gyakorlati tanítások szempontjából nem tartom 
indokoltnak a növendékeket egy külön órában lefoglalni, 
hisz a heti 6 próbatanitási órából e célra úgyis rendel
kezésre áll egy óra. A IV. osztály vallástani óráinak 
száma tehát 2 lenne, vagyis előterjesztésem szerint a 
tanítóképzők vallástani heti órabeosztása igy alakulna: 

az I. osztályban 2 óra

a IV. 2 y>
Összesen: 9 heti óra.

E beosztás szerint a tantervben jelenleg felölelt 
anyag még csak érintve sem volna és a külömbség csak 
az lenne, hogy a Biblia olvastatása szőkébb keretek kö
zött mozogna. A rendelkezésre álló időben azonban e 
célt is megfelelő eredménnyel lehet szolgálni. Különbség 
még az, hogy a tulajdonképpeni gyakorlati tanítás heti 1 
órája a vallástani órák köréből kivétetett és a többi 
tárgyak p'-őbatanitási órái közé soroztatott, úgy azon
ban, hogy — mint a tantervben, e tervezet szerint is — 
e célra heti 1 óra esnék.

Ily körülmények között nem volna semmiképpen 
sem indokolt, ha a gyakorlat alapján helyesnek bizo

4 *
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nyalt előterjesztés szerint intézeteink tanulmányi eredmé
nye, növendékeink fokozott mérvű túlterhelésén legalább 
némiképpen való enyhítése s a vallástan tanitthatása 
mikéntjének a megoldása céljából, az egyetemes vallás- 
tanitási tantervnek, az előterjesztésben foglalt és nézetem 
szerint, megdönthetetlen indokok alapján való módosítá
sát nem kérnők.

A vallásoktatásnak a tantervben megállapított 
célja az óraszámnak ezen leszállításával, veszélyeztetve 
egyáltalán nem volna, Szomorúnak kellene tartanom, ha 
csak a vallásiam órák nagy száma biztosítaná azt, hogy 
a növendékek szivében a vallásos érzületet ápoljuk, lel
kűket az evangélium örök igazságaival eltöltsűk, aka
ratukat a keresztyén erkölcsiség iránt fogékonnyá tegyük, 
mert az evangélium szelleme kell, hogy áthassa a 
tanítás és nevelés minden munkáját és minden ta
nárt, aki -  bármit tanítson is — magyar ember és 
protestáns ember legyen. A vasárnapi és ünnepnapi 
istentiszteletek, a vallásos estélyek, egyházi ünnepeink, 
a naponkénti reggeli és esti könyörgések és a tanárok 
protestáns lelkülete eléggé, sőt nézetem szerint, legin
kább biztosítják növendékeinknek prot. szellemben való 
nevelését, tekintet nélkül arra, hogy a vallásiam órák 
száma mennyi.

E tervezet szerint önként elesik az önálló vallás
tanári állás szervezésének kérdése, mely egy évtizedik 
vajúdott, fedezet hiányában pedig megvalósulását még csak 
remélni sem lehetett és a vallástan tanítását nagyrészt az 
intézet tanárai vasalhatják.

Visszatérve az óraszám kérdésére, megjegyzem, 
hogy a rom. kath. tanítóképzőkben a vallástani órák 
számának maximuma heti 9 óra.

Rá kell mutatnom még arra a körülményre, hogy 
a reggeli és es ti könyörgéseken a növendékek felváltva
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vezetik orgonán az éneket és ugyancsak névsor szerint 
felváltva mondanak imát, ill. hetenként egyszer egyházi 
beszédet. Ezzel nemcsak jó kántorokat nevelünk egy
házunknak, hanem a lelkészeknek olyan helyetteseket, 
akik méltóan lesznek képesek ezen teendőiket is ellátni.

Ismételten még annak a megemlítésére szorítko
zom, hogy az egyetemes tanterv, bár már kilenc éves, 
egy intézetben sem volt megvalósítható, ami leginkább 
teszi indokolttá a tanterv mielőbbi módosítását.

Az elmondottakra való utalással javasolom, hogy 
az előterjesztésben foglalt indokok alapján, az egyete
mes tanítóképzői vallástanitási tartervnek olyképpen való 
módosítását kérjük, hogy a 14 heti óraszám 9-ben álla
píttassák meg s e szerint osztályonként 2— 2, ill. a III. 
osztálynak heti 3 órája legyen, ami nehézségbe annyi
val inkább nem ütközik, mert a tantervben megállapított 
anyag csökkenésével nem járna, inig a gyakorlatban ki
alakult szükségletek indokolttá, helyessé és jogossá teszik 
e paedagogiai közszükségletet képező előterjesztés fi- 
gyelembevevését.



Évi jelentés.
Vegyes érzelmek hatnak át, amikor évi jelenté

sem összegyűjtött anyagát magam előtt látom, mert az 
eddigi nehéz és küzdelmes éveket a mostani, fárado
zásban és munkában, talán fölülmúlja, de viszont nem 
egy mozzanata örömmel és megelégedéssel tölti el 
bensőnket.

A végzett munka eredményét a kitűzött cél el
érése, vagy legalább is annak megközelítése teszi érté
kessé, s ha e körülményt egy intézet életében tapasz
talhatjuk, biztosítva láthatják jövőjét s igazolva annak 
munkásait. A meglévőt megtartani és az adott helyzet
hez, körülményekhez képest, tovább fejleszteni, köteles
ség és nehéz feladat ugyan, de egy embrióban lévő in
tézményt életre kelteni, azt erőssé és fejlődésképessé 
tenni, létét évszázadokra biztosítani, oly feladat, mely 
ugyancsak próbára teszi a szervezők képességeit s oly 
hivatás, mely semmit sem tart lehetetlennek, mely a 
csiiggedést nem ismeri, hanem kitartással és vasakarat
tal, tűrhetetlenül halad célja felé.

Intézetünk alig pár éve született meg; hisz önál
lóságának még csak hatodik évét éli. Hosszú múlt előzte 
meg önállóvátételét. A  lét és nemlét kérdése állandóan
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fenyegette, inig végre 1907-ben az egyházkerület át
vette. Emberfeletti erőre, lankadást, csüggedést nem 
ismerő kitartásra, csodálatos áldozatkészségre volt szük
ség, hogy ez az intézet megszülethessen, erősödjék és 
fejlődésképessé tétessék. Ma, bár sokat küzdünk és bár 
sok nehézséggel kell szembeszállnunk, eljutottunk arra a 
színvonalra, mely tiszteletet parancsolóan s önérzetes 
büszkeséggel, önmaga hirdeti teljes diadalát mindazoknak, 
akik ez intézet létesítésében, fejlesztésében, megalapozá
sában és életerőssé tételében a legnagyobb s egyszers
mind a legnehezebb munkát végezték.

Tisztelet ilieti tudósainkat, tisztelet és nagyrabe
csülés nagyjainkat: kétszeres tisztelet, fokozott nagyra
becsülés korunk önző társadalmának azon kiváló vezér- 
férfiait, kik nem a homlokukon, hanem szivük bensőjé
ben hordozzák a legkiválóbb erényeket: áldozatkészséget 
a köz iránt és önzetlenséget intézményeik érdekében. Fel
áldozzák idejüket, munkabírásukat, egészségüket, ta
pasztalataikat, tudásukat a köz intézményei javára ka
matoztatják s mindezt nem anyagiakért, nem elismerésért, 
hanem azért teszik, mert ez társadalomnak, egyháznak 
és hazának egyaránt javát szolgálja.

Scholtz Gusztáv püspök ur, Zsigmondy Jenő 
felügyelő ur, Haviár Dani bizottsági elnök ur, e kiváló 
erények ritka tanúbizonyságát adták. Csak a mi intéze
tünket említem e helyen s büszkén vallom, hogy a püs
pök ur atyai gondoskodása, főpásztori jóindulata és 
bölcsi irányítása nélkül, a kerületi felügyelő ur meleg 
érdeklődése, bölcsességtől és szeretettől áthatott jóin
dulatú támogatása nélkül, az elnök ur munkáskeze folyto
nos tevékenysége, sem időt sem fáradtságot nem kímélő 
áldozatkészsége, bölcs irányítása és vezetése nélkül, 
intézetünk még ma is árvakenyéren élne s távol volna attól 
a színvonaltól, mely püspökünk, felügyelőnk és elnökünk 
hervadhatatlan érdemeit örök időkön át hirdetni fogja.
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2. Személyi ügyek. Fájdalommal telt szívvel je
lentem e helyen, hogy intézetünk intéző-bizottságának
alelnöke: Zvarinyi János j helybeli ev. lelkész 1913.
évi junius hó 8-án meghalt. Temetése junius 10-én d. 
u. 4 órakor volt.

Intéző-bizottságunk nagyérdemű alelnöke 1852. 
március hó 2-án Szarvason született. Atyja ugyancsak 
Szarvason kántortanitó volt, ki vallásos buzgóságot, hite 
és egyháza iránti törhetetlen szeretetet plántált gyerme
kei szivébe. Zvarinyi János az elemi iskolát és a gim
názium nyolc osztályát Szarvason végezte, majd Po
zsonyba a theologiára ment, melynek elvégzése után egy 
évet a jénai egyetemen töltött. 22 évig a csomádi ev. 
egyház lelkésze volt s ezt megelőzőleg Nyíregyházán 
mint segédlelkész működött. Csornádról szülővárosa, 
Szarvas, hívta meg lelkészül 1897-ben s a hazánk ezred
éves emlékére emelt templomban ő hirdette először Isten 
igéjét.

Könnyek között búcsúzott Csornádról. Az őszinte 
szeretet kapcsa fűzte össze a köztiszteletben álló lel
készt híveivel, kik fájó érzéssel búcsúztak el papjuktól, 
de tudták, hogy nem veszítették el örökre, hogy azt a 
hangot, melynek tiszta csengése nehéz napjaikban nekik 
megkönnyebbülést, vigaszt szerzett; azt a két jóságtól 
sugárzó szemet, mely oly gyakran áldóan fordult felé
jük; azt a nemesen dobogó szivet, mely terhes gond
jaikban osztozott ve lük: hallhatják, láthatják, érezhetik.

Szerette hivatását s lelke egész erejével hirdette 
Isten igéjét; szerette híveit, szerette embertársait s szive 
egész melegével szerette övéit. Viszontszeretet, tiszte
let és nagyrabecsülés kisérte hosszú és nemes; minden
kor igaz, de sokszor küzdelmes pályafutásán mindvégig. 
A munka volt éltető eleme. Kitartó és lelkes buzgóság- 
gal munkálta egyháza érdékeit, ahol több tekintélyes
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tiszteletbeli állást tö ltö tt be. Mint községi képviselőtes
tületi tag, községe érdekeit, mint megyebizottsági tag, 
a megye érdekeit, Istenbe vetett törhetetlen hitének tel- 
jez erejével szolgálta. Szeretettel karolta fel az iskola- 
ügyet és fejlesztése terén hervadhatatlan érdemeket 
szerzett. Mint íntéző-bizottságánk alelnöke, a legmelegebb 
rokonérzéssel karolta fel és kisérte figyelemmel min
denkor tanítóképzőnk összes ügyeit.

Tőlünk örökre elbúcsúzott s nem láthatjuk többé 
viszont, öt, kit igaz szívvel szerettünk, tiszteltünk és 
nagyrabecsültünk.

Elbúcsúztunk tőle, de nem kecsegtet többé a v i
szontlátás édes reménye; könnyező szemmel álltuk körül 
a ravatalt, melyen szeretve tisztelt alelnökiink kihűlt 
teste dermedten fekszik, . . .  de mintha üveges szemei
ből most is a jóság és szeretet igaz érzése sugározna 
a körulállók felé . . . mintha szólni akarna . . . mintha 
szólt volna . . . Csalódtunk, mert elnémult, elnémult örökre.

El kellett vesztenünk őt. Elvesztettük, — meg
halt. — Hogyne sajogna lelkünk, amikor tudjuk, hogy 
az a nemesen érző s z ív  többé nem dobog; hogyne hul
lana könnyünk, amikor tudjuk, hogy ném jöú többé köz- 
zénk; hogy két kezét áldásra többé nem emeli, ajkai 
többé meg nem szólalnak s ő örökre elcsendesült, örökre 
megpihent és a végtelenség birodalmában nyugodt, bol
dog, örök álmát alussza.

Az igaz ember becsületes szive, nemes lelke örök 
emléket állított sziveinkben s e szent emléket, mint drága 
kincset, utolsó lehelletünkig, igaz szeretettel és kegye
lettel fogjuk őrizni. Isten vele!

E nagy veszteségről bizottságunk és a tanári kar 
az alábbi gyászjelentést adta ki:
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A bányai ág. h. ev. egyházkerület szarvasi 
tanítóképző-intézetének intéző-bizottsága és tanári 
kara fájdalommal jelenti

ZVARINY! JÁNOS
ev. lelkész, intéző-bizottsági alelnök úrnak

f. évi jun. 8-án este 11 órakor történt elhunytét. Kedves 
halottunk földi maradványait junius hó 10-én d. u. 4 
órakor kisérjük örök nyugvóhelyére.

Az egyetértés és szeretet hirdetése és gya
korlása tette áldásossá az egyházát és annak intéz
ményeit hőn szerető lelkipásztor fáradhatatlan és lel
kes működését. Intézetünket nemes önzetlenséggel 
és a protestáns lelkész Istenbe vetett meggyőző ere
jével támogatta, érdekeit példás buzgóságtól áthatott 
szeretettel és odaadással szolgálta.

Szarvas, 1913. évi junius hó 9-én.
Emlékét áldásos munkássága teszi maradandóvá.

Békesség legyen kedves halottunk porain!
* *

*

Egyes tanárok hosszabb-rövidebb ideig tartó betegsége 
miatt a helyettesítésről hosszú időn keresztül gondoskodnunk 
kellett, de a legnehezebb kérdés, mely sürgős megoldást igé
nyelt : a gyakorló-iskola tanítójának helyettesítése volt. A szor
galomban és kitartó munkában mindig elől járó pedagógus: 
Margöcsy Gyula, aki több mint négy évtizeden keresztül szol
gálta ambícióval és szeretettel a népoktatás ügyét, súlyosan 
megbetegedett s első Ízben április 1-ig, de mert egészségi álla
pota addig sem tette lehetővé további működését, a tanév vé- 
véig kérte szabadságoltatását s Így jannár 20-a óta helyettesí
téséről kellett gondoskodni. A helyettesítést e sorok írója vál
lalta, aki átlag napi 3 órában foglalatoskodott a gyakorló-isko
lában, megállapított terv szerint, olyképpen, hogy mindaddig, 
míg a lV-ed évesek ismétlései megkezdődtek, megfelelő előké
szítés és vezetése mellett, nagyrészt ők tanítottak mig májusban 
a gyakorló-iskolában való tanítást napi 4 —4 órában e sorok 
Írója végezte. Természetes, hogy e miatt a gyakorlati kiképzés 
megállapított rendje is megváltozott, bár csak átmenetileg, de 
a növendékek gyakorlati tanítási készsége hátrányt nem 
szenvedett. Margöcsy Gyula negyven éves nyugdíjba be
számítható szolgálatára és közbejött betegségére való utalással
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a jövő tanév elejétől való nyugdíjaztatása iránti kérvényét is 
beadta.

A vallás és közoktatásügyi miniszter úr 1913. évi júni
us hó 2-án kelt 49496. számú rendeletével Mcirgócsy Gyulának 
saját kérelmére f. évi szept. hó 1-től kezdődőleg, 3400 korona 
nyugdijat engedélyezett, tehát a jövő tanévtől gyakorló-isko
lánkba is új ember jön és Margócsy Gyula 40 éves hosszú 
működése után nyugalomba vonul

Életrajzi adatai a következők : Született 1851. április hó 
25-én Szelestye községben, Nógrád vármegyében. A tanítóképző 
három évfolyamát a nyíregyházi (most eperjesi,) intézetben vé
gezte s e tanulmányáról 1869. szept. 28-án végbizonyítványt 
kapott. Már 1859-ban a nyíregyházi felső leányosztályban se
gédtanítói minőségben működött, a hol 2 évet és 10 hónapot 
töltött. 1869. szeptember 1-től az irsai ev. egyházközségnél 
ugyancsak segédtanítói minőségben 3 és fél hónapig működött 
1869. december 15-én a csomádi ev. népiskolához rendes taní
tóul választatott meg, ahol 6 évig és három hónapig szolgálta 
a népnevelés ügyét. 1876. március 15-től az aszódi ev. népis
kolánál igazgató-tanítói minőségben 18 és fél éven át folytatott 
áldásos működést s 1895. szeptember hó 1 -töl kezdődőleg in
tézetünk gyakorló-iskolájának tanítójául választatott meg. Itt 
működött, míg betegsége e tanév január 20-tól munkájában 
meg nem akasztotta. — A tanítás terén elért szép sikerre való 
tekintetből a vallás-és közoktatásügyi miniszter űr 1897. évi 
nov. 12-én 68018 sz. a. kelt rendeletével megengedte Margó- 
csynak, hogy polgári iskolában a számtant és a magyar nyelv
tant taníthassa. Ez alapon a szarvasi államilag segélyezett tár
sulati polgári leányiskolánál 1897. évi szeptember 1-től 1904 
júniusig igazgatója volt. Különben is nagy elfoglaltsággal járó 
hivatása mellett a polg. iskola igazgatói teendői túlzott mérték
ben vették igénybe a mindenkor lelkiismeretes, buzgó és kö
telességé pedagógust s ezért e tisztéről 1904-ben leköszönt.

Hivatása iránt érzett szeleteiét és lelkes munkásságát 
nem a hangzatos szavak, hanem tettei tgazolják. Aszódi tanítói 
korában dalkart szervezett, ü  létesítette az aszódi gazdasági 
egyesületet, mellyel a lakosság érdekeit szolgálta, ugyancsak 
ott nőegyletet szervezett, mely ma is eredményes és értékes 
működést fejt ki. A köztören való ezen sikeres szereplése mel
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lett erejének és képességének teljességével iskoláját és annak 
érdekeit szolgálta.

A magyar nyelv sikeres terjesztéséért úgy az egyházi 
hatóságok, valamint Pest vármegye közönsége és vallás- és 
közoktatásügyi miniszter űr részéröl is több Ízben erkölcsi ki
tüntetésben és anyagi jutalmazásban is részesült, az Országos 
Magyar Iskola Egyesület pedig elismerő oklevéllel tüntette ki.

1879-ken „Kis Enciclopaedia“ vagy „Népiskolai tantár
gyak a földrajz keretébe foglalva“ cimü tankönyve jelent meg 
melyről a tanügyi lapok is igen szép elismeréssel nyilatkoztak.

Intézetünkben régebben a gazdaságtant, majd a kátét 
és éveken keresztül a módszertant és szépírást is tanította. 
Mint a gyakorló-iskolája tanítója vezette a gyakorlati kiképzést. 
Pályáját és hivatását rajongásig szerette. Nem megszabott idő
höz kötötte hivatását, hanem annyit dolgozott és úgy dolgozott, 
amint azt a nála ugyan már megszokott, de mégis ritka 
kötelességérzése kívánta és parancsolta. Hajlott kora ifjú szi- 
vénék teljes erejével szerette iskoláját. Szerette, tanította és ne
velte a rája bízott kicsinyeket, kik atyjukat látták benne. Ritka 
az a lelkes buzgalom, melyet közel fél évszázados működésé
ben legjobb tudása szerint mindenkor tanúsított, az a köteles
ségérzés, az a lelkiismeretesség, mellyel növendékeinek a leg
szebb példát mutatta, de az ő erős és edzett szervezete is 
megtört a közel félszázados nagy munka terhe alatt és pihenni 
vágyott, nyugalomba kívánkozott.

Most, amikor a nyugalombavonulás küszöbén áll, őszinte 
kollegiális érzéssel kívánjuk, hogy egy hosszú életen át kifej
tett fárasztó és gondterhes munka után az emberi kor végső 
határáig élvezhesse a teljes és zavartalan nyugalmat.

Mikolay István dr., aki intézetünknél, ennek önállósí
tása óta Dr. Takács I. Gusztávval, mint intézeti orvos műkö
dött s aki működésének egész ideje alatt szeretetreméltó egyé
niségével és kiváló orvosi tudásával és gyakorlatával, úgy az 
ifjúság, mint az egész társadalom rokonszenvét, nagyrabecsü
lését és szeretetét vívta ki, gyöngélkedése miatt ezen tisztéről 
őszinte sajnálatunkra lemondok. A bizottság 1912. évi szep
tember hó 8-iki ülésén e lemondást, Mikolay István dr. érde
meinek jegyzőkönyvbe foglalásával, sajnálattal tudomásul vette 
s úgy intézkedett, hogy a jövőre az intézeti orvosi teendőkkel
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az egészségtan tanitésát is összeköti s e tisztre Dr. Takács I. 
Gusztáv orvost választotta meg, ki eddig a lemondott orvos
sal együtt látta el a növendékek gyógykezelését, s aki ezen 
ülésen hivatalos esküt is tett. A tanítást szeptember hó 24-én 
kezdte meg.

A tanerők elégtelensége miatt a módszertan tanárának 
a gyakorlati kiképzésben való részvétele céljából előirt heti 8 
óra. továbbá két rajz, négy kézügyességi, négy testgyakorlati, 
6 gazdaságtani és a hospitálási órák, a tanárok 21, ill. 22 heti 
óraszámmal való elfoglaltsága miatt tantárgyfelosztásunkba beil
leszthetők nem voltak, miért is egy uj állás szervezéséről kel
lett gondoskodni.

Miután a vallás és közoktatásügyi miniszter 1912, évi 
február hó 9-án kelt 13725. számú magas rendeletében e hiány
nak esetleg egy uj segédtanári állás szervezésével való meg
szüntetését semmi körölmények között el nem maradható szűk- 
szükségletnek jelentette ki s a szükséges intézkedések meg
tételére az iskolafenntartót felhívta és mert a 75922—1909. sz. 
magas rendelet á rajznak és testgyakorlatnak 2 2 osztály 
összevonásával való tanítását súlyos elbírálás alá eső hiánynak 
minősiti, az egyházkerület 1912. évi szeptember hó 11. és 
12-en megtartott közgyűlésén a folyó tanév kezdetétől 1000 
korona fizetés és 540 korona lakáspénz megállapításával, egy 
rajz- kézügyesség- ("torna) szakcsoporttal egybekötött segédta
nári állás szervezését határozta el, azon feltétellel, ha vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ezen állás szervezéséhez hozzájárul, 
ill. az ezen állással járó fizetéskiegészitési államsegélyt a már 
rendszeresített állásoknál követett módon és mérvben folyó
sítja. E határozat aiapján Havíár Dani, a bizottság nevében 
1912. szeptember 25-én a fenti tárgyban kérvényt terjesztett a 
miniszterhez, kérve a fizetéskiegészitési szabályzat 23. §-a ér
telmében, a 24. §-ban meghatározott 1000 korona minimális 
törzsfizetés biztosítékának feltétele mellett e szervezett uj se
gédtanári állás rendszeresítésének jóváhagyó tudomásul vételét.

A vallás és közoktatásügyi miniszter 1912. évi novem
ber hó 9-én kelt 132282. számv rendeletével ezen állás szer
vezéséhez hozzájárult s miután alkalmas jelentkező volt, azt 
Örvös Károly okleveles középiskolai rajztanár személyében a 
bizottság 1912. december 3-iki ülésén, a jövő 1913. év első 
napjától kezdődő hatállyal, az újonnan szervezett állásra, e
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tanévre, segédtanárként megválasztotta, ki 1913. január 9-én a 
hivatalos esküt letette és állását elfoglalta. A tehetséges, szor
galmas és ambicziózus kartársat e helyen is üdvözlöm, mert 
szép képességekkel bird tanárt nyert benne az intézet, jó ne
velőt az ifjúság, derék kartársat a tanári kar.

Supper Frigyest, akit a bizottság 1911. évi julius hó 
1-én egy évre segédtanári minőségben választotta meg, az 
akkor rendszerezett uj állásra, az intéző-bizottság 1912. évi 
augusztus hő 8-án tartdti ülésén ezen állásában véglegesítette 
s e minőségében 1912. szeptember hó 18-án a hivatalos esküt 
is letette.

Örömmel jelentem, hogy a vallás- és közoktatásügy 
miniszter Tömörkényi Dezsőnek a Selmecbányái ev. tanítókép
ző-intézetnél segédtanári minőségben töltöttt két évet 1912. 
évi junius hó 3-án kelt 48853. számú rendeletével beszámí
totta s ez alapon 1908. évi szeptember hó 1-i kelettel rang
sorolta.

E helyen említem meg és mondok hálás köszönetét fenntar- 
tóknakazon jóindulatú s a tanári kar fárasztó munkáját méltányoló 
áldozatkészségéért, mellyel lakáspénzünk rendezése iránti ké
relmünket teljesítette, amidőn a bizottség 1912. auguszus 8-i 
ülésén e tárgyban tett javaslata alapján a múlt évi kerületi 
közgyűlés 123. számú határozatával kimondta, hogy „teljesiti a 
t inári kar lakbéremelés iránti kérelmét és a tanárok lakáspénzét 
1913. évi január 1-től kezdődő joghatállyal az állami lakbér
szabályzatnak megfelelő fokozatokban állapítja meg és a folyó 
évre (1913-ra) szóld költségelőirányzatot 30569 korona szük
séglettel állapítja meg, bele nem értve a fizetéskiegészitési 
állámsegély évi összegét.

Krcsmárik Endre az első, Margócsy Gyula a negyedik 
korpótlék élvezetébe lepett. Mindkettő 1912. évi szeptember 
hó 1-től.

3. A lövész tanfolyam szervezése. Már a múlt tan
évben tettünk kísérletet a lövésztanfolynm szervezése tekinte
tében, de polgári oktatók (tartalékos tisztek^ hiányában ter
vünk valóra nem válhatott. E tanév elején, 1912. október hó 
9-én Dobos István, gyulai honvéd-százados újból megkísérelte 
e tanfolyam szervezését s az ő folytonos és kitartó ily irányú 
munkálkodása, de főként Jeszenszky Frigyes közs. jegyző fá-
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tadozása, aki ezt az ügyet a legnagyobb lelkesedéssel karolta 
fel s minden lehetőt elkövetett, hogy e tanfolyam létesíthető 
legyen, eredménnyel is jáit. E tanfolyam szervezetét és mű
ködését egy szabályzat foglalja magában, mely ugy katonai 
részről, mint az intézet részéről is megerősítést nyert.

E szabályzat az intézet házi, tanulmányi és fegyelmi 
rendjének íigyelembe-vételével készült, a kiképzés iskolai jel
legét megőrzi. E tanfolyamon az erősebb II. éves, továbbá a 
III. és IV. évesek vesznek részt. A kiképzés az intézet udvarán 
és a tornateremben történik, a fegyverek és lőszer az intézet
ben őrzendő. A tanfolyam évenkint októbet hö 1-én kezdődik 
és április hó 30-ig tart. Az oktatás alkalmával az intézet egy 
megbizoti tanárának mindenkor jelen kell lennie A tanítás 
anyagát egy „Tervezet“ jelöli ki és állapítja meg. Az éles töl
tényekkel való lövészet a tanfolyam befejeztével a gyulai eset
leg — megegyezés álapján más lőtéren történik. A kikép
zésről való igazolatlan elmaradás, pontatlanság és egyéb 
rendetlenség ugyanolyan fegyelmi elbírálás alá kerül, mint min
denmás előadásnál. A csukló-gyakorlatok a rendes tornaórákon 
is ismétlendök, hogy minél több idő maradjon a löutasitás és 
fegyverutasitás tanítására. Fegyverekre és egyéb felszerelésre 
a honv. minisztertől kérendő támogatás, valamint anyagi hoz
zájárulás ahhoz, hogy a szegényebb sorsú tanulóknak az éles
lövészet céljából Gyulára való utazásuk lehetővé tétessék. 
A folyó évben e célra 150 K utalványoztatok. A szabályzat, 
melyet kivonatban közöltem, 1912. évi október hö 17-én kelt. 
(464|1912)

Az oktatás a lefolyt tanév minden szombatján d. u. 
3—5-ig és egy időben kedden 4—5-ig is folyt s október hó 26-án 
vette kezdetét. Oktatók voltak Szederkényi Jenő es. es kir. 
61 gyalogezredbeli tartalékos hadnagy, banktisztviselő és Krämer 
György, m. kir. szabadkai 6. honvéd gyalogezredbeli tartalékos 
tizedes, banktisztviselő. A kiképzést az alapszabály 4. pontja 
értelmében a gyulai 2. honvédgyalogezred egy tisztje, Kócs Lajos 
hadnagy vezette, ill. irányította, aki e végett kéthetenként, gyak
ran hetenként Gyuláról Szarvasra érkezett. A tanfolyam egyes 
óráira való részvétellel Zátnbory Endre tanártársunk volt meg
bízva. Az éles- és verseny lövészet megtartása céljából két Íz
ben voltak ifjúink Gyulán. Első ízben május hó 1-en, áldozó 
csütörtökön, e sorok Írójának és Zámbory Endre tanár vezetésével
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mentek el s vasárnap este jöttek vissza. így tettük lehetővé azt, 
hogy a három napi távoliét alatt az ifjúság csak félnapot volt 
kénytelen mulasztani. A verseny-lövészeten csak tanuló ifjúság 
vett részt és a kitűzött 12 d ij közül a mi intézetünk növendé
kei nyolcat hoztak haza, köztük az első dijat is, Kéry Gyula, 
vármegyénk köztiszteletben álló főispánja által e célra adomá
nyozott 20 koronás aranyát. Az első dijatKudlák Mihály//, éves 
növendékünk nyerte el. Ezen kívül növendékeink a 3-ik, 4-ik 
5-ik, 7-ik, 8-ik, 10-ik és 11-ik díjat nyerték. A dijak mindegyike 
bronz és egyéb dísztárgyak voltak. Névszerint és sorban a kö
vetkezők: Bajnok József III, éves, 3 dij, Tóth László IV. éves 
(4 dij,) Csatdry Lajos II, éves (5 dij.) Kliment Endre, II éves (7 dij) 
Horváth Károly II. éves (8 dij) Kovács György, II I ’ éves (10 dij) 
Czinkoczky Andor III éves (11 dij) növendékek. A honvédelmi 
miniszter a létszám arányának megfelelően, intézetünk részére 
egy ezüst és négy bronz érmet adott, melyet az első öt legjobb 
lövőnk, az elnyert dijakon felül kitüntetésképpen kapott meg.

Ezen dicséretre méltó, ritka szép eredmény, ifjaink érett
ségének, komolyságának és fegyelmezettségének adja igen szép 
tanujelét s e körülményt teljes elismerésem kifejezése mellett e 
helyen is megemlítem, remélve, hogy leendő tanítókhoz illő ko
molysággal, müveit ifjakhoz illően, e szép eredméuyt a jövőre 
nézve sarkalásnak, buzdításnak fogják venni. Köszönettel adózom 
mindazoknak, akik e tanfolyam létrehozásában és szervezésében, 
irányításában és vezetésében részt vettek s ezzel a fényes ered
mény elérésében közreműködtek.

A lövésztanfolyammal kapcsolatos felszerelésről és a 
Gyulára utazás céljára kiutalt 150 koronáról, az értesítő más he
lyén teszem meg jelentésemet.

4 A tanév kezdete. A folyó tanévet f. évi augusztus 
hó 31-én megtartott alakuló értekezletünkkel kezdtük meg, me
lyen a tanév előkészítésével foglalkoztunk. Az értekezlet jegyzője 
Zámbory Endre lett, osztályfő az I.-ben Zámbory Endre, a II. 
osztályban Tömörkényi Dezső, a III. oszt.-ban Supoer Frigyes, 
a IV. oszt.-ban Kiss Sándor, a gyámintézet elnöke Levius Ernő, 
az önképzőkör tanár-elnöke Tömörkényi Dezső, a segélyegylet 
elnöke Kiss Sándor, a könyvtár és szertárak őrei azok maradtak, 
akik a múlt tanévben voltak.

Szeptember hó 2-án tartottuk meg a javító- és pót osz
tály ill. osztályképesitő-vizsgálatokat E vizsgára a VKM. 1912
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évi 95048 sz. a. miniszteri biztosi minőségben Mikler Sándor 
Békésvármegye kir tanfelügyelőjét küldte ki. Elnök Placskó István 
ev. lelkész volt. A VKM. 1912. évi junius hó 22-én kelt 83392. 
szánni engedélye alapján Strifler Mihály magántanuló a 111. oszt. 
anyagából tett osztály- és osztályképesitö vizsgát. Készületlen- 
sége miatt az osztály ismétlésére utasitatott. Osztályképesitöi 
javító vizsgát tettek : Horváth Károly, 11. éves földrajzból, Achim 
András, Boldis Pál és Pártos Zoltán 111. évesek természetrajz 
vegytanból, előbbi kettő mennyiségtanból, utóbbi zeneelméletből 
is tett javítóvizsgát. Boldis vizsgája elfogadtatott, Horváth Ká
roly és Achim András az osztály ismétlésre utasitatott, Pártos 
ismétlő lévén, többé nem ismetelhet. Javitó-vizsgát tettek még 
Pöltl Péter 111. éves 2 tárgyból eredménnyel, Borsányi Antal
1. éves magántanuló eredménytelenül, Delhányi Zsigmond, 
Piliszki János, Kliment Endre, Them András 1. évesek eredmény
nyel és Vidaszücs Sáudor 111. éves eredménnyel. Javító vizsgát 
tett összesen 11 növendék, 5 első 1 másod és 5 harmadéves nö
vendék, ezek közül 3 az osztály ismétlésére utasittatott, és pedig 
1 első, 1 másod és 1 hármad éves növendék, az osztályt többé 
nem ismételheti Pártos Zoltán 111. éves növendék. 1 harmadéves 
magántanuló, aki teljesvizsgát tett az osztály ismétlésre utasittatott.

Szeptember hó 3-án és 4-én folytak a beiratkozások.
A tanévet szeptember hó 5-én ünnepélyesen nyitottuk meg. 

Az évnyitó-ünnepély műsora a következő vo lt:
1. Közének.
2. Ima, Mondja Margócsy Gyula.
3. Évnyitó beszédet mond Nikelszky Zoltán igazgató.
4. A fegyelmi szabályokat felolvassa Zámbory Endre, 

értekezleti jegyző.
5. Közének.
Beiratkozott az I. osztályba 15. a 11. oszt.-ba 16, a három 

oszt.-ba 8, a IV. oszt.-ba 17, összesen 58 rendes tanuló. Ezek 
közül ev. vallása volt az 1. oszt.-ban 13, a 11. osztályban 16, a 
111. oszt.-ban 5, a IV. oszt.-ban 11 növendék, összesen 45; ref. 
vallásu növendék volt az 1. osztályban 1, a 11. oszt.-ban 2, a 111. 
osztályban 2, a IV. oszt.-ban 5, összesen 9, a róni. hath, vallású 
az 1., 111. és IV. oszt.-ban 1—1, összesen 3 volt. Ezek közül 
helybeli volt az 1. oszt-ban 6, a 11. osztályban 8, a 111. osztban
I. a IV. oszt.-ban 3, összesen 18, vidéki az 1. osztályban 9, a
II. oszt.-ban 10, a 111. oszt.-ban 7, a IV. oszt.-bau 14. A vidékiek

5
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közül internátusbán lakott 9 elsőéves (7 ev., I ref., 1 rém. kath. 
vallásu) 8 másodéves, (6 ev., 2 íef.) 2 harmadéves (1 ref., 1 róni. 
kath.) 7 negyedéves (3 ev. 4 ref.), tehát 16 ev., 7 ref. és két 
róni. kath., vagyis összesen 26 növendék lakott az internátusbán. 
Részletes kimutatást az értesítő inás helyén közölt statisztikai 
táblázat tartalmaz.

A gyakorló-iskolába beiratkozott 41 gyermek. Többet 
helyszűke miatt nem lehetett felvenni. Az 1. oszt.-ba 7, a II. 
8. a 111. oszt.-ba 9, a IV oszt.-ba 12, az V oszt.-ba 3, a VI. oszt.ba
2. vétetett fel. Ezek közül egy 11. és egy a 111. osztályban tanuló 
róni. kath., a többi (41 közül 39) ág. h. ev. vallásu.

Az évnyitó-ünnepély után nyomban kezdetét vette a tanítás.
5. Tanítói és nevelő munkásságunk. A tanári 

testület ez évben is nagy gondot fordított a növendékek 
tanulmányi előmenetére. 16 tanári értekezlet tárgysoroza
tában kevés kivétellel m indig ott szerepelt a növendékek 
szorgalmának, előmenetelének megvitatása s az ennek 
nyomában járó intés, buzdítás, serkentés E leien az egész 
tanári testiitet eléggé nem dicsérhető egyöntetűséggel, 
buzgalommal s faradhatatlansággal működött közre és 
pedig nemcsak a tanári értekezleteken, s a tantermekben, 
hanem az internátusbán és a községben elhelyezett nö
vendékek lakásán is. Az épület célszerűtlen voltából, a 
felszerelések és a bútorzat elégtelenségéből, a helyiségek 
kicsinységéből származó nesézségek °z évben is fenn
állottak ugyan, de az alkalmazott intenzív fegyelem, a tanári 
testület éber őrködése, következetes eljárása, mégis meg
teremtették jó gyümölcsüket, mert jsulyosabb beszámítás 
alá eső fegyelmi kih..^ás nem fordult elő.

Úgyszólván minden értekezletünk egyszersmind 
módszeres értekezlet is volt. A tanév elején óráról-órára 
kidolgozott részletes tanmenetünket állapítottuk meg és 
a tanterv kívánalmainak mindenben eleget tettünk. A va l
lásos és hazafias érzés ápolására a lefolyt tanévben is 
miden lehetőt megtett a tanári kar. Célunk az volt, hogy 
egyházunknak és hazánknak a prof. szellemtől áthatott,
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vallásos lelkületű, 'hitbuzgó tanítókat s hazánkat forrón 
szerető, képzett, müveit, és derék nevelőket neveljünk. 
Gyakran kínálkozott alkalom arra, hogy növendékeinkben 
ev. egyházunk iránti szeretetet s a hazafiui érzést ápoljuk 
és fejlesszük s ezen alkalmat fel is használtuk.

Prot. tanítóképző vagyunk, tehát az erős hazafiu 
érzés ápolása mellett legfőbb igyekezetünk az volt. hogy 
oly tanitókot neveljünk, kik egyházunk orsát szivükön 
viselik, a lelkészek egyház-épitő buzgó törekvéseit meg
értik s szivvel-lélekkel szegődnek egyházunk buzgó ve- 
zétőihez, hogy nemes törekvésűkben igazi jobb kezük és 
segítő társaik legyenek.

Minőén reggel háromnegyed 8 órakor és az in
ternátusbán este, lefekvés előtt könyörgést tartottunk, 
amelyet énekkel kezdtünk es végeztünk A napi könyör
géseken az éneket a IV. éves növendékek névsor szerint, 
felváltva kisérték, egy növendék pedig alkalmas imát mon
dott, illetve olvasott fel. Minden hét csütörtökén ngyházi 
beszéd is volt, melyre a valiástar tanára készítette elő 
növendékeinket Ilyenkor a könyörgés félnyolcz órakor 
kezdődött. Vasárnapon és ünnepnapon testületileg vo
nultunk ez Isten házába Az év folyamán két Ízben, még
pedig decemberben és júniusban ugyancsak testületileg 
járultunk az Úr asztalához, ti helyen említem meg, hogy 
Mendöl Lajos, a testvérintézet vallástanára, a depreca- 
tíón mindenkor a legnagyobb készséggel és őszinte test
vériességgel áll az intézet rendelkezésére Szónoki beszé
deivel. melyeket a tanári karhoz és az ifjúsághoz intézett, 
nemcsak gyönyörűséget szerzett hallgatóinak, hanem az 
ihletett lelkipásztor művészetével, mélységes, áhitatos és 
vallásos hangulatot teremtett. Fogadja ezen testvéri, igaz 
és őszinte szeretettel teljesített szívességéért ez utón is 
az intézet köszönetét A reformáció emlékünnepét ez évben 
is az Isten házában ünnepeltük, a hol Supper Frigyes és

5 *
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Levius Ernő kollegáink ez alkalommal négykezes orgona 
darabot adtak elő, az egybegylilt közönség nagy gyö
nyörűségére és ifjaink vegyeskaru énekek előadásával já
rultak hozzá ez ünnepély külső díszének emeléséhez.

A hazafias érzés ápolására a nemzeti ünnepek 
szolgáltak. Msgiimiepeltük október 6-át és március 15-ét 
Mindezen ünnepélyeinken az Intéző-Bizottság és a közön
ség is igen szép számmal vett részt, annyira, hogy a 
külömben elég tágas dísztermünk alig volt képes a meg
jelent közönséget befogadni. Ünnepélyeink felemelő ha- 
ást g7akorolfak a jelenlévő közönségre s intézetünknek 

is elismerést szereztek, Az ünnepélyekről szóló részletes 
ismertetést az önképzőkör jelentése tartalmazza

J913, évi februái 4-re a tanári kar hangverseny ren
dezését határozta el. Zámbory Endre, Levius Ernő és Supper 
Prigyes rendezése mellett, azonban Supper Frigyes közbejött 
betegsége miatt a hangverseny idejét március 1 -re kellet ha
lasztani.

A hangverseny műsora a következő vo lt:
1. Műdal, énekli a vegyeskar.
2. Lengyel Aranka Beethoven F-dur varriációját játsz- 

sza zongorán.
3. Weber: A bűvös vadász nyitányát játsszák Levius 

Ernő és Supper Frigyes tanárok, Boldis Pál és Timkó György 
IV. éves növendékek.

4. Melodráma. Előadja Grűnwalcl Valéria, zongorán ki
séri Supper Frigyes,

5. Reissgier-trió. Andante. Előadják dr. Salacz Aladár, 
Levius Ernő, Supper Frigyes.

6. Férfi kar: Vidd el fecske, vidd el . . . Kapi Gyulától.
E hangversenyünk sikerét már az a körülmény is biz

tosította, hogy társadalmunk hölgyei a vegyes karban szép 
számmal és kitűnő sikerrel közreműködni szívesek voltak, 
amiért az intézet nevében ezúton is leghálásabb köszönetünk- 
nek adunk kifejezést. A hölgyek névsora a következő: Bállá 
Jolán, Boros Irén, Brachna Erzsébet, Grünwald Valika, Fíar- 
mati Éti, Hagetter Jolán, Hauska Gabriella, tiav iá r Manci, 
Kiss Sándorné, Kutlik Ilona, Lányi Anna, Lengyel Aranka,
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Liska Irén, Margócsy Vali, Miyályffy Emma, Mikolay Erzsébet, 
Mikolay Margit, Marsa! Anna, Marsa! Etelka, Mocskouyí Gizi, 
Molnár Emma, Nikelszky Zoltánná, Nikelszky Aranka, Péczely 
Boriska, Privler Erzsébet, Veres Vilma, Veres Gizi, Veres Mar
git, Wünschendorfer Aladárné.

A hangverseny 401 korona 30 fillér bevételéből 181 
korona 50 fillér volt a kiadás, tiszta jövedelem tehát 219 ko
rona 80 fillér. Ezt az összeget az orgona-alaphoz csatoltuk.

E helyen kell megemlítenem, hogy Margócsy Gyula 
gyakorló-iskolai tanítónk betegsége folytán való szabadságolta- 
tása miatt a gyakorló-iskola tanítási rendjén lényeges változta
tásokat kellett eszközölni és természetesen a gyakorlati kikép
zés rendje is megváltozott. A gyakorló-iskolát meg kellett osz
tani olyképpen, hogy a tanulók két csoportba osztattak. Az 
egyik csoportba az alsó három, a másik csoportba a felső 
három osztály tanulói voltak beosztva a II. félévben és csak 
ritkábban volt együtt mind a hat osztály. Májusig a IV. évesek 
két naponként felváltva segédkeztek megfelelő előkészítés után 
az igazgatónak a tanításban. Májusban azonban a IV. évesek 
más irányú elfoglaltsága miatt, teljesen e sorok Írójára hárult 
a gyakorló-iskolában való tanítás nehéz és fárasztó munkája, 
ami az igazgatói teendők és tanári elfoglaltság mellett nagy 
feladatot jelentett. De piert az adott helyzetben és körülmények 
között ez a megoldás mutatkozott legcélszerűbbnek, az intézet 
érdekében tartozó kötelességet teljesítettem, amikor a nehéz 
feladatra vállalkoztam. Természetes, hogy ez a munka a leg
nagyobb igyekezet mellett sem vetekedhetik, annak a szakem
bernek a munkájával, aki egész munkabírását a gyakorló-isko
lának szentelheti. Oda egész ember kell s ha nem úgy van, az 
csak léi munkát végez. Azonban talán szerénytelenség nélkül 
mondhatom, hogy Isten segítségével simán és zökkenés nélkül 
sikerült ily nehéz viszonyok között gyakorló-iskolánkban e tan
tervet is megfelelő eredménnyel lezárnunk, abban a remény
ben, hogy a jövő tanévben ismét rendes kerékvágásba jutha
tunk s fokozott eredménnyel folytathatjuk munkánkat ott, ahol 
abbahagytuk.

6. Hivatalos látogatás. Intézetünket a f. évben Mikler 
Sándor kir tanfelügyelő látogatta meg. Április hó 23-tól 26-ig 
vett részt a tanítási órákon és a gyakorló-ikolában. Az április 
26-n tartott értekezleten a tapasztaltak fölött legnagyobb elismerő-



—  70 —

sének adott kifejezést, kiemelve a tanári kar egyöntetű, buzgó 
és eredményes működését, melyet eddigi látogatásain is 
tapasztalt.

7. Egészségi állapot. Sajnos, a folyó tanévben nem 
egyszer zavarta meg a váratlanul közbejött betegség nyugodt 
mederben folyó komoly munkánkat. A tanári kar tagjai közül 
különösen Margócsy Gyula betegsége, mely miatt január 20-tól 
április 1-ig szabadságot is kért, okozott nehéz helyzetet, mert 
a gyakorló iskola nem osztható meg 2—3 ember között; ott 
nem lehet órákat és tárgyakat helyettesíteni, annak egységes 
vezetésre van szüksége, egy ember kell, hogy ott tanítson. 
Sajnos, áprilisig egészségi állapota nem javult, s emiatt a tanév 
végéig kérte szabadságoltatását. A helyettesítés mikéntjéről 
már az előző pontokban szóltam. — Betegsége miatt sokat mu
lasztott Supper Frigyes kartársunk is, kit orvosi rendelkezés 
foiytán a gyulai, majd később egy fővárosi kórházban is kezel
tek és ápoltak. Két operáción is átesett, s most már őszinte 
örömlinkre egészségesen tért vissza körünkbe. A beteg kolle
gák óráit helyettesítés utján kellett pótolni.

Amily szomorú, hogy tanártársainkat a betegség Így 
meglátogatta, oly örvendetes, hogy növendékeink egészségi 
állapota oly kielégítő volt. Komolyabb betegségben egy nö- 
vendégünk sem szenvedett; járvány, ragály nem lépett fel. 
Egyik-másik növendékünk orvosi intézkedés folytán heteket 
mulasztott ugyan, de szerencsére mindenkor csak könnyű le
folyású, múló bajról volt szó.

E kedvező egészségi állapotot nagyrészt az internátus- 
nak köszönhetjük. Igaz ugyan, hogy internátusunk a mai igé
nyeknek teljesen nem felel meg, de ezt csak az épületre, be
rendezésre és felszerelésre mondhatjuk, bár a meglévő termek 
és helyiségek világosak, tágasak, könnyen szellőztethethetők s 
Így főként egészségi szempontból, de az ifjúság lehető egyön
tetű irányítása, nevelése s tanulmányi szempontból is, jótékony 
hatását el kell ismernünk. Az internátusi életet, annak rendjét, 
vezetését, stb. múlt évi jelentésemben részletesen ismertettem.

8. A gazdasági szaktanári állás szervezése és betöl
tése. A megfelelő gazdasági irányú gyakorlati oktatás tekinte
tében eddigelé mindig nehézségekkel kellett megkiizdenünk s 
habár úgy az intézet vezetősége, mint a szaktanár részéről is 
minden lehető megtétetett arra nézve, hogy ifjaink gazdasági
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tekintetben megfelelő gyakorlati kiképzésben részesüljenek, 
célunkat nem érhettük el, mert sem erre megfelelő területünk, 
sem pedig szakemberünk nem volt, aki az ily irányú oktatást, 
melynek fontossága a leendő tanítók szempontjából eléggé 
nem hangsúlyozható, főként itt az alfőldön, megfelelő szakkép
zettséggel elláthatta voina. E bajon úgy igyekeztünk segíteni, 
hogy a község körülbelül 30 holdas kertjében szemlélték és 
gyakorolták növendékeink a gazdasági teendőket. Arra a köz
ség a legnagyobb készséggel adta meg a hozzájáruiást, mely
ért ez utón is hálás köszönetünknek adok kifejezést.

A múlt év augusztus hő 29-én azzal a kérelemmel 
fordultunk a községhez, hogy az intézethez közel fekvő terü
leten, a gyakorlati gazdasági oktatás céljaira, az intézet ré
szére 6 holdnyi területet oly feltétel mellett átengedni szíves
kedjék, hogy az intézet azt mindaddig használhassa, inig arra 
az említett cél szempontjából szüksége van.

A községi képviselő-testület 1912. évi november hó 
16-i rendkívül közgyűlésen e kérelmet az alábbi teljes és szó
szerinti szövegében közölt határozat értelmében teljesítette:

„323. Kgy. 12637—1912. ikt. sz. Elöljáróság a képvise
lőtestület 282—1912. kgy. számú határozata értelmében a 
szárvasi tanítóképző-intézet kérvényét újból előterjeszti és ja
vasolja, hogy az intézet részére, a gyakorlati oktatás céljaira 
engedje át a község használatra a község tulajdonát képező 
és a szarvast I. sz. tjkvben felvett s a transvensális ut men
tén lévő úgynevezett Krinolini szántóföldből hat kis hold szán
tóföldet a szarvasi tanítóképző részére gazdasági oktatás 
céljaira díjtalanul. Köteles az intézet ezen ingatlant kizárólag 
fenti célra használni és a tulajdonjog elismerése címén éven
ként 1 (egy) drb aranyat fizetni a községi főpénztárba. Az 
ingatlan visszaszáll a községre, ha azt az intézet nem a ki
kötött célra használja. . . Véghatározat. . . A képviselőtestület 
a tanács javasatát elfogadja és a szarvasi tanitóképzü-intézet- 
nek díjtalanul átengedi a szarvasi I. sz. tjkvben felvett, a trans- 
vensáli ut mentén lévő úgynevezett Krinolini szántóföldből a 
községi mérnök által kimért 1100 négyszögöllel számított 6, 
azaz hat hold szántóföldet gyakorlati gazdasági oktatás cél
jaira. Az intézet a tulajdonjog elismerése dinén tartozik a köz
ségnek évenként egy drb aranyat fizetni. Az intézet ezen
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Szántóföldet használhatja, ha erre neki szüksége van, ha azon
ban nem a kikötött célra használja, visszaszáll a községre. 
Ezen határozat kihirdetendő azzal, hogy az ellen 15 napon 
belül felebbezés adható be, kiadandó továbbá a főpénztári 
tisztségnek, a számvevőnek, a szarvasi tanitóképző-intézet igaz
gatójának és végrehajtás céljából a főjegyzőnek. Kiadta Kol
lár Lajos főjegyző.“

A képviselő-testület egy későbbi határozata értelmében 
az 1 Tegy) drb arany alatt 10 (tiz) koronás arany értendő.

Fogadja a képviselő-testület ezen nemeslelküségéert 
e helyen is tanítóképző-intézetünk őszinte és hálás köszönetét.

A gazdasági szaktanári állás szervezése tárgyában a 
földmivelésügyi minisztériumhoz intézeti kérvényre az 1911. 
debember 21-én kelt 79200. számú rendelet érkezett, mely a 
törvényhozás hozzájárulásának feltétele mellett egy szakközeg 
beosztását kilátásba helyezi, azonban az ezzel járó berendezés 
és felszerelés költségeit az intézet fenntartójára hárítja. Múlt 
év aug. 29-én e tárgyban felterjesztett újabb kérvényre a föld
mivelésügyi miniszter 1912. évi szeptember hó 14-én kelt 
9636. ein. IX. 1. számú rendelete érkezett, mely tudatja, hogy 
az 1913. évi költségvetésbe a kérelem céljára szolgáló összeg 
fedezete felvétetett. Miután a költségvetés törvényerő emelke
dett , f. é. február hó 18-án az előbbi rendeletekben kilátásba 
helyezett szakközeg kinevezése kéretett. E kérelem most var. 
elintézés alatt s remélhető, hogy a jövő tanévet már teljes ta
nári létszámmal kezdhetjük meg.

9. Adakozás. Nem fejezhetem be jelentésemet a 
nélkül, hogy őszinte szivhól fakadó hálás köszönetét ne 
mondjak mindazoknak, akik jótékonyságukkal e tanév 
folyamán is felkeresték intézetünket.

1. Mindenekelőtt a hála őszinte érzésével kell 
megemlékeznem községünk egy jeles szülöttéről, Tep- 
liczky Jánosról, aki egyszerű munkakörében felülemel
kedik a mindennapi gondolkozáson, akiben áldozatkész 
nemes lélek lal ozik, aki azért, mert nemesen érző szi
vének őszinte ragaszkodással, példaadó szeretettel v i
selkedik egyháza és annak intézményei iránt, lelke su
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gallatát követve, 800 koronás ösztőndijalapitványt tett 
intézetünknél, amelyről szóló alapító-levelet az alábbiak
ban közlöm.

„Alapitó-levél. Alulírott egyházam és egyházunk 
által fentartott iskoláink, főként a bányai ág. h. ev. 
egyházkerület szarvasi tanitó-képző-intézete iránt érzett 
szeretet és nagyrabecsüléstől áthatva, ennek az intézet
nek 800 kor., azaz nyolczszáz korona ösztöneiijalapit- 
ványt teszek, azzal a határozott kívánsággal, hogy an
nak az összegnek mindenkori évi kamata oly szarvasi 
ág. hitv. ev. tanitóképző-intézeti helybeli ág. hitv. ev. 
vallása negyedéves növendéknek adassék, aki a vallás
tanban, főként pedig az elemi iskolai gyermekek taní
tásában a legszebb eredményt éri el. Ha a negyedévesek 
között ez ösztöndíj kiosztható nem volna, a fenti felté
teleknek megfelelő harmadéves növendék is kaphatja. Ha 
ilyen sem volna, az évi kamat a tőkéhez csatolandó. 
Szarvas, 1912. évi julius hó .10-én. Tepliczky János“ .

2. A Szarvasi Hitelbank az ifjúsági segélyegylet 
részére 50 (ötven) koronát adományozott.

3. A Szarvasi Jótékony Nőegylet ösztöndíj cél
jára e tanévben is 20 koronát adományozott.

4. Gálik Györgyné, csabai lakos az ifjúsági se
gélyegylet részére 20 koronát adományozott.

5. Roszjarovitz János szarvasi lakos ugyancsak 
az ifjúsági segélyegylet részére 15 koronát adományozott.

6. A vallás és közoktatásügyi miniszter úr
1912. évi november 26-án 125905 sz. a. kelt magas 
rendeletével a Révay-féle lexikont ajándékozzá intéze
tünknek (4441912)

7. Bugyis Andor, helybeli gyógyszerész egy 
márciusi 15-iki önképzököri szavalat, vagy felolvasás 
jutalmazására 10 koronás aranyat adományozott,
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8. Nikelszky Zoltán Kogutovics atlaszát adta az 
intézet könyvtárának. Értéke 10 korona.

Bár nem tartozik szorosan e rovatba, de itt vélem he
lyénvalónak megemlíteni, hogy a község érdemes elöljárósága 
a folyó tanévben is készséggel támogatta az intézetet. Na
gyobb mérvű jótékonyságáról jelentésem efőbbi részeiben em
lékeztem meg s e helyen az intézet hálás köszönetét rovom 
le azon szívességéért,, mellyel bái mikor is fogatát és gyakran 
fogatait is, az intézet rendelkezésére bocsájtani szives volt.

Fogadják e nemes szívű adakozók e helyen is az 
ntézet hálás köszönetét.
10. Az intézethez érkezett fontosabb iratok, ren

deletek és leiratok.
1. A VKM . 83392— 1912. V. 22. sz. rendeletével 

megengedi, hogy Strifler Mihály szeptemberben a III. 
oszt. anyagából magánvizsgát tehessen. (291 — 1912.)

2. Tepliczky János helybeli birtokos 800 koro
nás ősztöndij-alapitványt tesz. (296— 1912.)

3. A VKM . 95048— 1912. sz. a. a szeptember 
2-án tartándó javító, ill. pót-osztályképesitőre miniszteri 
biztosul Milder Sándor, kir. tanf. küldi ki. (381 — 1912.)

4. A VKM . 83166— 1912. sz. rendelete Stöszel 
Oszkár, kolozsvári kegyesrendi IV. oszt. gimnáziumi 
tanulónak, vizsgálati visszaélés miatt, az ország összes 
középiskoláiból való kizáratása tárgyákan. (382-1912.)

5. Határozat és felterjesztés a vallástanári, ill. uj
tanári (rajz-kézügyesség) állás szervezése tárgyában. 
(384 1912.)

6. A VKM . 89125 1912. sz. a. Kiss Sándor
nyugdíjigényét 1912. marc. 1-től rendes tanárrá való 
rangsoroltatása folytán 96 koronával emeli. (389 —1912.)

7. A VKM . 89124—.1912. sz. rendeleiében Tö
mörkényi Dezső nyugdíjigénye emelése tárgyában a fen
tivel azonos intézkedés.
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8- A VKM. 89123—1812. sz. a Zámbory Endre 
nyugdíjigényét ugyancsak rendes tanárrá való előlépte
tése folytán (III. 1-től) 96 koronával emeli.

9. A VKM. 79703 1912. sz. rendeletével Kiss
Sándor, Tömörkényi Dezső és Zámbory Enere nyugdíj
igényének emelkedése folytán a fenntartói járulékot ál
lapítja meg. (392— 1912.)

10. A VKM. 95049 - 1912. sz. a. Tömörkényi
Dezső nyugdíjjogosultságát 1908. szept. 1-től kezdődő 
hatállyal nem állapítja meg, utalással 5959 1912 sz.
rendeletére (30 1912.), mert a Selmecbányái tanítóképző
a nyugdíjintézetbe sem bejelentve, sem fölvéve nincsen. 
(393 1912.)

11. Nyilatkozat a hatodik tanári állás (Hraskó, 
Kerber, Patz, Zámbory) szervezése tárgyában. 398 1912.

12. Kérvény a községhez 6 holdnyi terület áten
gedése tárgyában. (407 1912.)

13. A VKM . 73792 1912. sz. rendelete Szo-
nomár István, esztergomi reálisk. VIII. o. tanulónak az 
ország összes intézeteiből való kizáratása tárgyában.

14. A főldmivelésugyi miniszter 9636. ein.— 1912.
IX. 1. rendelete a gazdasági szaktanári állás szervezése 
tárgyában. (420 1912.)

15. Jelentés Supper Frigyes végleges alkalmaz
tatásáról az 1912. III. 6-án 15994. sz. VKM-i rendelet 
alapján, (421 1912.)

16. A VKM . 125905 1912. sz. a kelt rende
lettel a Révay-féle lexikont a tanári könyvtár részére 
való ajándékozés céljából megrendelte. (444— 1912.)

17. Kérvény államsegély engedélyezése tárgyá
ban. (450 1912.)

18. A lövésztanfolyam szervezése és szabály
zata. (464—1912.)

19. A VKM . 135028 1912. sz. rendelete sze
rint a képesítő-vizsgálatok ideje a szabályzat táblázatos
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kimutatása szerint mindenkor február 1-ig felterjesz
tendő. (465 - 1912.)

20. A VKM . 136339 — 1912. sz. a. kelt rendelete
államsegély engedélyezésé tárgyában. (471 1912.

21. A VKM. 140578 -1912. sz. a Bésán-féle 
ösztöndíj tárgyában. (493 —1912.)

22 A Honv. miniszter 99162 1912 sz. a. a lö
vésztanfolyam vezetése tárgyában utasítást és könyveket 
küld. (494— 1912.)

23. A VKM. 132282 1912. sz. a. az űj (rajz-,
kézügyesség-torna) tanári állás szervezéséhez hozzájárul. 
(495— 1912.)

24. A VKM . 155647— 1912. sz. a hozzájárul, 
hogy a régi szabályzat alapján vizsgázok javító képe
sítő-vizsgálata december 20-án legyen és miniszteri biz
tosul a kir. tanfelügyelőt küldi ki. (499 — 1912)

25. A VKM. 156923 1912. sz rendelete a
méhészet tárgyában. (510 — 1912)

26. A VKM . 166301 —1912. sz. rendelete értel
mében az intézetnél alkalmazott tanárok családtagjairól 
kimutatás terjesztendő fel. (516 -1912)

27. A VKM . 136646 -1912 sz leirata a vizsgá
lati engedélyadás és nyomtatványok tárgyában. (521 1912.)

28. A VKM . 164840 - 1912 sz, rendelete Pártos 
Zoltán javító ismétlővizsgára való engedélye tárgyában. 
(522-1912.)

29. A VKM . a f. évre 179556 sz. a. 13000 K
fizetéskiegészitési államsegélyt utalványoz ki. (5 1913.)

30. A VKM . 5999 — 1913. sz. a. a fenti rendelet
hez csatolt kimutatás helyesbítését rendeli el. (5 -1 9 1 3 )

31. A VKM. 173099 — 1912. sz. rendelete a ta- 
nitöképző-intézeti növendékek magyar honosságának iga
zolása tárgyában. (9 — 1913)
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32. A VKM. 715— 1913. sz rendelete tanítóképző 
intézeti növendékek katonai kedvezménye tárgyában. 
(10— 1913)

33. P VKM. 1912. január 4-én kelt 169099 1912
sz. rendelete Krcsmárik Endre első ötödéves korpótlé
kának nyugdíjigényébe való beszámítása tárgyában. Az 
1900 évi 4869 ein. sz. rendelettel kiadott szabályzat 10 
§-a alapján nem számítható be. (15—1913.)

34. A VKM. 2676 1913. sz. rendelete a tandíj-
kárpótlást élvező elemi iskolák szünetelésekor teendő 
felterjesztés tárgyában. (19 -1913)

35. rt VKM. 6009 1913 sz a az intézetnél al
kalmazott szolgákról és azok családi körülményeiről ki
mutatás beküldését rendeli cl. (25 1913)

36 A VKM. 1913. január 9-én kelt 178630 1912
sz. rendelete tanítóképző-intézeti tanárok kedvezményé
nek biztosítása tárgyában az 1912 évi XXX. t. c. 82§-a 
alapján. (26—1913)

37. A VKM. 6 i 38— 1913. sz. rendelete az év
végi vizsgálatok ideje tárgyában. (27— 1913.)

38. A VKM. 1913. jan. 6-án kelt 155956-1912.
sz. rendelete a tanulóknak a torna, atlétika és sport
egyesületektől való eltiltása tárgyában. (28 1913.)

39. A VKM. 4935 ein.— 1912 sz. a. elrendeli, 
hogy az államsegélyben részesülő intézetek összes be
szerzéseikről pontos kimutatást tartoznak felterjeszteni. 
(29 -  1913)

40. A Honv. Min. 1913 febr. 1-én kelt 7581— 11 
sz. leiratban közli, hogy 25 drb. Wernolrendszerü külön 
csapatpuska és 25 drb. szíj elküldését az intézet részére 
elrendelte E leirat szerint a készlet 35 drb. (91 — 1913.

41. A VKM  1913. jan. 16-án kelt 178025-1912. 
sz. rendeletével Levins Ernő nyugdíjigényét 6-1 koro
nával emeli. (93 1913.)
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42. A VKM. 1913. jan. 16-án kelt 137659 1912.
sz. a. a hatodik tanari állás után fizetendő járulékot nem 
engedi el s Levius Ernő nyugdíjigényének emelkedése 
folytán a fenntartói járulékot évi 945 korona 20 fillérre 
emeli. (94 1913.)

43. A Honv. miniszter 1913. február 4én kelt 
150689 - 11. sz. a. a gyulai ezredparancsuokságot ka
tonái cikkek szállítására utasítja s a lövésztanfolyam cél
jára 150 koronát engedélyez, a szegény tanulóknak 
Gyulára, az éles lövészetre való elutazhutása céljából. 
(95 -  1913.)

44. A VKM. 4448 1913. sz. rendeletével Örvös
Károlynak az újonnan szervezett állásba való alkalmaz
tatását 1913. január 1-től kezdödőleg jóváhagyólag tu
domásul veszi és részére 1000 korona íizetéskregészi- 
tési államsegélyt utalványoz. (106 -1913.)

45. A VKM. 15049— 1913. sz. a. szemléltető 
képet ajándékoz a gyak.-iskolának. (116 -0913.)

46. A Honv. Közp. ruhatár 692—gt. 1913. sz
a. a Honv. Min. f. é. 15491 14. sz. rendeletére való
utalással katonai cikkeket küld. (121 — 1913.)

47. Margócsy Gyulának a bizottság jan. 20-tól 
március 31-ig terjedő szabadságot engedélyez, orvosi 
bizonyítvány alapján. (122— 1913.)

48. Bph. 1310 1913. sz. a. a VKM. megbízá
sából szerkesztett „Ifjúsági Könyvtárjegyzék“ című kö
tetet küldi. (176— 1913.)

49. Bph. 1566— 1913. sz. a. az egyetemes levél
tár jegyzékének 1. kötetét küldi. (186— 1913.)

50. A VKM. 14166 1913. sz. rendelete Patai
Tibor, kórházi Írnok, tanulónak az ország összes közép
iskoláiból való kizáratása tárgyában. (189 1913.)

51. A VKM. 20318 1913. sz. a. a mult évi ké
pesítői iratokat küldi vissza, s tanulmányi kérdésekre je-
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lentést kér. (Hospitálás, ezek: megbeszélése, mintát:: ni- 
tás, gazdasági-ism. iskola, ifj. Egyesület.) (232— 1913.)

52. Margócsy Gyula nyugdíjaztatása iránti kér
vényét adja be. (263 1913.)

53. Margócsy Gyula a tanév végéig terjedő sza
badságot kér. (262— 1913 )

54. A VKM . 36829-1913. sz rendelete a ha
todik tanári állás után fizetendő fenntartói járulék tár
gyában az 1903-tól 1907-ig e címén megállapított ősz- 
szeget az int. akkori fenntartójára hárítja (297— 1913.)

55 A VKM  28552 — 1913 sz rendeletével Sup
per Frigyesnek a nyugdíjintézetbe való felvétele folytán 
a fenntartói járulékot évi 100 koronával 1045 korona 20 
fillér e emeli A hatodik tanári állás után megállapított 
86 korona 54 fillér törlendő (318 1913)

46. A VKM  44980 1913 sz. rendeletével Kul-
lervo énekei című kötetet ajándékozza a tanári könyv
tárnak. (320— 1913.)

57. A VKM  49424 1913 sz. a megengedi,
hogy Köhler József a III. o. anyagából magánvizsgát 
tehessen (344— 1913)

58 A VKM . 27750— 1913. sz a a f, é. január 
1-től megállapított lakbér folytán felemelt nyugdijjáran- 
dőság (Nikelszky, Kiss, Krcsniárik, Levius, Tömörkényi, 
Zámbory) után a fenntartói járulékot állapítja meg évi 
1102 korona 80 fillérben. (373— 1913.)

59. A VKM . 45871 — 1913 sz. a Leviusnak a 
f. évi jan 1 -tői felemelt lakbére folytán nyugdijjárandó- 
ságát 284 korónával emeli (374— 1913.)

60. A VKM  45875— 1913. sz a. Kiss Sándor 
nyugdíjigényét a í é. jan 1-től megállapított lakbér 
alapján 96 koronával emeli (375— 1913.)

61. A VKM  45872— 19 3 sz. a. Zámbory Endre 
nyugdíjigénye ügyében a fentivel azonosan intézkedik. 
(376— 1913)
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62. A VKM . 46207- 1913 sz. a Krcsmárik Endre 
nyugdijkérvénye ügyében is a fentivel teljesen azonosan 
intézkedik. (377— 1913)

63. A VKM . 45873 -  1913 sz. a Tömörkényi Dezső
nyugdijkérvénye tárgyában a fentivel azonosan intézkedik. 
(378 1913)

64. A m. kir. 2 honvéd gyalogezred a Honvédelmi 
miniszter utalványa alapján a bélyeg és postaköltség le
számításával 150 koronát 64 fillér levonásával küld. 
(381-1913)

65. A VKM . 46454 1913 sz. rendelete, mellyel
f. é. jul. 1-től gyakorló-iskola tanítók részére tanfolyamat 
szervez. (385— 1913)

66. A VKM . 68932— 1913 sz. a. megengedi, hogy 
L e  s z i  eh  László az 1. o.-ból magánvizsgát tehessen. 
(386 -1913)

67. A VKM . 68922 — 1913. sz. rendelete Tom- 
csányi vizsgálati engedélyének megtagadása tárgyában. 
(397-1913)

68. A VKM . 22181 1913 sz. rendelete a lövész
tanfolyam rendszeresítése tárgyában: (4 1 2 ..1913)

69. A V K M  45874 1913sz. a Nikelszky Zoltán
nyugdíjigényét a f. é jan 1-től megállapított lakbér 
alapján 384 koronával emeli. (413 1913.)

70. A VKM , 28549— 1913 sz a. Supper Frigyest
2000 koronával a nyugdíjintézetbe felvesz. (414 1913)

71. A V KM  68926 1913 sz. rendelete Huszka
Imre magánvizsgálati engedélye tárgyában

72. A VKM . 49367 -  1913 sz. r. Papszász Gyuláné 
kérelmét, mellyel az 1912. évi LXV. t.-c alapján nyug- 
dijjárandóságának felemelését kéri, nem teljesiti, mert a 
hivatkozott törv. államitisztviselőkre vonatkozik (416 1913)

73. A VKM . 12806 1913 sz. a. f. évi osztály-
és osztályképesitő-vizsgálatokra Milder Sándor kir. tan-
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felügyelőt, a befejező-képesítő vizsgálatokra Dr. Szlávik 
Mátyás, eperjesi theol akad. dékánt küldi ki miniszteri 
biztosi minőségben (417 1913)

74 A Bph. 2820 1913, sz. a. a folyó évi ké
pesítő vizsgálatokra helyettesül Placskó István helybeli 
lelkészt küldi ki. (417— 1913)

75. A VKM. 42302 1913. sz. a. Margócsy Gyula
negyedik korpótlékát nyugdíjigényébe beszámítja s nyug- 
járandóságát 3400 koronában állapítja meg (642— 1913)

76 A VKM. 83876— 1913 sz. a. a tanulmányi 
ügyekben tett felterjesztést köszönettel tudomásul veszi 
(667-1913.)

77. A VKM  20689— 1913. sz a. 2 drb. szemlél
tető képet ajánl megvételre. (667 -1913.)

78. A VKM 44131 1913. sz a rendelete ál
lamsegély eogedélyezése tárgyában. (693—1913)

79 A VKM. 49496 1913 sz a. Margócsy Gyulát
f. é szept 1 -töl saját kérelmére nyugdíjazza.

«SO. Leirat a zsinati képviselők választása tárgyában 
(728 1913.)

8



Fenntartó és kormányzó testület.

Intézetünk fenntartója a bányai ág. hitv. ev. egyház- 
kerület, kormányzó-testülete az „Intéző-Bizótság“ , melynek 
elnöke : Haviár Dani, az alelnöki szék Zvarinyi János elhalá
lozása miatt üresedésben van. (I. a. „Jelentés“ 2 pontját!)

T a g j a i :

a) Csepregi György, arad-békési föesperes, Petrovics 
Soma, csanád-csongrádi föesperes, Veres József, békési föes
peres, Kellő Gusztáv és Ptacskó István szarvasi lelkészek, Benka 
Gyula nyug. főgimnáziumi igazgató, dr. Haviár Gyula kir. köz
jegyző, Mágócsy-Dietz Sándor, tud. egyetemi t már, Mikolik 
Kálmán, a budapesti ev. egyház felügyelője.

b) A tanári kar választott képviselője: Tömörkény/Dezső.
c) Hivatalból tagjai : Nikelszky Zoltán, igazgató és Katiik 

Endre, intézeti pénztáros.
*  **

A pénztári tisztség tagjai:
Katiik  Endre, pénztáros, P lenczner Lajos, ellenőr.
Intézeti orvos: Dr. Takács I. Gusztáv.



Tanári testület.
a) Rendes tanárok.

A tanár neve és 

szolgálati ideje

*Melyik osztályban, mily 
tárgyat, heti hány órában 

tanított? H
et

i 
ó

rá
i

na
k 

sz
.

O
sz

tfő
 a

z

Jegyzet

Nikelszky Zoltán
működési éveinek 

száma 9. Ezen 
intézetnél 4.

Módszertan, szervezettan 111. 
o. heti 3 óra.

Gyakorlati tanítás, 111. o. heti 
2 óra., IV. o. heti 6 óra.

1 1

IV
, 

o.
-b

an

1913. jan. 
20-tól a tan
óv Y' íróis a 

íívak-isk. 
tanítója.

i  3

m
1 m  -a-

Kiss Sándor
működési éveinek 

száma 4. Ezen 
intézetnél 4.

Hospitálás heti 1 óra. 
Földrajz 1. 11. o. heti 2—2 ö. 
Történet I-II-lll. o. heti 3—3 — 2 
Alkotm.-t. IV. o. heti 2 óra. 
Gyak. tan, IV o. heti 2 óra. 
Neveléstört. IV. o. heti 2 óra.

19

Krcsmárik Endre
működési éveinek 

száma 7. Ezen 
intézetnél 5.

Természetrajz I-II-III. o. heti 
3 3 - 4 óra.

Testtan 1. o. heti 2 óra. 
Gazdaságt IV. o. heti 2 óra. 
Földrajz 111 o. heti 2 óra. 
Kézimunka IV. o. heti 2 őrá. 
Gyak.-tan. IV. o. heti 2 óra. 
Hospitálás heti 1 óra.

21
t í i

I l i< N

Levius Ernő
működési éveinek 
száma 15. Ezen 

intézetnél 15.

Zene IV. oszt. heti 2 óra. 
Zene 1-I1-III. o. heti 4-11-3 óra. 
Vallástan l-III. o. heti 11-3 óra. 
Német I. o. heti 2 óra. 
Karének I-1V. o. heti 2 óra. 
Gyak.-tan. IV. o. heti 2 óra. 
Hospitálás heti 1 óra.

2 3

■ s : | s

#
Margócsy Gyula A gyakorló-iskola > ezetöje. 1 i  |
működési éveinek 1913. jan. 20-tól szapadságon, t i  S -
száma 46. Ezen és szept. 1-től nyugalomba tz 1  1

intézetnél 17. vonul. -r -  s

6 '
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Fo
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z. A tanár neve és 

szolgálati ideje

*Melyik osztályban, mily 
tárgyat, heti hány órában 

tanított? H
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N
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Jegyzet

6

7

Örvös Károly
működési éveinek 

száma 4. Ezen 
intézetnél 1.

Rajz I — IV. o. 3-3-2-2 óra. 
Szépírás 1-li. o. 1—1 óra. 
Kézügyesség I-III. o. 2-2-2 ó. 
Torna i -II. o 2 öra. 
Gyak.-tan. IV. o. 2 óra. 
Hospitálás heti 1 óra.

23

A
 r
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z 
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zü
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. s
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r

tá
r 

őr
e.

Supper Frigyes
működési éveinek 

száma 2. Ezen 
intézetnél 2.

Hegedű I-II-1II-IV. o. heti 1-1 6. 

Német I-1I-I1I-1V. o. heti 2-2 ó. 
Magyar 1. o. heti 4 óra. 
Hospitálás heti 1 óra. 
Gyak.-tan. IV. o. heti 2 óra. 
Zene IV. o. heti 1 óra. 
Karének, zenekar 1 -1 óra.

22

III
. 

o.
-b
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A 
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nó
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ng
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 ő
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.

8

Tömörkényi D.
működési éveinek 

száma 6. Ezen 
intézetnél 3.

Magyar II-III-IV. o. 4-3-3 öra. 
Neveléstan 11. o. heti 3 óra. 
Torna I-II. o. heti 2 óra. 
Vallástan IV. o. heti 3 óra. 
Gyak.-tan. IV. o. heti 2 öra. 
Hospitálás heti 1 óra.

20

11.
 o

.-b
an

« ® t . i  a
o  a . g :

á i  *  •-
4= -O •*» M  $  © 
C .2, C ' i

.h 0) eJ o v<
'h N

N N ;0 «3 
<1 CÖ pj e3

9
Zámbory Endre
működési éveinek 

száma 4. Ezen 
intézetnél 3.

Mennyiségtan I-II-III-IV. o.
heti 4—3—2—3 óra. 

Fizika III-IV. o. heti 2-3 óra. 
Gyak.-tan. IV. o. heti 2 óra. 
Hospitálás heti 1 óra.

20
I. 

o.
-b

an A f iz ik a i 
s ie r tá r  és 

a ta n á r i 
k ö n y v tá r  

őre

* A második félévLol, rvös Károly állásának elfoglalásától 
kezdődöleg. (1S13. ja n u á r 9-től.)

b) Hitoktatók:

Rom. kath. hitoktató: Zah o r ay József, hely
beli segédlelkész; izr. hitoktató: Dr. F r i e d m a n n  
Jenő.

Intézeti szolgák: Szrnka Pál és Fabó Mihály.



A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület szarvasi 
tanitóképző-intézetének óraterve az 1912—13tanévre.

E Állami tanterv Óraszám intézet. £  N•p cn !C •3 -3
NCO
‘O=0 T á r g y Osztályonként

c0)U)03
N

Osztályonként
c03tn
N

” -o 

3 £
í  1

_ rt
.5 3 
S >S-i -

5,*® tbx. v:
O M ||

ou_ i. ír lm. IV. to
O i. ii. ni. IV. co

O ® *■' bi2 cSío ~ EH .5 23 = ■2 ! 22.1

l Hit- és erköcst. 2  2  2 2 8 3 3 3 3 12 4
2 a Testtan 2 2 2 2
2 b Lélektan 3 3 3 3

r—K03

2 c Módsz. szervez. 3 3 3 3 03'—C
2d Neveléstörténet 2 2 2 2 ro

3 Tanitási gyak. 2 6 8 2 6 8 8 re
4 Magyar nyelv 4  4  3 3 14 4 4 3 3 14 CfQ ^  ■
5 Német nyelv 2  2  2 2 8 2 2 2 2 8 03

6 Történet 3  3  2 8 3 3 2 8
7 Alkotmánytan 2 2 2 2 r"'f-

8 Földrajz 2  2  2 6 2 2 2 5 r :

9 Mennyiségtan 4  3  2 3 12 4 3 2 3 12 rt>>

10 Termrajz, kémia 3  3  4 10 3 3 4 10 N
O )'

11 Fizika 2 3 5 2 3 5
12 Egézségtan 1 1 1 1

—t
03'

13 Gazdaságtan 2 2  2 2 8 2 2 6 03

14 Ének és zene 4  4 ' 4 4 15 4 4 4 4 16 03
03

15 Rajz 3  3  2 2 10 3 3 2 2 10 a>
03

16 Szépírás 1 1 2 l l 2 03
17 Kézimunka 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 S
18 Testgyakorlás 2 2 2 2 8 2 2 2 2 4 4 O'—t

03

Összegezés: 3 6  4 6  4 6  3 6 1443 5 3 5 3 5 3 7 i3s]io 4^8 1 6



A tanári kar tudományos és társadalmi
működése.

Ki s s  Sándor.Néhány neveléstudományi értekezést 
irt a Nemzeti Kultúra számára. Tagja a Kir. M. Ter
mészettudományi társulatnak és az Országos evangélikus 
T anáregyesliletnek

K r c s m á r i k  Endre. A M. Kir. Tud. Akadémia 
által kiadott „Archeológia Értesítő“ , a „Nemzeti Kultúra“ 
folyóirat, a „Pesti Tükör“ fővárosi napilap munkatársa. 
A megyei lapokon kívül a „Rákosligeti Hírlap“ -ba is 
dolgozott. M. helyi „Szarvas és Vidéke“ c. hetilap [fele
lős szerkesztője. A Szarvasi Szabad Lyceum elnöke. 
Egyházmegyei és községi iskolaszéki tag, a községi 
ovodák felügyelöbizottságának tagja. A M. Kir. Term. 
Tud. Társulatnak, az Orsz. Régészeti és Embertani Tár
sulatnak, a Magyar Néprajzi Társaságnak, az Orsz. Ág. 
H. Ev. és az Orsz. Tanítóképző Tanárok Egyesületének 
tagja. Szarvas külterületén önnálló régészeti kutatásokat 
rendez évenként.

L é v i  us  Ernő. Tagja az Orsz. Ev. Tanáregye
sületnek és az Orsz. Tanítóképző Tanárok egyesületének. 
Zongorajátékkal több hangversenyen kökremiiködött.
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M a r g ó c s y  Gyula több egyesület rendes és 
választmányi tagja.

N i k e 1 s z k y Zoltán munkatársa az Ev. Őrálló- 
nak. Választmányi tagja és jegyzője, az Orsz. Ág. H 
Ev. Tanáregyesületnek, ahol több kérdés előadójaként 
szerepelt. Rendes tagja a Magyar Pedagógiai társaság
nak, a Phylologiai társaságnak, a Tanitöképző-intézeti 
Tanárok Országos Egyesületének, a Magyar Kárpátegye
sület félvidéki osztályának, a helybeli Leányegyesületnek, 
ahol „Társadalmunk és társadalmi élet“ címen felolvasást 
tartott. Hivatalánál fogva a helybeli iskolaszék és több 
bizottság tagja Tödb kisebb nagyobb közleményt irt a 
helyi lapokba.

Ö r v ö s  Károly több helyi és Országos Egyesület 
rendes tagja.

S u p p e r  Frigyes. Tagja az Orsz. Ev. Tanár- 
egyesületnek. Külömbőző zenei számokkal több hangver
senyen kűzremüködött

T ö m ö r k é n y i  Dezső. Tagja az Orsz. Ev. 
Tanáregyesületnek.

Z á m b o r y Endre. Tagja az Orsz Ev. Tanár- 
egyesületnek. a Magyar Kárpát Egyesületnek.



A növendékek névsora.
I. osztály.

Osztályfőnök : ZÁMBORY ENDRE.

1. Blázsik Ferencz, rom. kath. vallású, szül. Csongrádon 1896.
szeptember 7-én. Gyámja Csilinger Lajos.

2. Borgulya András, ág. h. ev. vallású, szül. Szarvas, 1898.
jul. 4. Atyja: Borgulya Pál, kisbirtokos, Szarvas.

3. Hartwein Fülöp ág. h. ev. vallású; szül. Óverbász 1896.
aug. 16. Atyja: Hartwein Fülöp, kőműves segéd.

4. Kaczkó Pál ág. h. ev. vallású; szül. Békéscsaba 1897. máj,
12. Atyja: Kaczkó Pál, kisbirtokos.

5. Klinkd János ág. h. ev. vallású; szül. Kiszács (Bácsbodrog
vin.J 1896. ápr. 8. Mostoha atyja : Cserveni Mátyás, 
kisbirtokos.

6. Kéry János ref. vallású; szül. Szentetornya 1895. febr. 2.
Atyja: Kéry János, kereskedő. (1913. febr. 1. kim.)

7. Leszich László szül. Nagybánhegyes (Csanád m.) 1896.
szept. 3. A tyja: Leszich László, ág, h. ev. lelkész. 
(4913. márc. 1-én kimaradt.)

8. Liska János ág, h. ev. vallású; szül. Szarvas 1897. okt. 2.
A tyja : Liska Mihály, cipész mester.

9. Lustyik Pál ág. h. ev. vallású; szül. Szarvas 1898. febr. 26.
Atyja: Lustyik Mátyás, kisbirtokos.

10. Matthaeidesz Béla ág. h. ev. vallású; szül. Kölpény (Bács
bodrog vm.J 1897. ápr. 27. Atyja: Matthaeidesz 
György, polg. isk. igazgató, Kiskőrös.
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11. Mihály András ág. h. ev. vallású; szül. Kiszács (Bács-
bodrog m.) 1896. dec. 3. Atyja : János, kisbirtokos.

12. Milyó János ág. h. ev. vallásu; szül. Békéscsaba 1895.
márc. 10. Atyja : Má,yás, kisbirtokos.

13. Maravcsik Lajos ág. h. ev. vallásu ; szül. Mezőtúr 1897.
okt. 4. Atyja : Soma, gépész-kovács Szarvas.

14. Palkoviís Mihály ág. h. ev. vallásu; szül. Szarvas 1896.
ápr. 22. Atyja : Mihály, tanító.

15. Rohoska Mátyás ág. h. ev vallásu ; szül. Szarvas 1897.
febr. 12 Atyja: f ;  Anyja: özv. Rohoska Istvánná, 
tanitóné.

II, osztály.

Osztályfőnök : TÖMÖRKÉNYI DEZSŐ.

1. Belenczéresy József ág. h. ev. vallásu; szül. Mezőberény
1897. ápr. 21. Atyja: f ;  özv. Józsefné.

2. Borgulya György ág h. ev. vallásu ; szül. Szarvas, 1894.
nov. 10. Ayja : Pál, kisbirtokos.

3. Csatáry Lajos ref. vallásu ; szül : Mezőtúr, 1894. jun. 6.
Aryja : f ;  Anyja: özv. Jánosné, magánzó.

4. Dolhányi Zsigmond ág, h. ev. vallásu; szül. Szarvas, 1897.
máj. 23. Atyja : Béla, Írnok.

5. Domokos Antal ref. vallásu; Békéscsaba, 1894. szept. 7.
Gyámja : Fekete Bálint, kisbirtokos.

6. Gálik Pál ág. h. ev. vallású ; szül. Békéscsaba, 1897. jan 22.
A ty ja : János, kisbirtokos.

7. Havas Pál ág. h. ev. vallású ; szül. Dabar (Nőgrád m.)
1892. márc. 26. Anyja : Llronyecz Mária, magánzó.

8. Horváth Károly ág. h. ev. vallásu ; szül. Tótkomlós, 1793.
nov. 23. Atyja : István, kereskedő.

9. Hursán György ág. h. ev. vallásu ; szül. Békéscsaba, 1893.
nov. 18. Atyja : György, kisbirtokos.

10. Kliment Endre ág. h. ev. vallásu ; szül. Békéscsaba, 1897.
ápr. 16. Atyja : Endre, tanító.

11. Kovács Pál ág, h. ev. vallásu; szül. Szarvas, 1895. nov. 15.
Atyja : Mihály, kisbirtokos.
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12. Kriek Gyula ág. h. ev. vallásu; szül. Léva, 1897. máj. 10.
Atyja: Jenő, tan. kép. int. ig. Léva.

13. Kudlák Mihály ág. h. ev. vallásu; szül. Szarvas, 1995.
febr. 16. Anyja: Mihályné, mosónő.

14. Medvegy György ág. h. ev. vallásu ; szül. Szarvas, 1895.
dec. 24. Atyja : Pál, kisbirtokos.

15. Palyó János ág. h. ev. vallásu; szül. Szarvas, 1896. szept.
27. Atyja : Márton, kisbirtokos.

16. Piliszky János ág. h. ev. vallásu ; szül. Baja (Bács m.)
1896. ápr. 20. Atyja : János, tanító. Szarvas.

17. Sribelszky Pál ág. h. ev. vallásu; szül. Szarvas, 1895. ápr'
ápr. 3. Anyja; Istvánné, magánzó.

18. Them András ág. ev. vall,; szül. Dobsina (Gömör m.) 1894.
nov. 25. Gyámja : Oravetz János, magánzó. Bpest.

Ili. osztály.

Osztályfőnök: SUPPER FRIGYES.

1. Achim András ág. h. ev. vallásu; szül. Békéscsaba, 1892.
okt. 10. Anyja : özv. Jánosné, magánzó.

2. Bajnok József róm. kath. vallásu; szül. Vajszka (Tfács-
bodrog m.) 1894. okt. 27. Atyja : István, főerdővéd, 
Deszkás puszta, Hont m.

3. Czinkóczky Andor ág. h. ev. vallásu; szül. Gyula, Békés m.
1896. szept. 15. Atyja : János, m. kir. folyamfelv.

4. Égető János ref. vallásu ; szül. Hódmezővásárhely, 1894.
febr. 9. Atyja : János, kisbirtokos.

5. Kovács György ág h. ev, vallásu ; szül. Szarvas, l896. febr.
23. Atyja : András, kisbirtokos.

6. Szász István ág. hitv, ev. vallásu ; szül. Szentetornya, 1895.
dec. 8. Atyja: József, magánzó. 1912. okt. 22-én kil.

7. Szokolay Sándor ág. h. ev. vallásu; szül, Tótkomlós, 1895.
máj. 14. Atyja : Pál, ev. tanító.

8. Teleky László ref. vallásu: szül, Mezőtúr, 1894. márc. 5.
Atyja : János, szabó.

Magántanuló:
Strifler Mihály.
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IV, osztály.

Osztályfőnök: KISS SÁNDOR.

I Boldis Pál ág. hitv. ev vallásu; szül Aszód, 1893. ápr. 7.
Atyja Pál, Jav. int, kapus,

2. Brunyinszky Mihály ág. hitv. ev. vallása; szül. Szarvas,
1894. márc. 26. Atyja : Mihály, kisbirtokos.

3. Dankó János ág. hitv. ev. vallásu ; szül. Szarvas, 1893.jun. 24.
Anyja: özv. Máténé.

4. Fekete Sándor ref. vallásu ;szül. Kűtas, Somogy m. 1893.
aug. 23. Atyja : Sándor, tanító Vejíi Baranya m.

5 Gálik Mátyás ág. hitv. ev. vallásu ; Békéscsaba, 1892. jan. 16.
A tyja : György, kisbirtokos.

6 Horváth Árpád ref. vallásu; szül. Désakna, 1891. aug. 5.
Anyja: özv. Zsigmondné.

7. Jónás István ág. hitv. ev. vallásu; szül. Kisbercse, 1894.
márc. 1 Atyja: József, kisbirtokos.

8. Kelemen Andor ref. vallásu; szül. Bicske, 1893. okt. 24.
Atyja : József, kisbirtokos.

9. Kovács Tamás ág. hitv. ev. vallásu; szül. Apatelek, 1894.
jan. 24 Atyja : vasúti munkavezető, Borosjenő, Áradni

10. Kraszkó György ág. hitv. ev. vallásu; szül. Békéscsaba,
1893. okt. 2. Atyja: György, községi kézbesítő.

II Orbán János ág. hitv. ev. vallásu; szül. Nagyszénás, 1893.
okt. 12.

12. Pöltl Péter Pál rom. kath. vallásu; szül. Szegedszáliás-
bástya 316. 1892. máj. 22 A ty ja : Boldizsár, köz. 
birt. Kistelek.

13. Szabó József ref. vallásu; szül. Lepsény, Veszprém m.
1892. jan. 10. Atyja : József, mav. málhahordó, Pécel. 

13. Timkó György ág hitv. ev. vallásu; szül, Békéscsaba,
1895. szept. 6. Atyja: György, csizmadia.

15. Tóth László ág. hitv. ev. vallásu; szül. Orosháza, 1895,
márc. 9. Gyámja: Tóth Sándor.

16. Trizna Jenő ág. hitv. ev. vallásu; szül. Szarvas, 1895.
márc. 3. Anyja: Mihályné.

17. Vida Szűcs Sándor ref. vallásu; szül. Szentes, 1894. jan.
24. Nevelő atyja: Tóth József, gépész.



Kimutatás az intézet növendékeiről..
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1. 11. 111. IV.

1 Általános áramlat.
Fölvétetett rendes tanuló 15 18 8 17 58
Fölvétetett magántanuló — 1 — 1

Összesen: 15 18 9 17 59

A tanév folyamán kimaradt 2 — 1 3
Létszám a tanév végén rendes tan. 18 18 7 17 55

2 Vallás szerint.
Rendes tannlulók.

Ág. hitv. ev. 13 16 5 11 45
Ref. 1 2 9

Ci 5 10
Rém. kath. 1 — 1 i 3
lzr. — —

Összesen: 15 18 8 17 58
Magántanulók .

Ág. hitv. ev. — — — —
Róm. kath. — 1 — 1

Összesen: 15 18 9 17 1
Életkor szerint:

1898-ban született 9 — — — ___ 2
1897 „ í) 5 — — 10
1886 „ f í 2 2 — 10
1895 „ 2 5 2 3 11
1894 „ — 4 3 6 12
1893 „ — 2 — 6 8
1892 „ — 1 1 2 4
1891 „ — — — 1 1

15 18 8 17 58
Magántanuló. — __ 1 — 1

Összesen: 15 18 9 17 59
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4 Illetőség szerint:
Szarvasi 6 8 2 3 19
Békésmegy i 3 7 4 7 20
Más megyebeli 6 4 i 3 7 20

Magántanuló — 1 — o

Összesen: 15 18 9 17 59

5 Anyanyelv szerint:
Mayyar 12 18 10 17 56
Tót 2 1 — 2
Német 1 _ 1 _ — 1

Összesen: 16 18 9 17 59



Egyleti élet.
ifjúsági segélyegyiet.

Elnök: Kiss Sándor tanár. Jegyző: Kelemen Andor IV. 
é. növ. Pénztáros: Szokolay Sándor III. é. növ. Választmányi 
tagok: Brusznyiczky Mihály és Kovács Tamás IV. é. növen
dékek; Égető János és Czinkóczky Andor III. é. növendékek; 
Domokos Antal és Them András II. é. növendékek, Klinkó 
János és Rohoska Mátyás I. é. növendékek.

Az egylet a tanév folyamán egy alakuló, 4 választ
mányi és 1 zárógyüiést tartott.

A lefolyt tanévben 19 növendék részesült az egylet tá
mogatásában a következő arány szerint:

IV. osztályból:
Dankó János 18 kor.
Horváth Árpád 17 „
Jónás István 18 „
Kelemen Andor 18 „
Kovács Tamás 19 „
Kraszkó György 17 „
Orbán János 19 .,
Szabó József 9 „
Tóth László 19 „
Trizna Jenő 16 „
Összesen: 170 kor.
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III. osztályból:
Czinkoczky Andor 18 kor.
Szokolay Sándor 18 „
Összesen: 36 kor.

II. osztályból:
Belenczéressy József 15 kor.
Csatári Lajos 17 „
Domokos Antal 18 „
Gálik Pál 16 „
Összesen: 66 kor.

I. osztályból:
Kiin kő János 17 kor.
Mihály András 15 „
Rohoska Mátyás 7 “
Összesen : 40 kor.

Az 1912—13. tanévben tehát 312 korona osztatott ki 
segélyezés címén. A pénztár állapotának évközben történt, vál
tozásairól különben a következő fölsorolás nyújt áttekintést:

Az 1912—13. tanévről maradt tőke 2260 kor. 61 fillér.
Az ifj- gyámegy. ajánd. a múlt tanév végén 2356 K

Gálik Mátyás IV. é. növ. ajándéka 20 —
Roszjarovitz János ur ajándéka 15 —
Kamat az 1912. év első felére 2L25
Kamat az 1912. év második felére 5216
57 rendes és 2 magántanuló tagdija 118 — Y)

Javító vizsgálatok után befolyt 71'— V

Birság cimén befolyt 5‘— Y)

összes bevétel az 1912—13. tanévben: 355 97 K.
Összes kiadás az 1912— 13. tanévben: 312‘— ,,
Tiszta jövedelem az 1912— 13. tanévben: 4397 „

Az egylet vagyona az 1912 13. tanév vegén: 2304 58 K. 
A pénztál i napló lezárása után befolyt még a Szarvasi Hitel
bank r.-t.-tól ajándék cimén 59 kor., a tanitóképző-intézet 
ifjúsági gyámegyletétől ugyancsak ajándékképpen 15 kor.

A nemesszivű adakozóknak ezúton is leghálásabb kö
szönetét nyilvánítja.
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Jelentés az ifjúsági gyámintézetről.

A szarvasi ág. h. ev. tanítóképző ifjúsági gyámintézete 
a folyó tanévben is megalakult. Az alakuló közgyűlés 1912. 
október 8-án tartatott meg Levius Ernő tanár elnöklete alatt. 
Az intézet növendékei közül Dankő János II. é. növendéket 
jegyzőnek, Tóth László IV. é. növendéket pénztárosnak vá
lasztotta meg a közgyűlés.

Választmányi tagok lettek a IV. osztályból Kelemen An
dor és Brusznyiczky László. A III. osztályból Szász István és 
Szokolay Sándor. A II. osztályból Pribelszky Pál és Havas Pál 
Az I. osztályból Klidkó János és Milyó János

Az önkéntes adakozás 39 korona 90 fillért eredménye
zett. Ezen összeg egynegyed része az alapszabályok értelmé
ben az egyetemes gyámintézeté. A torzsai konfirmantus otthon
nak 4 korona 66 fillért' az eperjesi theologiai otthonnak 10 
koronát, a szarvasi tanítóképző ifjúsági segélyegyletének 15 
koronát juttatott.

Az ifj. önképzőkör működése a folyó iskolai évben.

Az önképzőkör ez évi működését 1912. szeptember 
21-én kezdte meg. A kört Tömörkényi Dezső tanárelnök ve
zette. A kör tisztviselői voltak: főjegyző Timkó György IV. é. 
növ., aljegyző Áchim András III. é. növ., pénztáros Fekete Sán
dor IV. é. növ., ellenőr Égető János III. é. növ., főkönyvtáros 
Kovács Tamás IV. é. növ., alkönyvtáros Szokolay Sándor III. 
é. növ., lapfelügyelő Horváth Árpád IV. é. növ. A kör tartott 
16 rendes és egy diszgyűlést. Október 6-át nem díszgyűlés 
keretében tartottuk meg, mert e nap vasárnapra esett, amikor 
is a növendékek templomba mentek és ott gyászistenitiszte- 
letet hallgattak. Március 15-ét diszgyűlés alakjában tartottuk 
meg.

A kör e tanévi működése folyamán elhangzott 2 be
széd, 33 szavalat, 8 zeneszám és 32 bírálat. Bírálatra beérke
zett egy költemény.

A rendes üléseken elhangzott 30 szavalat, ezek közül 
6 dicséretes, 7 sikerült érdemfokkal jutalmaztatott, 14-et elfo
gadott, 3-at elvetett a kör. 1 beszéd kitüntetéses dicséretet
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aratott. A beszédet irta és egy rendet gyűlésen elmondta Or
bán János IV. é. növ. E beszédet az önképzőkör az érdem
könyvi en határozta megörökíteni.

1848. március 15-e emlékére tartott diszgyűlés műsora :
1. Hymnus, énekelte az ifjúság énekkara, Fekete Sán

dor IV. é. növ. vezetése mellett.
2. „Nemzeti dal.^ Petőfi Sándortól. Szavalta Brusznyiczky 

Mihály IV. é. növ.
3. „Emlékezzünk.“ Ünnepi beszéd. Irta és elmondta 

Orbán János IV. é. növ.
4. „Kossuth apánkhoz.“ Nagy I.-től. Énekelték: Fekete 

Sándor, Horváth Árpád, Kovács Tamás, Kraszkó György, Tóth 
László, Timkó György IV. éves. Áchim András III. éves növ.

5. „Cinka Panna.“ Farkas Imrétől. Szavalta Kraszkó 
György IV. éves növendék.

6. „Szent az érzet.“ Török A-.tól. Énekelte az ifjúsági 
kis énekkar, Fekete Sándor IV. éves növ. vezetése mellett.

7. „A hazaszeretetről.“ Szabolcsira Mihálytól. Szavalta 
Szokolay Sándor III. éves növendék.

8. Szózat. Közének.

A Papszász-féle ösztöndíj kamataival (8 K.) a márc. 
15-iki igen szépen sikerült ünnepi beszéd Írója és elmondója, 
Orbán János IV. éves növendék jutalmaztatott. A kör Bugyis 
Andor gyógyszerész ur részéről egy 10 koronás arany ado
mányban részesült oly célból, hogy azzal a márc. 15-iki ünne
pély legsikerültebb szavalata jutalmaztassák. A dijat Kraszkó 
György IV. éves növendék kapta a „Czinka Panna“ c. költe
mény rendkívül finom, mély érzésű, teljesen tudatos kidolgo
zásáért, illetőleg előadásáért.

A kör a nemeslelkü adakozónak a jótéteményért ez 
utón is hálás köszönetét fejezi ki.

A körnek az év folyamán volt 56 tagja. A tagok fe- 
jenkint 2 korona tagságdijat és 1 korona olvasóköri dijat fi
zettek.

A kör összes bevétele 206-44 kor. volt
a  kör összes kiadása 183'51 „ volt

A kör összes vagyona a tanév végén 22'93 kor.
A kör e tanévben is fenntartotta az olvasót és szóra- 

kozót. A lapörséget az I. és II. évesek végezték naponként fel
7
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váltva. A kör járatta a Vasárnapi Újságot, az Uj Időket, a 
Tolnai Világlapot, a Művészetet, a Budapesti Hírlapot és a 
Paedagógiumi Lapokat. A kör olvasás céljából a tanári kartól 
kölcsönkapta a Budapesti Szemlét, az Urániát, a Nemzeti Kul
túrát, a Huszadik Századot, az Uj Életet, a Természettudo
mányi Közlönyt, a Turistaság, Alpinizmust, a Néptanítók Lap
ját, A Nemzeti Iskolát, az Evangélikus Népiskolát, a Protestáns 
Szémlét, az Ev. Őrállót és az Evangélikus Lapot.

Olvasó óra minden hétköznap 5—6-ig volt vasárnap 
pedig 4—6-ig. Ez idő alatt a három sakk és a két dominó is 
az ifjúság szórakoztatására szolgált.

Az ifjúsági könyvtár gyarapodása:

Vétel utján:
Tolnai világtörténelem, 4 kötet, A Tolnai Világlap ked

vezménye; á 3 korona.
Vasárnapi Újság 
Uj idők 
Művészet 
Tolnai Világlapja 
Pedagogíumi lapok 
Kultúra 1—1 évfolyama.

Ajándékozás utján:

Ngys. Benka Gyula nyug. ig. ur ajándéka:
Kalmár József: Kér. katedrái tanítások.
Bormann Károly : Schulkunde für evangelische Volks- 

schullehrcr. I. II. kötet.
Dr. Lukács és dr. Fábry: Ferencz Józséf és Erzsébet, 
Dr. Schlauch Lőrinc: Erzsébet királyné emléke.
Paulik János: Egyh. beszédek a szocializmusról. 
Környei János: Tanító az iskolában.
Dr. Torday Ferenc: Az emberbonctan.
Éltes Mátyás: A gyenge tehetségűek oktatása.
Koren Pál : Jézus csodái.
Dr. Fábry Sándor: Bajczai Beliczey István jellemrajza. 
Dr. Pékár Károly: A könyvről.
Rédei Károly: Pál apostol levelei.
Dr. Schneller István: Záróbeszéd.
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Az „Eötvös alap“ közleményei.
Orsz. tanítói képviseleti közgyűlés.
Hurtay György: Vélemény a „Véleményről.“
Dr. Masznyik Endre : Luther élete.
Török József: Dr. Luther Márton élete. 2 példány.
Dr. Neményi Imre: Szemelvények Apáczai Csere Já

nos pedagógiai müveiből.
Zih Károly: A hazaárulók.
A győri főreálisk. igazgatósága: Tanács a tanulóifjak 

egészségének gondozására.
Szeberényi Lajos: Búcsúszavak.
Keviczky László: Elbeszélések.
Pálfy János : Utasítás az ev. néptanítók számára. 
Laurent Ferencz: Az iskolai takarékpénztárakról. 
Drechsler Nándor; A tanító sorsa.
Tomcsiínyi János: Gööz József dr. reformmúvei.
Liska János: A klasszikus szinügyről.
Sirisaka Andor: A babonáról.
Veres Ferenc: Taneszköz készítés.
Dr. Hajnal Albert: Védekezés a tüdövész ellen. 
Porzsolt Lajos: Játékkönyvecske.
Mészáros Armand : Cipruság Ili. Béla ravatalára.
Vaday -József: Ezredéves album.

Zámbory Endre tan.-kép.-int. tanár úr ajándéka:
Sós Dóra: Szépirodalmi elbeszélések gyorsirási mezben.

Garay Soma tanító úr ajándéka :
Pokoly József: Bocskay István és a bécsi béke.
Dr. Masznyik Endre: A smalkaldeni cikkek.
Dr. Eszterházy Sándor: Erzsébet királyné.
Kenessey Kálmán: A búza vetőmag nemesítéséről. 
Belohorszky Gábor: Theologiai rendszer.
Dr. Fábry Sándor: Ferenc -József és Erzsébet.
Koren Pál: Luther és Melanchton.
Újvári Miklós: Király-álom.
Darányi Ignác: Mezőgazdasági háziipar.

Dr. Karaffiáth Márius ajándéka :
Claude Tillier: A választási reformokról irt levelek.

„ _ Pamflettek.
7 *
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Benczúr Gyula jbir. tisztv. ur ajándéka:
Rözsaági Antal: Tollrajzok.
Mühlbach Lujza: Négy nap egy színésznő életéből.
Sipos Soma: Részvét-album.
Tóth József: Amit mindnyájan érezünk.
Ruttkay Sándor: Jungmann Mihály jellemrajza.
Podhravszky Lajos: Incognití.
Kelemen Andor IV. éves tanító növ. ajándéka :
Algőver Andor: Comenius Ámos János és Apáczai 

Cseri János pedagógikájanak birálatos egybevetése.

Piliszky János I!. é. tanító növendék ajándéka :
Télfy János: Xenophon cyropadhiája.
Gács Feri: Tévelygők.

Az önképzőkör ezúttal is hálás köszönetét fejezi ki a 
nemesszivü adakozóknak adományaikért.

Az önképzőkör ez év folyamán egy 600 korona értékű 
képet nyert. A képet az önképzőkör értékesíteni fogja.

Ai. ifjúsági zászlő-alap ez évi gyarapodása 61 korona 
87 fillér volt. Az ifjúsági zászló-alap vagyona 231 korona 49 
fillér. A zászló-alap gyarapítására fejenként 1 koronát szava
zott meg a kör.



Segélyezés es jutalmazás.
Kimutatás azon növendékekről, akik tan- és tápdij- 

kedvezményben részesülnek.
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Tandij
elengedés

Tápdij
elengedés

Össze
sen

Jegyzet
Fél
évi Eg.év K. f. Féiévi C0i K év. K. f. K- t.

l Dankó János VI. i 14 50 1 no 124 50
2 Kelemen Andor i — Í8 - — 1 110 — 128 _
3 Kovács Tamás - i 18 50 — 1 110 — 128 50
4 Kraszkó György — i 18 50 i -I 55 — 73 50
5 Orbán János i 18 50 — 1 110 — 128 50
fi Timkó György i 13 50 í 55 — (58 50
7 Trizna Jenő — i 1, 50 — 14 50
8 Jónás István — i 221 50 55 77 50
9 Horváth Árpád i — is; — — 1 110 — 128 —

10 Tóth László i 18 50 i 55 — 73 50
11 Szabó József i l8 1 _ — 18 —
12 Czinkóczky Andor III. i 14 50 — -- — 14 50
13 Szokolay Pál i 18' 50 i 55 — 73 50
14 Delhányi Zsigmond II. részletfizetés kedvezmény
15 Belenczéresy J. „ i — 7 i 55 — 62 —
Ifi Domokos Antal i — 18 i - 55 — 73 —
17 Gálik Pál — 1 181 50 i -  ! 55 — 73 50
18 Csatáry Lajos „ i — 18| - i - 55 73
19 Kriek Gyula i — 9 1 55 — «4 — részi. fiz.
20 Pribelszky Pál — 1 14 50 — -- -- — 14 50 kedvezni.
21 Mathaeidesz Béla 1. részletfizetés kedvezmény
22 Rohoska Mátyás 1 141 50 -- 1 --- — 14 50
h Klinkó János i 9 9

összesen — — :-J34! 50 —
I— 11100 '434 50
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Kimntatás az ösztöndíjban részesült növendékekről.

Az ösztöndíj 
és jutalom neve

Az ösztöndíj élvezője

1 Mikolai-féle 60 Timkó György IV. é n.

2 Mikolai-féle 60 Kovács Tamás IV7. é. n.

3 Haviár Dani-féle 60 Orbán János IV. é. n. L a 8. 
f. számot,

4 Haviár Dani-féle 60 Palyó János 11. é. n.

5 Ponyiczkz Máté-féle 60 Égető János III. é. n. 30 K 
Czinkócky A. 111. é. n. iíO K

6 Tepliczki-féle 48 Brusznyiszky Mihály 
IV. é. n.

7 A szarvasi nöegylet 
ösztöndíja

20 Moravcsik Lajos h é. n

8 Sapszász Gyula-féle 9 Orbán János IV. é. n, L. a 3 
f. számot

9 Bugyis Andor-féle 10 Kraszkó György IV. é. n,

10 A bánfai ág. hitv. 30 Rohoska Mátyás 1. é. n

30 Klinkó János 1. é. n.
ev. egyházkerület —

25 Kelemen Andor IV, é. n,

203 koronás ösztön- 25 Jónás István IV. é. n-

dijából részesültek
25 Pribelszky Pál 11. é. n,

25 Mihály Anerás 1. é. n.

25 Kovács György Ili, é. n.

15 Orbán János IV. é, n.
L a 98. 

f. számot.

összesen 587

Jegyzet



A berendezés és felszerelés gyarapo-
dása az 1912.— 13. tanévben.

1. Berendezés.

a) Szekrény az ig. irodában 1 drb. 160 K.
b) Karosszék „ 1 „ 65 „
c) Tolltartó „ r> V) 1 *
d) Irómappa „ 77 75 6 „
e) Függő fali szekrény „ 77  rí 12 „
f) Kályha „ 77 n 59 „

g) Tintatartó „ 77 77 2 „
h) Gyufa és hamutartó „ 77 77 2 50
i) Zöld posztó a tanári teremasztalára,, „ 28
j) Gyufa és hamutartó 2 „ 5

Összesen: 336 korona 50 fillér

2. A földrajzi szerelvények gyarapodása az 1 91 2—13 tanévben

l drb. 60 cm. átméréjii földgömb 60 korona fillér.
l drb. Mang-féle megfigyelő műszerdoboz

szerelvényekkel 58 20
1 drb. Quadráns 30 77

1 drb. Tellurium 55 „  40
1 drb. Éggömb 180 7 7 *

5  d rb . ára összesen: 383 ko rona  60 f



104 —

3. A tanári könyvtár gyarapodása 1912—13 iskolai évben.

a) vétel utján.
Körösi —Szabó: Az elemi népoktatás enciklopédiája
Budapesti Szemle
Magyarnyelv
Endrődi: a magyar költészet kincsesháza 
Magyar könyvtár kötetei.
Malonyai Dezső: A  magyar nép művészete.
Bein— Bogyó- Havas: Politikai számtan.
Dr. Beke Manó: Differenciál és integrálszámítás. 
Soddy: A rádium.
Sbraub Sándor: Elektrotechnika.
G. H. Darvin: A  tengerjárás és rokontünemények. 
F. Scmidt: A gyakorlati fotografozás kézikönyve. 
Természettudományi közlöny.
Uránia.
Dr. Aujenky Aladár: A baktériumok természetrajza 
Botanikai közlemények.
Dr. Lendl Adolf: A mikroszkópigyakorlatok elemei. 
Állattani közlemények.
Földrajzi közlemények.
Uj élet.
Huszadik század.

Elemi iskolai vezér- és tankönyvek.

Láng Mihály: A magyar beszédre való szoktatás 
módja.
Nagy—Urhegyi: Uj abce.
Peres Sándor: Magyar A B. C. és elemi olv. könyv. 
Nagy László: Nyelvtani gyakorlókönyv. 2 osztály 

számára.
Sebesztha -  Gáspár: Olvasókönyv. 2 oszt. számára. 
Gyulai— Radnai— Tóth. Nemzeti olvasó könyv. II. 

oszt. számára.
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Nagy körösi: Nyelvtani gyakorlókönyv. 3 és 4 
oszt. számára.
Gyulai —Radnai—Tóth: Nemzett olvasókönyv 3 o. 
Gáspár: Olvasókönyv. 3 osztály.

4
V  55 ^  55

Gyulai -  Radnai— Tóth: Nemzeti olvasókönyvIV. o. 
Körösi Sándor: Nyelvtani gyakorlókönyv V. oszt.

VI oszt55 55 55 55 V ' *  '“, O Z ' L*

Gáspár János: Olvasókönyv. V .— VI. oszt.
Gyulai —Radnai Tóth: Nemz. olv.-könyv. V. VI.o. 
Dr. Beke Manó: Számtan II. oszt

IV55 55 55 1 v * 55

» ., „  V. VI. oszt.
Bittenbinder —Dékány: ’Mértan V. VI. oszt. 
Nagy—Urhegyi Természettan VI. oszt. 
Farkas Sándor: Történelem V. oszt.

VI1 • 1 1 ■) V 1 • 1 1

,, ,, Polgári jogok és kötelességek V.
VI. oszt.
Dr. Balog A rtu r: Magyar alkotmánytan V.—VI o. 
Farkas —Kán: Földrajz IV. oszt.
Simonyi Jenő „  „  ,,
Farkas—Kán ,, V. VI oszt.
Simonyi
Snazel Ferencz: Gazdaságtan V:. oszt.
Snazel ,, Gazdaságtan V. oszt.
Balló Quint: Természetrajz V VI. oszt.
Koch Vángel: Természetrajz V. oszt.

Kiss -  U rhegyi: A magyarok története V.--V1. o. 
Pataky Vilmos: Bartalus féle énekiskola 111. IV. o.

,. „  „  „  „  V. VI. o.
A magyar nyelv tanításának terve a nem magyar 

anyanyelvű népiskblában.
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b) Ajándék ütján.

Benczúr Sándor ajándéka,

Vajda Péter: Buda halála.
Zsilinszky Mihály : A széptan előcsarnoka. 
Czinkotay Márton : A csanádmegyei régészeti és 

történelmi társulat évkönyve 1902.
Szarvasi Lapok 1884. évfolyama, Szarvasi Hírlap 

1905. évfolyama.

Karafiáth Máriusz dr. ajándéka.

Claude Tilher két pamfletje.

V. K. M. ajándéka.

Kulervo éneke.
Hivatalos Közlöny.
Révaz Nagy Laxikona. (Eddig 6 kötet érk.)

Nikelszky Zoltán afágdéka.

Kogutowicz Földrajzi Atlasz.
Magyar Paedagógia,

Zámbory Endre ajándéka.

Turistaság és alpínizmus.
Így a tanári könyvtár állománya 1913. évi junius 

hó 30-án 1.206 kötet 5032’55 K értékben. Gyarapodás 
tehát 139 kötet 622-69 K értékben.

A fizikai szertár gyarapodása az 1912—13. iskolai évben-

Villamos csengő üveg burában.
Atvod-féle ejtögép vili. kikapcsolóval 
Kétkarú emelő alumíniumból 
Lejtő
Frick-féle reverziós inga 
Spiritus lámpa
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Üveg úszó 
Radiometer 
Hanginterferencia cső
Miiller-féle fénytörő és fénytükröző készülék 
Megosztó vili. gép 
Elektroskop 
Fényképező gép
így a fizikai szertár állománya 1913. évi junius 

hó 30-án 150 db. 2076’18 K értékben. — Gyarapodás 
tehát 15 db. 491'02 K éitékben.

A régiségtár gyarapodása.

Mint az előző években, úgy az elmúlt nyáron is 
Krcsmárik Endre tanár régészeti kutatásokat végzett 
Szarvas külterületén s az elmúlt ősz szeptember iiavá- 
Békésszentandráson is. Mivel e régészeti kutatásokat 
részben Szarvas község anyagi támogatása mellett vé
gezte, a segélyezés feltételének megfelelően a leletek 
egy része a főgimnázium régiségtárának lett átaladva.

A képzőintézet régiségállománya mindamellett 
igy is sok figyelemre méltó tárgyal gyarapodott, sajnos 
azonban, e régiségek elhelyezésére külön szertári helyi
ség nincs. Különösen két becses kutatás volt. Így az 
elmúlt nyár folyamán a szappanosi földeken Kunstár 
András szarvasi gazda tanyáján egy parton levő emel
kedés újabb kőkori lakó- és temetkező-hely maradványait 
zárta magába. Az ásatás alkalmával felszínre keJült 
emlékek feldolgozás alatt állanak. Fontosságát ezen 
leletnek az adja meg, hogy több hazai analóg lelettel 
vethetők egybe s az óbessenyői és puszta bukovai neo
litkori emlékekhez feltűnő hasonlatosságot mutatnak.

Ezen őskori telep jórésze át lett kutatva s további 
feltárása szintén tervbe véve.
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Másik igen becses honfoglaláskori jellegű telep 
volt a bsztandrási, pálinkási lelőh., hol szeptember havá
ban a szüreti vakációban képzőintézeti növendékeinkkel 
egy napra ‘terjedő ásatást rendezett Krcsmárik tanár. 
Általában a környéki régészeti kutatásokban állandóan 
résztvesznek az intézet növendékei, bőven gyarapítván 
ezáltal kulturhistóriai ismeretüket s a régi emlékek meg
őrzése iránti érzéküket is jelentékenyen fejlesztik. A 
szentandrási honfoglaláskori jellegű emlékeket a szak
körök is komoly figyelemre méltatták s e kutatás és a 
lelt régiségek részletes leírása, ábrákkal ellátva, a hon
foglaláskori temetkezési módnak tanulmányszerü ismer
tetése alakjában, Krcsmárik Endre tollából, az Archeológiái 
Értesítő“  1913. febr 15-iki számában látott napvilágot. 
Sokat érne az ásatások által feltárt sírok embervázai
nak, különösen a honfoglaláskoriaknak megőrzése s meg
felelő elhelyezése, mely gyűjtemény mig egyrészt becses 
antropologiai tanulmány alapját képezhetné, másrészt a 
tárgyak a régiségtár ritka nevezetességű ereklyéit ké
pezhetnék. Sajnos, ezidőszerint erre gondolni nem igen 
lehet s a kellő gondozása e muzeális anyagnak a kivá
nalmaknak megfelelő nem lehet helyszűke és alkalmas 
szekrények hiányában. Anyagiakon múlván a dolog, tü
relemmel kell várnunk a jobb időket.

A régiségtár gyaraoodása a következő ajándékokból áll.

Honioglaláskori fejváz, földel együtt, természetes álla
potban, Békésszentandrás pálinkáséri halmából, 
Krcsmárik tanár ajándéka K 5‘—

Agyagorsógomb, 3 db. Angyal Mihály ajándéka a hurkási 
földekről — .40

Nagytiszteletü Placskó István ev. lelkész ur ajándék 
érem gyűjteménye:

Hazai réz- és bronz emlékérem 4 db 1‘—
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Külföldi réz emlékérem 1 db — 30
Külföldi réz játékpénz f db — -20
Hazai és külföldi kük korú bronzpénzek túlnyomókig a

XVIII. és XIX. századból 76 db. 4’
Ezüst dénár I. és 111. Ferdinánd idejéből 3 db P
Lengyel régi ezüst pénz 2 db. —’50
Papírpénz, u. n. Kossuth-bankók 16 db P—
Huba János ev. tanító ur ajándéka 4 db rézpénz a

XIX. század elejéről -  ‘20
Czinkoczky Andor III. é. tan. kép. növ. ajándéka :

1 orosz nikkel pénz és 1 db. 1800-ból való osztrák
rézpénz — •20

Belenczéresi József II. é. tan. kép. növ. ajándéka :
2 db. Kossuth bankjegy — 40

Szaporodás 115 db 8  50 K értékben 
Állomány 268 db 49'58 K értékben

A szappanosi neolitkori leletek nincsenek felvéve 
mivel még feldolgozás alatt állanak.

A természetrajz — vegytani szertár gyarapodása.

Álattani szerelvények.

Fekete varjú, 1 drb. ajándékozta Welcker Dá
niel II. növendék 5 korona — fillér.

Szaporodás 1 drb. 5 korona — fillér.
Állomány: 269 drb. 787 20 fillér.

Növénytani szerelvények.

Kézi herbarium, 1 db., Kovács Tamás IV. é. növ. 
ajándéka 2 korona — fillér.

,, ,, 1 db., Hartwein Fülöp I. é. növ.
ajándéka 1 korona — fillér.

Szaporodás: 2 drb 3 korona értékben.
Állomány: 85 drb. 260 korona 70 fillér.
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Ásványtani szerelvények.

Hegyi kristály, 2 drb., Huba János tanító aján
déka 1 korona — fillér

Antimonit 1 drb Huba János tanító ajándéka 30 ,, 
Galeint 1 drb. „  „  „  „  10 „
Andesit 2 db. Them András 11. é növ. aján. 20 ,, 
Jaspis, 1 drb. „  „  „  „  20 „
Rézérc 1 drb. „  „  „  „  10 „
Calcit, kristályodott, 1 drb Them András ajánd,

20 fillér
Calcittal kérgezett vastartalmú márgás kőzet Them 

András 11. növ. ajándéka 10 fillér
Delhányi Zsigmond 11. é növ. ajándéka kis ásvány

tartó szekrény, apró ásványdarabokkal 1 db. 2 korona.

Szaporodás: 11 drb. 4-20 értekben.
Állomány: 283 drb. 128'39 értékben

5. A kézügyességi leltár gyarapodása a folyó tanévben.

14 drb. Állítható papirnemez vágó kés 21 kor. — fillér
20 ,, Fiizö tű

000

1 ,, Papirszelő 0 ,, ,,
1 ,, Kinizsi szorító 20 „  -  „
3 Amerikai vonókés 4 „  20 „
6 „  Kis vasgyalu 12 „  -  „
1 ,, Finom köszörükő — ,. 50 „
1 ,, Nagy köszörükő 2 „  -  „

10 ,, Vasvonalzó 18 „  -  „
57 drb összesen: 85 kor. 50 fillér

Az ifjúsági lövésztanfolyam szerelvényeinek gyarapodása 
az 1912—1913 tanévben.

4O drb. puskaszíj,
5 ,, gyalogsági derékszíj fémkapocscsal és pajzzsal



5 ,, táska ismétlőpuska szuronyhoz
6 „  tölténytáska 8 mm. lőszerhez tölténytáskával

35 ,, Werndl rendszerű kül. csap. puska (karabély)
4 ,, 90 M. ism. puska szurony és hüvellyel 
1 „  95 M. „
1 ,, 6 M. szerelőfogó
1 „  gyutacskilökő

20 ,, töltőhüvely
5 fedetlenül fekvő alak
3 fedetten ,, „
5 ,, szembefutó ,,
2 ,, oldaltfutó ,,
3 ,, térdelő ,,
2 ,, ügető lovas
1 „  iránygép

24 ,, 90 M. töltény zár 
100 ,, 90 M. fadugó oktató töltény 
12 ,, 88 M használt tárdoboz
3700., 2 M Gyutacs
3700., 2 M ólomlövedék

Ezen szerelvényeket a m. kir. honvédelmi miniszter 
díjtalanul engedte át intézetünknek a lövésztanfolyam céljaira.



A gyakorió iskola,
A gyakorló iskola ez évben is két teremben volt 

elhelyezve. E termek szűk volta miatt a felvehető ta
nulók száma korlátolt, úgy, hogy az alsó négy osztályba 
átlag 8 —8 , az V. és VI osztályba pedig csak 4— 4 ta
nuló vehető lel. A tanulók felvétele szeptember 2-án 
és 8-án történt, szeptember 5-én részt vettek az iskolai 
évet megnyitó intézeti ünnepségen, mely után a tanulók 
helyeiknek kijelölése s az órarend lemásoltatása, az 
iskolai szabályok felolvasása és megmagyarázása történt. 
Szeptember 5 én megkezdődött a tanitás is, amely jun. 
4-ig, az évzáró vizsgálat megtartásáig folyt.

A gyakorló iskolában M a i g ó c s y  Gyula gyak.- 
isk. tanító betegsége és e miatt való szabadságoltatása 
miatt (L. a ,,Jelentés“  2. pontját!) 1913, január hó 20-tól 
a tanév végéig N i k e I s z k y Zoltán, az intézet igaz
gatója — időközönkint a növendékek bevonásával 
tanított.

A tanulók részt vettek az intézet által október 
31-én megtartott emlékünnepen. A tanításban elért ered
mény általában jónak mondható. Az egészségi viszonyok 
— dacára a községünkben ez idén is uralkodott jár
ványoknak — kedvezőek voltak.
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A szükséges ismeretek közlése és tanítása s a 
testi nevelés mellett gond volt fordítva a tanulók vallás
erkölcsi érzésének, hazafias szellemének és a jótékony
ság ápolására. Alkalmas időben, vasárnapokon a tanulók 
tanáraik vezetése mellett résztvettek a tempi, ist. tisztele
teken. Résztvettek az intézet által tartott hazafias ünnep
ségeken. Március lö-ét az iskola a maga körében ünne
pelte, amikor a kis gyermekek hazafias költemények sza
valásával, az igazgató lelkesiő beszéddel adózott a haza
fias kegyeletnek.

A gyakorló-iskolába az 1912 — 13. tanévben be 
volt írva összesen 41 tanuló és pedig: 

az I. osztályba 7
a II. ,, 8
a 111 „  9
a IV, „  12
az V. „  3
a VI „  2

Összesen : 41 tanuló.
Vallásra nézve 39 ág. hitv. ev., 2 r. kath., össze

sen 41. Az egész iskolai éven összesen 403 félnapi mu
lasztás fordult elő. A tanulók közül kettő a confirmatioi 
oktatásban is részesült.

A tanulók névsora.

1. haviár Sándor ág.
2. Kántor Pál ,,
3. Krcsmárik Endre
4. Krsnyák Jenő ,,
5. Kürtösi Gyula ,,
6 . Nagy Sándor ,,
7. Neumann Ferenc

. osztály, 

ev. Szarvas

Összesen : 7.
6
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II. osztály.

1. Bohus Pál ág. hitv. ev Szarvas
2. Dérczy Tóni r. kath. ,,
3- Gyuris Gyula ág hitv. ev. Szarvas
4. Komlóvszky János ág. h. ev. ,,

. Král Pál „  „  „  „

. Mendöl Tibor ,, ,, ,, ,,
7. Ruzicska Lajos ,, ,, ,, „
8 . Szloszjár Pál ,, ,, ,, ,,

Összesen : 8

I li. osztály.

1. Behán Mátyás ág. hitv. ev. Szarvas
2. Dérczy Ferenc r. kath. ,,
3. Dispiter Pál ág. hitv. ev. ,,
4. Ganyecz Pál ,, „  ,, ,,
5- Horváth Jenő „  ,, ,, ,,
6 . Kürtösi Géza ,, ,, ,,
7 Moravcsik Sándor ,, ,, ,,
8 .. Ruzsicska László ,, ,, „
9. Schultz Endre ,, „  ,,

Összesen : 9

1. Fehér István
2 . Forster Károly
3. Haviár Lajos
4. Kolimár Pál
5. Kondacs Lajos
0 . Liska Gyula
7. Meljan János
S. Opavszky Sam
9. Spirony János

IV. osztály, 

ág. h. ev. Szarvas
55 55 55 55

55 55 55 55

55 55 55 55

55 55 55 55

55 55 55 55

55 55 55 55

5 5 5 5 5 5 5 5

55 55 55 f  5



10. Spruka János ág. hitv. ev. Szarvas
11. Szvák Mihály „  „  ,,
12. Tusják Pál „  „  „  „

Összesen: 12.

V. osztály.

1. Baginyi Endre ág. h ev. Szarvas
2. Djeska János ,, „  ,, „
3. Kántor János ,, „  ,, „

Összesen: 3.

VI. osztály.

1. Hritz Mihály ág. h. ev. Szarvas
2. Rohonczy Jenő ,, „  „  „

Összesen : 2 .
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Az 1912.-13.-ik iskolai évben végzett 
tárgyak vázlata.

I. osztály.
1. Vallás, heti 2 óra. a) Biblíaismertetés. Az ó-szövetség 

könyveinek ismertetése, tartalmuknak olvasás álján való bemu
tatása. Izrael népének története a fogság utáni időben. Isten 
országa az ó-szövetségben. Kk. Batizfálvy-Bereczky: Bibliais
mertetés. Tanár: Levius Ernő.

b) Káté, heti 1 órában. A Kátéról általában, a káté há
rom első részének magyarázata. Kk. Koren Pál: Dr. Luther 
Márton kis kátéjának magyarázata. Tanította: Levius Ernő.

2. Neveléstan, heti 2 óráhan. A testi élet ismertetése 
neveléstani vonal (ozásokkal. Az emberi szervezet részletes le
írása. Az egyes szervek leggyakrabban előforduló betegségei 
és fertőző bajai. A tüdővész tüzetesebb ismertetése. A szeszes 
italok szervezetromboló hatásának bővebb fejtegetése. Az 
egészség ápolásának testi, lelki fontossága a társadalmi életre 
kiható jelentősége. A tanító feladata a gyermekek egészségé
nek ápolását illetiileg. Tankönyv: Dr. Juba Adolf: Testtan, 
neveléstani és egészségtani vonatkozásokkal. Tanár: Krcsmárik 
Endre

3. Magyarnyelv, heti 4 óra. Hangtan, szótan, mondat
tan. 1. A hangtanból: a magyar nyelv hangjai és azok válto
zásai, a hangok leírása; helyesírás. Szóelemek. Fontosságukat 
s a nyelvben való szerepüket külön-külön tárgyaltuk, különö
sen a szóképzés, szóösszetétel és a szóragozásra való tekin
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tettel. 4. A szótanból az egyes szófajokat s azok változásait 
vettük. A szóképzés szóösszetétel és szóragozásra különös 
nagy gondot fordítottunk. 3. A mondattanból; az egyszerű 
mondatok, azok nemei és az egyes mondatrészek. Az alany és 
állítmány egyezése. A szóvonzat törvénye. Az egyszerű mon
dat szórendje. Az összetett mondatok s nemei, a mellérendelt 
és alárendelt mondatok. A körmondat. A nyelvtani olvasmányok 
s költemények tárgyalása; ezt tertalmi és nyelvi fejtegetések 
alapján végeztük el s különösen a helyes fogalmazásra és Írásra 
fordítottunk nagy gondot. Az olvasmányok tartalmát a növen
dékek szabadon adták e lő ; több olvasmányt emlékezet után 
fogalmaztuk; a megfogalmazott részeket mondatonként felirtuk 
a táblára; közben részletes hangtani, szótani és mondattani 
vizsgálódásokkal éltünk, (Itt a cél a helyes, világos, szabatos, 
magyar fogalmazás volt.) Több költeményt — miután azt elő
zetesen tárgyaltuk — kögyv nélkül tanultak meg. Kéthavon- 
ként egy házi s havonként egy-egy iskolai dolgozatot is ké
szítettünk. A nyelvtan beható tárgyalása közben a stilisztika 
anyagát végeztük, még pedig a stilus tisztasága, világossága, 
szabatossága, a stilus általános törvényei, a stilus szemléletes- 
sége, hangzatossága és érzelemkeltő eszközei. Közéleti fogal
mazványok. Kk. Köveskuti Jenő és Sarudi Otto: Magyar Sti
lisztika és Dr. Weszely Ödön : Rendszeres Magyar Nyelvtana. 
Tanár: Supper Frigyes.

4. Német, heti 2 órában. Nyelvűin. Beszéd és forditá- 
sos gyakorlatok. Kéthetenként egy Írásbeli dolgozat a tanul
tak alkalmazása céljából. Kk. Szőllősi István: Német nyelv
könyv. Tanár: Supper Frigyes.

5. Történet, heti 3 óra Ő- és középkor. A keleti né
pek története. Egyiptom. Babylonia. Assyria Izrael. Fönícia. 
Perzsa birodalom. A görög nép története. Őskor. Osztályura
lom és törvényhozások kora. Perzsa háborúk és Görögország 
aláhanyatlása. A makedón korszak. A római birodalom törté
nete A királyság kora. A köztársaság kora. Hódítások. Polgár
háborúk. A köztársaság bukása. A császárság kora. A germán 
népek és a kereszténység. Itália és a keletrómai császárság. 
Az iszlám és az arab birodalom, A frank birodalom és a római 
császáiság megújítása, A frank birodalom felbomlása és a mai 
államok megalakulása. A német királyság fölemelkedése és az 
invenstitura-harc. A keresztes háborúk. A papság és császár
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ság utolsó küzdelmei. Műveltség a XI—XII. században. Nyu- 
goti országok a középkor végén. Német birodalom a középkor 
végén. Hazánk és a török. Olaszország és a renaissance. Tan
könyv : Sebestyén-Belossics: Egyetemes történet I. kötet. Ta
nár : Kiss Sándor.

6. Földrajz, heti 2 óra. Csillagászati és fizikai földrajz. 
Tájékozódás az észlelet helyén. Az ég egy napi jelenségei. A 
Nap mozgása. A Hold mozgásai és fényváltozásai. Naptár. A 
föld keringése. Fogyatkozások. A föld felszíne. A tengerek ki
terjedése, osztályozása és tagoltsága. A tengervíz színe, ösz- 
szetétele, hőmérséklete és mozgásai. A szárazföldek nagysága 
és a szárazföldek vizei, ezek geológiai működése. Vulkánok. 
Földrengések. Százados emello dés és sülyedés. Delejesség. 
Sarki fény. A levegő súlya; a légkör vastagsága, hőmérsék
lete, nedvessége, nyomása és áramlásai. Éghajlati elemek. 
Örök hó és jég területe. Tankönyv. Farkas-Dr. Kovács Csilla
gászati és fizikai földrajz. Tanár: Kiss Sándor.

7. Mennyiségtan, heti 4 órában a) Közönséges számtan 
és algebra. Bevezetés : Mennyiség, szám és számsor. Az algebra 
jelei. Mennyiségek számbeli értékeinek meghatározása helyette
sítés által Egyetemes mennyiségtani alaptételek.

Alapműveletek algebrai egész számokkal és kifejezé
sekkel. Számrendszerek. A négy alapművelet a tizes szám- 
rendszerben. A számok tulajdonságai — oszthatósági viszo
nyok Törtszámok. Közönséges és tizedes törtekkel való mű
veletek. Közönséges és tizedes törtek egymásra való átalakí
tása. Előnyös számolási műveletek. Az elsőfokú egy és több 
ismeretlenes egyenletek megoldása.

b) Mértan. Bevezetés a geometriába. Az idomok.
A végzett tananyag köréből megfelelő számú házi és 

iskolai dolgozat. Tankönyv : Tanfi Iván : Egységes mennyisagtan 
I. rész. Tanár : Zámbory Endre.

8. Természetrajz, heti 3 óra. A legújabb tantervi utasi- 
tásnak megfelelően növénytan és állattan. Az előbbiből az őszi 
időszak legismertebb növényeinek alaktani, ökológiai és rend
szertani leírása. A téli időszakban az állattanból a legfontosabb 
gerinces állatok ismertetése. Madárvédelem és mesterséges hal
tenyésztés. Az állatok rendszertani, ökológiai és lakóhely szé
rűit! összefoglalása. Tavasszal a legismertebb tavaszi növények 
leírása. Az ősszel és tavasszal tanult növények gyakorlati szem
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pontból való csoportosítása. Kirándulások. Biológiai gyakorlatok. 
Tankönyv: A növénytan alapvonalai. Miklós G.: Az állattan elemei. 
Tanár : Krcsmárik Endre.

9. Ének és zene, heti 5 óra. a) Ének: Hangképzés, hang
közök. ütemezés, rytmusok és dallamos énekgyakorlatok. Kézik. 
Sztankó Béla: Énekiskola 1. rész. Tanár: Levius Ernő. b) Zon
gorajáték: A zenéről általában. Hangjegy, kulcsok, vonalrend
szer, módosító jegyek. Ütemfajok. Dur és moll scalak képzése 
ujjrakása. Ujjgyakorlatok egy 8-ad terjedelmében. Kézikönyv : 
Beyer F.: „Előkészítő zongoraiskolája“ Tanár: Levius Ernő.
c) Hegedülés: A hegedű és részeinek ismertetése, n  hegedű han
golása és tartása. Helyes vonóvezetés. Gyakorlatok egész, fél 
negyed, nyolcad, tizenhatod hang és szünetjegyekkel. Scalak 2 
nyolcad keretben. Kézikönyv: Hohmann-Bloeh „Hegedűiskolája.“ 
1. rész. Tanár: Supper Frigyes.

10. Szépírás, heti 1 órában. A magyar irásbetük alakjai 
genetikus sorrendjükben és összeköttetésükbnn, különös figye
lemmel az ábc- és olvasókönyvekben használt irásalakokra. Írás 
krétával az iskolai fali táblán. Havonként egy házi feladat. Az 
Írástanítás módszertana. Előkészítés a népisknlai tanításra. A 
népiskolai szépirási anyagnak módszeres feldolgozása. Tanár: 
Örvös Károly.

11. Rajz, heti 3 órában. Sikdiszitmény^k szabadkézi raj
zolása. Gyakorié egyenes és göibn vonalak rajzolásában. Stili
zált sikdiszitmények rajzolása. Szinezési gyakorlatok. Kéziigyes- 
^égi gyakorlatok. Edények körrajzai és színezése. Préselt levelek

jzolása és stilizálása. Élő növények rajzolása. Egyszerű mér
tani testek vázlatos rajzai. Tanár: Örvös Károly.

12. Kézimunka, heti 2 órában. Papírmunkák. Papirhajto- 
gatás és a papirfüzések különféle nemei, könyvjelzők, ujságtar- 
tók, kefetartók, gyufatartók, névjegytartók stb. (Különös tekin
tettel, az elemi isk. anyagra Biró S. könyve nyomán.) Tanár: 
Örvös Károly.

13. Torna, heti 2 órában. A testgyakorlásban az 1. és II. 
osztály együttesen nyertek oktatást. Rendgyakorlatok arcsor, 
oldalsor, igazodás, födézes egynegyed és fél fordulatok, sorbon
tás, párok képzése arcsorból és oldalsorból, járások arc és oldal- 
sorban, vonulásokkal, szakaszalakitás, kettős rendek képzése. 
Menetelések, menet közben fordulások, igazodások. Szabadgya
korlatok. Állások, fej-, nyak-, váll-, törzs-, csípő-, kar-, kéz-,
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ujj-, láb- és lábfejgyakorlatok. Szergyakorlatok: lovon, bakon, 
nyújtón, korláton, gyűrűn. Ugrás, mászás rúdon és kötélen. Lab
dajátékok. Tanár: Örvös Károly.

II. osztály.

1. Vallás, heti 2 órában, a) Biblia Ismertetés. Az újszö
vetség könyveinek és iratainak rendszeres ismertetése. A 4 evan
géliumnak olvasás alapján való egybevetese. Jézus élettörténete. 
Az egyházi év ismertetése és perikopák olvastatása. Palestina 
rövid földrajza; az izraeliták szokásai, Az apostoli levelekböl|sze- 
melvéuyek olvastatása s magyarázása. Tanár : Levius Ernő.

b) Káté. Lásd. az 1. osztálynál.
2. Neveléstan, heti 3 órán. Tárgy : A lelki élet ismerte

tése tekintettel a nevelés feladataira. A lélektan és módszere. 
Az idegrendszer, A lélek fejlődése és működése. Érzet. Szemlé
let. Képzet Emlékezet. A tanulás, A képzelet és nevelése. Köz
képek. A tudat. Figyelem. Az appercepció. A gondolkodás. A fo
galom. Meghatározás felosztás. Az Ítélet. A következtetés. Az ér
zelem. Az érzéki, értelmi, erkölcsi, és esztétikai érzelmek, Az ér
zelmek nevelése. Az akarat, ösztön, vágy, szenvedély. A mozgás 
és akarat. Az akarat nevelése. Az erkölcsi jellem.

A növendékek egész éven át lélektani megfigyeléseket 
eszközöltek, gyakorló iskolában. Tankönyv: Dr. Kornis: A lelki 
élet ismertetése. Tanár- Tömörkényi Dezső.

3. Magyar, heti 4 órában. Aesthetikai alapfogalmak. A 
művészetek osztályozása. Művészi irányok. Az írásművek általá
nos jellemzése. A vers technikája. A nemzeti vers. A klasszikus 
vers. A nyugateurópai versformák. A költői művek osztályozása. 
A lirai műfajok. A lírai költemények nevelő jelentősége. A kisebb 
epikai műfajok es ezek nevelő jelentősége A reiotika fogalmai. 
Az Írásművek szerkezete és általános sajátságaik. A piózai mű
vek és általános sajátságaik. A történetírás. A tanultaknak olvas
mányokon való szemléltetése. A megtanult költemények. Ének 
Szt.-István királyról. — Balassa: Boldogtalan vagyok. — Ver
seghy : Lilla. — Kazinczy: MDCCClV. nov. XI. — Csokonai: 
A reményhez. — Csokonai: Szegény Zsuzsi a táborozáskor. — 
Kisfaludy S. : Himfy szerelmeiből hat versszak, — Kisfaludi S. 
Rákosi szántó a török alatt. — Tompa: A madár fiaihoz. Arany:
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Itthon. — Verseghy: Az igazi bölcs. — Kazinczy: A nagy titok
— Kölcsny: Emléklapra. — Vörösmarty: Kisfatudy K. sírjára:
— Tompa: A gólyához. Vörösmarty : Kis gyermek halálára. — 
Br. Eötvös: Búcsú. — Arany: Enyhülés. — Készült 26 dolgozat.

A magyar nyelvi dolgozatok : Az 1. (iskolai) dolgozat: 
A Bolond-lstók c. költemény tartalma emlékezetből. A 11. (isk.) 
dolgozat: Az első dolgozat folytatása. A 111. (isk./ dolgozat: „A 
jávorfáról“ c*. költemény tartalma emlékezetből. A IV. [iskola] 
dolgozat: A harmadik dolgozat folytatása. Az V. [isk.] dolgozat: 
A „Tűzszellem“ c. költemény tartalma emlékezetből. A VI. isk. 
dolgozat: Az ötödik dolgozat folytatása. A VII. házi dolgozat: 
Milyen hatásuk van az olvasmányoknak a gyermek képzeletvilá
gára és jellemfejlődésére, A V ili. [házi] dolgozat: A „Vitorlás 
csiga“ c. költemény tartalma emlékezetből. A IX. [iskolai] dolgo
zat: „A Sztracenai-sziklakapu“ c. költeménye tartalma emléke
zetből. A X. [házi] dolgozat: A f oly ónak milyen jó hatásai lehet
nek egy vidékre. A XI. [iskolai] dolgozat: Tompa Mihály „A sze
gény és gazdag“ c. költeményének tartalma emlékezetből. A Xll. 
[házi] dolgozat: Mit szolgál a tanításban az appercepció és ho
gyan alkalmazzuk azt? A XIII. [házi] dolgozat: Kapcsolatban van-e 
a testi és lelki élet egymással V Ha igen, mily gyermekmegfi- 
gyelési tapasztalatok bizonyítják a testi és a lelki élet kapcso
latát ? A XIV. [iskolsi] dolgozat: Appercipiálható ismeretek az 
elemi iskola tananyagában. (A X lll. dolgozat konkretebb feldol
gozása.) A XV. [iskolai] dolgozat : A tél utolsó napjai. A XVI. 
iskolai dolgozat: Egy naplenyugta a tóparton. A XVII. iskolai 
dolgozat: Mi jelentősége van a játéknak a gyernieknévelésben? 
A XV1I1. házi dolgozat: Egy népszokás. A XIX. [házi] dolgozat: 
Milyen egészségügyi kivánalmaknak feleljen meg az elemi iskola 
épülete és tanterme? A XX. iskolai dolgozat: Április. (A. ter
mészet költői leirása. Hasonlat.) A XXI. [iskolai] dolgozat: A ma
gyar népdalról. A XXII. iskolai dolgozat: A mese pedagógiai je
lentősége. A XX1I1. [iskolai] dolgozat: A gyulai kétnapos kirándu
lásunk. A XXIV. házi dolgozat: Az előbbi dolgozat folytatása. A 
XXV. házi dolgozat: Mily nevelő hatása van a kézimunka taní
tásának a gyermekre nézve és mily hasznát veszi annak az em
ber? Milyen legyen az elemi iskola kézimunkatanitása? A X X \ 1. 
házi dolgozat: A szarvasi legények vasárnap délutáni tánca.

Az érdemkönyvbe íratott Belencéresi József XIV. dolgo
zata, Borgulya György XVIil, dolgozata, Gálik Pal XIII, dolgozata,
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Havas Pál XVI., XVII. és XIII. dolgozata, Kudlák Mihály XV,. 
XVIII. dolgozata, Palyö János XII., XIII., XVIII. dolgozata. Tan
könyv; Bánóczy — Weszely : Poétika, retorika és olvasókönyv 
tanítóképzők II. o. számára. Tanár; Tömörkény Dezső.

Évközben több magyar nyelvi ódán, de különösen a 
helyettesítési órákon a növendékek Tompa regéinek és nép
regéinek prózai feldolgozása révén az osztály együttes mun
kásságának igénybe vételével a táblánál a helyes fogalmazás
ban gyakorolták magukat Az egyes esetek nyelvtani és mon
dattani megbeszélés tárgyává tétettek. (Nyelvtani gyak.)

4. Német, Schuster Alfréd ; Német tankönyv II. kötete. 
Beszélgetések; az első osztály anyagának kibővítése. A beszél 
getés közben tanultakból a nyelvtani szabályok ismertetése. 
Mondattan. Havonként irá-beli dolgozatok. Tan ; Supper Frigyes-

5. Történet, heti 3 óra. Az újkor egyetemes története. 
V fölfedezések, a renaisance és a reformatio. V. Károly csá
szár és a reformatio elterjedése. II. Fülöp és az antirefor- 
matio. Az antireformatio Németországban és a harmincéves 
háború. Franciaország XIV. Lajos korában. A királyság és a 
parlament küzdelme Angolországban. Habsburgok uralma és 
hazánk fölszabadulása a török uralom alól. Franciaország és a 
felvilgáosodás. Északi hatalmak és Oroszország fölemelkedése. 
Poroszország és Ausztria Anglia és az Északamerikai Egyesüli 
Államok megalakulása. Francia forradalom. A királyság uj al
kotmánya. A köztársaság és a külföldi szövetségesek. A csá
szárság. Szabadságharcok a XIX. század első felében. Uj állam
alakulások a nemzeti egység alapján. Tankönyv: Sebestyén- 
Bellosics; Egyetemes történet II. kötet. Tanár; Kiss Sándor.

6. Földrajz, heti 2 óra. Az öt földrész. Sarkvidékek. 
Ausztrália. Ázsia. Ázsia déli részei. Kelet-Ázsin. Észak-Ázsia. 
Elő-Ázsia. Afrika. A Nílus medencéje. Az Atlász vidéke. Szahara. 
Szudán. A Guineái partvidék. Kongó állam. Kelet-afrikai felföld. 
Dél-afrikai felföld. Afrika szigetei. Amerika. A Cordillerák vi
déke. Dél-Amerika keleti része. Európa. Nyugat-Euiöpa. Eszak- 
Európa. DéJ-Európa. Közép-Euröpa. Tankönyv; Farkas Sándor; 
Egyetemes földrajz I. kötet. Tanár; Kiss Sándor.

7. Mennyiségtan, heti 3 óra. a) Számtan : Hatvány A. 
gyök. Tételek a pozitív, negativ, egész és tört kitevőjű hat
ványokról. Algebrai két és többtagúaknak és tizesszámrendszer
zámok második és harmadik hatványa és gyöke. Az irratio- 

nális szám. A tiszta és vegyes másodfokú egyenletek alkotása
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és megoldása. Az imaginär számok. Tiszta harmadfokú egyen
let. Tanár: Zámbory Endre.

b) Mértan. Az idomok alkotórészeinek összefüggése. 
Az idomok hasonlósága. A kőiről. Területszámitás A végzett 
tananyag köréből megfelelő számú házi és iskolai dolgozat. 
Tankönyv: Tanfi Iván : Egységes mennyiségtan II. rész. Tanár: 
Zámbory Endre.

8. Természetrajz, heti 3 óra. A legújabb tantervi utasí
tásnak megfelelően növénytan és állattan. Őszi időszakban a 
gerinctelen állatok. Az állatok osztályozása. Az állatkörök fel
osztása. Téli időszakban a növények belső szerkezete. Általá
nos állattan. Kémiai és fizikai tényezők alakitó ereje az állati 
szervezet kiformálása. Általános növénytan. Tavaszi időszakban 
virágtalan növények. A növények külső szervezete. A növények 
életfolyamatai. Kirándulások biológiai és rendszertani megfigye
lések céljából. Biológiai gyakorlatok. Gyűjtemények összeállí
tása. Tankönyvek, mintáz I. osztályban. Tanár: Krcsmárik Endre.

9. Ének és zene, heti 5 órában, a) Ének és elmélet'. 
Hanglétra és hangközgyakorlatok. Gyakorlatok az összes dur 
és scalak előjegyzésével. Gyakorlatok a hanglépcsők esetleges 
módosításával. 25 egyházi ének könyvnélkül való megtanulása. 
Kézikönyv: Sztankó B. „énekiskola“ II ész és ifj. Kapi Gyula 
„80 ág. h. ev. egyházi énekdallam.“ Elmélet: Hangközök kép
zése, módsitása, megfordítása. A 3-as hangzat fekvései Szűk- 
szétszórt szerkezet. Főbb szólamvezetésí szabályok, b) Orgona- 
játék: Kötött játék a manualén, megfelelő kézügyesitö előgya- 
korlatokkal. Kötött játék a pcd lén megfelelő előgyakorlatok- 
kal. K k .: Kapi Gyula „Orgonaiskola“ I. és II. rész. Tanár: 
Levíus Ernő, c) Hegediilés: Vonóhuzás gyakorlása. Hangkötés. 
Ujj- és csuklógyakorlatok. Skálák 3 „ — “ és 3 „b“-ig. 3-as 
Bloch: Hegedüiskola II. rész. Tanár: Supper Frigyes.

Rajz, heti 2 órában. Természet utáni rajzolás. Mértani 
testekről vázlatok készítése. Később ugyanazok gondos kidol
gozása árnyékolással. Egyszerűbb, majd komplikáltabb testek 
perspektivikus rajzolása a látszattan törvényeinek folytonos 
szemmeltartásával. A látszattan főbb törvényeinek ismereti* és 
azok folytonos felhasználása. Testcsoportok és használati tár
gyak rajzolása ceruzával. Év végén rajzolás a szabadban ter- 
mészéti dolgokról, építményekről. Az elemi iskolai rajztanitás 
anyaga és tanítása, módszere. Tanár; Örvös Károly.
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11. Szépírás, heti 1 órában. A magyar Írás betüalakjai 
genetikus sorrendben és összeköttetésűkben, különös figyelem
mel az a-b-c és olvasókönyvekben használt irás-alakokra. Az
I. évfolyam anyagának ismétlése. V német folyóírás minden 
alakja. A rondirás. Diszirás. Írás krétával az iskolai fali táblán. 
Az Írástanítás módszertana. Előkészítés a népikolai írástaní
tásra. A népiskolai szépirási anyagnak m 'dszeres feldolgozása. 
Tanár; Örvös Károly.

12. Kézimunka, heti 2 órában. Kartonpapir munkák. 
Összeragasztható kartonpapir munkák készítése. írókészletek, 
papirdobozok, elemi iskolai szemléltető eszközök készítése pa
pírból. Tanár; Örvös Károly.

13. Torna, Lásd az I. osztály tananyagát.

III. Osztály.

1. V a 1 i á s t a n, heti 3 órában, a) Egyháztörténelem: 
Különös tekintettel a magyarországi prot. egyház múltjára s 
jogviszonyainak fejlődésére. Hazai prot. egyházunk egyház
alkotmánya, gyülekezeti élete. Kk. Bereczky Sándor: A magyar 
prot. egyház története. Tanár : Levius Ernő.

b) A népiskolai vallásoktatás módszertana próba taní
tásokkal egybekötve. Kk. Kiss Áron Vallásoktatási módszer
tan. Tanár: Nikelszky Zoltán.

2. Népiskolai nevelés- és módszertan, heti 2 órában 
A népiskola feladata, Kapcsolat a népiskola és a nevelés egyéb 
tényezői között. Családi és iskolai nevelés. Nemzeti szellem a 
nevelésben. Népiskolai nevelés. Az iskolai élet. Iskolai rend
tartás. Példaadás és szakoktatás. Felügyelet. Parancs és tilalom. 
Dicséret és feddés. Jutalom és büntetés. Foglalkoztatás. Iskolai 
ünnepek. Kirándulások. Ének és testgyakorlás. Vallásos élet. 
A tanítás. A tanítás anyaga. A tanterv. A módszer általános 
és részletes tanmenet, a tanítás és tanulás alakjai, szemlélte
tés, közlés, kifejtés, könyvnélkül való tanulás, ismétlés és be
gyakorlás i. Tanszerek és tankönyvek s helyes használatuk.

A népiskolai tantárgyak tanításának általános elvei. A 
népiskolai tanterv. Beszéd- és értelemgyakorlatok. Magyar 
nyelvi oktatás, olvasás és irás, nemzeti rodalom (olvasmányok) 
fogalmazás, nyelvtan és helyisirás. A magyar nyelv a nem
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magyar nyelvű Iskolában. Történelem és alkotmánytan, föld
rajz, természetrajz, természettan. Szám- és mértan, ének, raj
zolás, testgyakorlás, gazdasági és kertészeti gyakorlat. Kéz1- 
munka. Kk. dr. Baló József. Népiskolai neveléstan és módszer
tan. Tanár: Nikelszky Zoltán.

3. Szervezettan; (A IV. évesekkel együtt.) A közok
tatásügy szervezetének áttekintése. A népoktatás : Az 1868.
évi XXXVIII. népisk. alaptörvény. A népiskolák tagolódása. A 
különféle jellegű népiskolák. A népiskolai fenntartó, ellenőrző 
és felügyelő hatóságok. Az állami felügyelet. Az iskola és fel
szerelése. Az 1907. évi újabb intézkedések a nem áll. el. nép
iskolákra vonatkozólag. Az ingyenes el. népokt. Rendtartás, 
fegyelem. A tanítói fizetés és nyugdíj, fegyelmi eljárás A ré
gebbi és az ujabbi intézkedések a magyar nyelv tanítására 
vonatkozólag. A tanító hadi kötelezettsége. A tanítói egyesüle
tek. A népiskolai tanterv és órarend, a tanmenet. A tanesz
közökről és tankönyvekről. A könyvtárak. Az évvégi vizsgá
latok. A tanulmányokat, az eredeti törvények és rendeletek 
olvasásával és értelmezésével kisértük: Kk. Dr. Bal'» József: 
A magyar népoktatásügy szervezete. Tanár Nikelszky Zoltán.

4. Magyar, heti 3 órában. Az I. félévben. I Poétika. 
Az eposz és dráma (a drámai műfajok.) Tanár Supper 
Frigyes.

A 11. félévben : A dráma, fajai, szerkezete, belső té
nyezői és fejlődése. Kisfaludy Károly, Vörösmarty, Katona, 
Szigligeti, Csiky, Tóth E., Madách drámai müvei. A regény és fej
lődése. Fáy, Jósika br., Eötvös br., Kemény br., Jókai, Mikszáth 
Baksay, Gárdonyj regényei. A retorika. Az értekezés, fajai és 
szerkezete. Szónoki beszéd.

Olvasmányok a második félévben : Katona : Bánk- 
bán. Molier: A fösvény. Vörösmarty: Csongor és tünde.
Madách : Az ember tragédiája. Kemény : Gyulai Pál. Kossuth 
beszéde a haza védelméről. Deák első íe.irati javaslata. Gyulai 
emlékbeszéde br. Eötvös Józsefről. Deák Ferenc húsvéti cikke. 
Egy elemi iskolai tankönyv bírálata. Hunfalvi: Tukidides.

Magyar nyelvi dolgozatok a II. félévben. A II. félévben 
készült kilenc dolgozat A dolgozatok tárgya:

1) Milyen hatásuk van a geográfiái éghajlatoknak és 
az egyes évszakoknak az emberiség kultúrájára és az egyes 
ember lelki fejlődésére? (Házi dóig.)
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2) Katona Bánk-bánjának drámai jellemzése. (Házi dóig.)
3) Hogyan fejlődött a dráma az ókori görögök idejé

ben ? (Iskolai dolgozat.)
4) Az előző dolgozat folytatása. (Iskolai dóig.)
5) Az alkoholizmus hatása az egyes egyénre, a kultú

rára, a gazdasági, a társadalmi és az állami életre. Különös te
kintettel a népmivelésre. (Házi dóig.)

6) A keresztény dráma kifejlődése. (Isk. dóig.)
7) A keresztény dráma kifejlődése. Az előző dolgozat 

helyesebb kifejtése közös megbeszélés után. (Isk. dóig.)
8) A gyulai két napos kirándulás. (Házi dóig.)
9) Az ember tragédiája tartalmának jellemzés. (II. dóig.)
a z  érdemkönyvbe Íratott Bajnok József 8. dolgozata.
5. Német, heti 2 órában. Nyelv és mondattani ismere

tek felújítása. Fordítási gyakorlatok. Költői művek könyv
nélkülözése és beszédgyakorlatok. Megfelelő számú írásbeli 
gyakorlatok. Tankönyv: Schuster Alfréd: Német tankönyv a
III. oszt. számára, iskolai dolgozatok. Tanár: Supper Frigyes.

6. Történet, heti 2 óra. A magyar nemzet története. A
magyar föld lakói a honfoglalás előtt. A pogány Magyarország 
kora. A magyar keresztény egyház és királyság szervezése. 
A német császátság támadásai; a királyság megerősödése. A 
görög császárság támadásai; a királyi hatalom hanyatlása. Az 
utolsó Árpádok; a főurak hatalomra kapása. Visszatekintés az 
Árpádok korára. A királyság föllendülése az Anjouk alatt. Az 
Anjouk örökösei és a királyság hanyatlása. Hunyadi János. 
Mátyás, az igazságos. A Jagellók és a mohácsi vész. Vissza
tekintés a vegyesházbeli királyok korára. Az ország három 
részre szakadása. A reformatio elterjedése. A török hódoltság. 
Nemzeti fölkelések az alkotmány és a vallásszabadság védel
mére. A nemzet és az uralkodóház kibékülése; a tespedés 
kora. Visszatekintés az újkor századaira. Reform korszak. Sza
badságharc. Bach-korszak. Kiegyezés. A népiskolai történet ta
nítási anyaga és tanítási módszere. Tankönyv: Sebestyen
Gyula: A magyar nemzet története. Tanár: Kiss Sándor.



127

7. Földrajz, heti 2 óra Magyar birodalom födrajza, 
vízszintes és függőleges tagosultság. Talaja, éghajlata, Növény
s állatvilága. Bányászat. Földmivelés és állattenyésztés. Köz

lekedés. Vasutak. Vízi utak. Posta. Magyarország lakossága 
nemzetiség és vallás szerint. Műveltségi állapotok. Magyar- 
ország részletes leírása. Térképrajzolási gyakorlatok úgy a 
hegyrajzi, mint a nemzetiségi, felekezeti és a műveltségi vi
szonyokra vonatkozólag. A népiskolai földrajztanítás anyaga és 
tanítási módszere. Tankönyv: Farkas Sándor; Egyetemes föld
rajz. ÍI. kötet. Tanár; Krcsmárk Endre.

8. Mennyiségtan, heti 2 órában, a] Számtan. Arányos
ság: Kettős tétel. Olasz gyakorlat. Arányos osztás. Vegyitési 
szabály. A százalék számítás és alkalmazásai, tiszta-, nagyob- 
bitott és kisebbített összegből. Láncszabály. Éremszámitás. 
b] Mértan ; Párhuzamos metszők. Arányosság, Az idomok ha
sonlósága. összefüggés a derékszögű háromszög oldalai között. 
Pythagoras tétele. Körmérés. y\ körbe és kör köré Írott sokszö
gek. A síkidomok területszámitása. Az elemi iskolai számtani 
tanítás módszere. A végzett tananyag köréből megfelelő számit 
házi és iskolai dolgozatok készítése. Tankönyv; Miklós Q. ; 
Számtan és algebra II. rész. Dékány M. Mértan. Tanár; Zám- 
bory Endre.

9. Fizika, heti 2 órában. Mozgások. Erő. A testek 
egyensúlya. Munka. Görbe vonalú mozgások. Szilárd testek 
mechanikája. t\ folyadékokról. A légnemű testekről. A meleg
vízről. Kk. dr. Kovács J.: Fizika. Tanár: Zámbory Endre.

10. Ásványtan és kémia, heti 4 órában. A szervetlen 
kémiával kapcsolatban vegytani alapfogalmak ismertetése. A 
viz és levegő alkotó elemeinek jellemzése. Egyszerű és ösz- 
szetett testek. Sav. bázis, só. Átóm és molekula. Aequivalens 
sulyok. A leiró ásványtanban főleg az ipari és gazdasági élet
ben jelentősebb ásványok részletesebb ismertetése. A vas, 
szén és az üveg az emberi mivelödés szolgálatában. Kőzettan 
és földtan rövid összefoglalásban. Szerves vegyülitek. Osztá
lyozásuk'. Szénhydrogének közül a petróleum és a világitó gáz 
részletesebb ismertetése. Szénhidrátok. Alkoholok. A szeszes 
italok fizikai és morális hatása. Zsírok, fehérjék, alkaloidok. 
Hetenként egyszer ásványtani gyakorlat, amikor is a növendé
kek a tanár által bemutatott kísérleteket maguk is végrehaj
tották. Kirándulás talajismeret céljából főleg. Az ásványtan és
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vegytan népiskolai anyaga és tanítási módszere. Tankönyv: Dr. 
Koch és Kovács: Kémia és ásványtan. Tanár: Krcsmárik Endre.

11. Ének és zene, heti 5 órában, a) Ének: Vokalizálás. 
Kromatisus és evharmonikus hangok. Hangváltozatok összekö
tése. Összetett és vegyes ütemfajok. A magyar rythmus kép
letei. Különböző kulcsrendsz írek. Mvduláló dallamok. 25 egy
házi ének könyvnélkül való betanulása. Kk. Sztankó B. „Ének- 
iskola“ III. rész és ifj. Kapi Gy. „80 egyházi énekdallam.“ b) 
Orgonálás: A legótójáték és pedálgyakorlatok folytatólag. Kk. 
Kapi Gyula és Rinch Ch. „Orgonaiskolája“ és ifj. Kapi Gyula : 
„Choralgyüjteménye.“ c) Összhangzattan: A 3-as hangzat meg
fordításai. Szólamvezetés. Tilosmenetek. A 4-es hangzat kép
zése. Domináns 4-es hangzat, ennek előkészítése, feloldása. 
Ármeeő 7-ed. A dom. 4-es h. J. 2. 3. megfordítása és szám
jelzése. Kk. Major J. Gyula: „Összhangzattan.“ Tanár: Lévius 
Ernő. d) Hegedülés: Gyakorlatok és scalak folytatólagosan az 
I-ső fekvésben. Előkék. Trillák. Chromatíkus menetek. Kettős 
fogások. Kk. Hohmann-Bloch: „Hegedűiskola. Tanár: Supper 
Frigyes.

12. Rajz, heti 2 órában. A rajztanitás főleg a termé
szet után való rajzolásra irányult. Ceruza-, szén- és vizfestési 
gyakorlatok. Helyes ecsetkezelés. A perspektivikus rajzolás sza
bályainak ismertetése. Edények és egyébb használati eszközök 
rajzolása. Rajzolás a szabadban. Tervezgetések. A rajztanitás 
anyaga és módszere. Tanár Örvös Károly.

Kézimunka, heti 2 óra. Papírmunkák kemény karton
ból. Szövetboritások. Famunkák. Házi és gazdasági eszközök, 
illetve azok modelljei. Faégetési rajzok. A kézimunka tanításá
nak anyaga és módszere. Tanár: Örvös Károly.

14. Torna, heti 2 órában. A testgyakorlásban a 111 és
IV. osztály növendékei együttesen nyertek oktatást. Rend
gyakorlatok. Szabadgyakorlatok. Szergyakorlatok. Szabadkézi
gyakorlatok. Játékok. Elmélet. Tanár: Tömörkény Dezső

IV. osztály.

i. Vallás, heti 3 órában, a) Hittan. A vallás, az Isten, 
a világ és az ember, az üdvösség kijelentése, az üdvösség el
sajátítása. b) Kér. erkölcstan, az erkölcs általában, a kér. ember
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erkölcsi élete általában, a kér. ember élete a társadalomban. Ta
nár: Tömörkényi Dezső.

2. Nevelés és oktatástörténet, heti 2 órában. A görö
gök nevelésügye. A rómaiak nevelésügye. Középkori nevelés. 
Magyarország oktatásügye a középkorban. Protestáns iskolaügy 
a reformatio korában, A katholicismus oktatásügye az ellenre- 
formatió idején. Magyarország iskolái ezen korokban. Descartes 
és Bacon, Montaigne. Locke. Ratke. Comenius. Port. Royal. Fé- 
nelon. Magyar realista paedagogusok. Franke. Rousseau. Az em
berbarátok iskolái. Poroszország és Ausztria oktatásügye a XV111. 
sz.-ban. Ratió educationis. Hazánk nevelésügyi irodalma a XV11I. 
században. Pestalozzi Herbart. Diesterweg. A XIX. század neve
lésügyi mozgalmai és irodalma külföldön. A XIX. század okta
tásügye Magyarországon. Spencer Herbart. A pozitíviz j s . 

Tankönyv: Dr. Ballö József: A nevelés története. Tanár: Kiss 
Sándor.

3. Szervezettan. (A IV. évesekkel együtt.,) A közokta
tásügy szervezetének áttekintése. A népoktatás: Az 1868. évi 
XXXVI11. népisk, alaptörvény. A népiskolák tagolódása. A kü
lönféle jellegű népiskolák. A népiskolai fenntartó, ellenőrző és 
felügyelő hatóságok. Az állami felügyelet. Az iskola és felszere
lése. Az 1907. évi újabb intézkedések a nem áll. elemi népisko
lákra vonatkozólag. Az ingyenes el. népokt. Rendtartás, fegye
lem. A tanítói fizetés és nyugdíj, fegyelmi eljárás. A régebbi és 
az ujabbi intézkedések a magyar nyelv tanítására vonatkozólag. 
A tanító hadi kötelezettsége, A tanítói egyesületek. A népiskolai 
tanterv és órarend, a tanmenet. A taneszközökről és tanköny
vekről. A könyvtárak. Az évvégi vizsgálatok. A tanulmányokat 
az eredeti törvények és rendeletek olvásásával és értelmezésé
vel kísértük. Kk. Dr. Baló József: A magyar népoktatásügy
szervezete. Tanár : Nikelszky Zoltán.

4. Magyar, heti 3 órán. A magyar irodalom korszakai. 
Az ősmagyarok műveltsége és rekonstruált szellemi élete. A 
mondák kora, A legrégibb nyelvemlékek kora. A kódex-iro
dalom és kora. A vallási és politikai harcok kora. A vallásos 
irodalom. Pázmány. A XVII. század tudományos irodalma. 
Apáczai Cseri János. A XVI. század lírai költészete. Balassi. 
A XVI. és XVII. elbeszélő költészete. Tinódi, Zrínyi M. gróf, 
Gyöngyössí István. A XVI. és XVII. század drámai irodalma. 
A kuruc költészet. A nemzeti szellem elernyedésének kora ;

9
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e kor tudományos irodalma. Faludy, Mikes. A megujúlás és a 
felújítás kora ; e kor tudopmnyos irodalma. Költői irányok a
XVIII. században és az iskolák képviselői. Csokonai. Kisfaludy 
Sándor. Kölcsey. Kármán A nyelvújítás. Kazinczy. A tiszta 
nemzeti költés kora. Kisfaludy Károly, Katona József, Vörös
marty, Bajza és az Atheneum. Jósika. Széchényi. Petőfi. Tompa 
Arany. Drámairás a XIX. században. Eötvös József br. Kemény 
Zsigmond br. A szónoki, prózai és a publicistikai irodalom a
XIX. században, Kossuth. Deák. Dessewffy Aurél és Emil. Tre- 
fort Ágost és Lónyai Menyhért. Madách. Jókai. Mikszáth, Her- 
czeg Ferenc. Petőfi és és Arany követői. A magyar nyelv ta
nítása idegen ajkú elemi iskolában. A magyar nyelv tanításá
nak elemi iskolai módszerére vonatkozó utalások a gyakorlati 
tanításokhoz fűződő előkészítések és bírálatok révén egészit- 
tettek ki.

Magyar nyelvi dolgozat a tanterv értelmében öt ké
szült ; ezek közül kettő 3 órás zárthelyi dolgozat volt.

Az I. [házi] dolgozat: Hogyan tanítsuk az idegen anya
nyelvű gyermekeket magyarul beszélni?

A II. [iskolai] dolgozat: Tompa „Cservena Hóra“  c. 
költeményének tartalma emlékézetből,

A III, iskolai] zárthelyi dolgozat: Az elemi iskolai föld
rajz tanítás gazdgsági irányú feldolgozása.

A IV. [iskolai] zárthelyi dolgozat: Kitüntetendő az el-
iskolai tántárgyak kölcsönös egymásra vonatkoztatása.

Az V. [házi] dolgozat: Séta egy képtárlaton.
Az érdemkönyvbe Íratott Szabó József I. dolgozata, 

Kelemen Andor III. dolgozata és Kovács Tamás III. dolgozata, 
Kovács Tamás IV. dolgozata és Orbán János V. dolgozata. 
Tankőny: Sassi—Nagy—Mészáros. Tanár: Tömörkényi Dezső.

5. Német, heti 2 órában. Költői és prózai olvasmányok 
fordítása. Különös tekintettel a paedagogiai irodalomra. Könyv- 
nélküliek. Az I. III. oszt. anyagának ismétlése. Havonként 2 
írásbeli dolgozat. Tankönyv: Schuszter Alfréd: Német olvasó
könyv. Tanár: Supper Frigyes.

6. Alkoimánytan, heti 2 órában. Állam, Alkotmány. A 
magyar állam és nemzet. Királyi hatalom. A törvényhozó hata
lom. A végrehajtó hatalom. Az országkormányzat. Az osztrák- 
magyar közös kormány. A törvényhatósági önkormányzat. A 
községi ö n k o r m á n y z a t .  Belügyi-, pénzügyi-, gazdasági-,
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vallás- és közoktatásügyi-, igazságügyi- és katonai közigazgatás. 
A magánjog alapvonalai. A szerződések. Öröklés. Telekkönyv. 
Polgári törvénykezés, Büntető törvénykezés. A népiskolai alkot
mánytan tanításnak anyaga és tanítási módszere. Tankönyv : Dr. 
Csiky Kálmán: Magyar alkotmány tan. Tanár- Kiss Sándor.

7. Mennyiségtan, heti 3 órában, a) Számtan : Kuni át
számítás. Számtani és mértani haladványok, A kamatos kamat
számítás. Évi betétek. Járadékok, kölcsönök törlesztése, A tanít,ó- 
képzőintézeti tananyag álismétlése, b) Mértan, heti 1 óra. Ingye
nes és síkok relativ helyzete a térben. Testszögletek. A hasáb, 
gúla, szabályos testek, henger, klip gömb, keletkezése, s.kkal 
való metszéseik, területének és köbtartalmának számítása. Az 
elemi iskolai számtan és mértan tanításának anyaga és mód
szere. A kúpszeletek. A végzett tananyag köréből megfelelő 
számú házi és iskolai dolgozat. Tankönyv: Miklós G. : Számtan 
és Algebra II. rész. Dékány M..- Mértan. Tanár: Zámbory Endre.

8. Fizika, heti 3 órában. Hangtan. Fénytan. Mágnesség
és elektromosságtan. A növendékek heti 1 órában fizikai gya
korlatokat végeztek. A népiskolai természettan anyaga és taní
tási módszere. Tankönyv: Dr. Kovács János: Fizika. Tanár:
Zámbory Endre.

9. Gazdaságtan, heti 2 órában. Talajismeretek. Konyha
kertészet és Fatenyésztés. Gyümölcskertészet. Szőlőmivelés. 
tekintettel a hazai viszonyokra. Méh- és selyemhernyó tenyész
tés, Gazdasági állattenyésztés : ló-, szarvasmarha-, juh-, sertés- 
és baromfi tenyésztés. Hazai és külföldi állattenyésztés. A 
helyes gazdálkodás szociális jelentősége. Közgazdasági alapis
meretek. Gazdaságtani gyakorlatok. Kirándulások a gazdaság- 
tani ismeretek kibővítése céljából. A népiskolai gazdaságtan 
tanítás anyaga és módszere. Tankönyv: H. Kiss Kálmán. 
Mezei gazdaság- és kertészettan : Krcsmárik Endre.

10. Ének- és zene, heti 5 órábau. a] Ének: Az ének
tanítás módszere. 25 egyházi ének könyv nélkül való betanu
lása. ifj. Kapi Gy. „80 egyházi énekda!lamá“-ból. b] Orgoná- 
lás : Folytatva a III. osztályban tanultakat. Kapi Gy. és Rinck 
„Orgonaiskolája“ alapján. Elő- és utójátékok Szügyi és Kövc.s- 
kuti gyűjteményéből, ifj. Kapi Gy. „Choralgyüjteményéből.“ 
Choralok. c) Össztu igzattan: A domináns 4-es hangzat 3 
megfordítása. Melléknégyes hangzatok. Szűkített 4-es hangzat.
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Ötös hangzat. Átmenetek. Számfeletti hangzatok. A 4-es szó- 
lamú tétel alkalmazása férfi, vegyes és női karra. Kk. Major 
I. Gyula. „Összhangzattan“ Tanár: Supper Frigyes, d] Hege- 
dülés: Második és harmadik fekvés. Scálák és gyakorlatok 
folytatólagosan. Népdalok transponálása. Kézikönyv : Hohmann- 
Bloch „Hegedűiskola“ II. r. Tanár: Supper Frigyes.

11. Rajz, heti 2 órában. A 111. osztály anyagának foly
tatása. A népiskolai rajztanitás anyaga és módszere. Tanár: Ör
vös Károly. .

12. Kézimunka, heti 2 órában. Kartonmunkák. Dobozok 
készítése s diszitésük eredeti füstrajzi (Kapnografikus) mintákkal. 
Ezen uj karton diszitési eljárást külön órán is gyakorolták a nö
vendékek s mintagyűjteményt is készítettek. A kartonmunkákon 
kívül famunkák, házi és gazdasági eszközök s fizikai felszerelési 
tárgyak készítése. A népiskolai kézimunkatanitás anyaga és mód
szere. Tanár:, Krcsmárik Endre.

13. Torna. Lásd a 111. osztályt. A 111. és IV. évesek 
együttes gyakorlásban részesültek. A IV. évesek az elemi isko
lának megfelelő tanítást és vezénylést is gyakorolták. Tanár: 
Tömörkényi Dezső.

I.—II.—III.—IV. osztály.

Karéneklés, heti 2 órában. Mind a 4 osztály együtt 
gyakorolta a hallástképző, kedélytnemesitő és zenei Ízlést fej
lesztő összhangzatos karéneklést. Ez alkalommal a IV. oszt. nö
vendékei gyakorlati utasításokat nyertek a karvezetésben és ön
állóan is közreműködtek az elővett férfikarok begyakorlásában és 
vezetésében. Tanár: Supper Frigyes.



Osztály- és osztályképesitő vizsgák.
Az l-ső évesek osztályvizsgáját junius hó 16-án, a 

II. és III. évesekét június hó 19-én és 20-án, a IV. évesek 
osztálykédesitő írásbeli vizsgáját május hó 16-án és 17-én, 
(L. a „Tanitóképesités" fejezetéti) aszóbelit május hó 29-én 
és 30-án tartottuk meg.

Évfolyam

Vi
zs


gá

zo
tt

Ki
tű

nő

Je
le

s

‘ O  —> El
ég

s,

El
ég

t.
1 t

ár
gy

b.

El
ég

t. 
2 

tá
rg

yb
ól

El
ég

t.
tö

bb
tá

rg
yb

ól
I. osztály 13 — 2 6 o 1 — 2
11. osztály 17 — 2 8 i 4 1 1

III. osztály 7 — 3 3 i — — —

IV. osztály 17 3 5 6 2 — — 1
Ö s s z e s e n : 54 ;s 12 23 6 5 1 4

Magaviselet.

Évfolyam Példás Dicsé
retes

Jó Szabály-
szerű

Rossz

Ö
ss

ze


se
n
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Évfolyam Igazolt Ken» lg. 
órák sz.

Egyszer 
sem mu
lasztóit

Súlyosabb
betegség

!. osztály 2 2 7 — 4 —

11. osztály 587 4 3 3

111. osztály 117 — — —

IV osztály 323 — 8 2
Összesen: 1254 4 15 5



Tanitóképesités.
A folyó tanévben két Ízben tartottunk képesitő- 

vizsgáíatot. Először december hó 20-án, P l a c s k ó  
István elnöklete mellett, M i k 1 e r Sándor, miniszteri 
biztos jelenlétében, javító képesitö-vizsgálatot. Ez alka
lommal L i n d e r  Nándor és S z i g e t i  Jenő, akik a 
múlt tanév junius havában a régi szabályzat alapján két- 
két tárgyból újra készülésre utasittattak, vizsgáztak s 
mindkéttő megkapta a tanítói oklevelet.

E tanév végén a képesítő-vizsgálatok a követ
kező sorrendben folytak le. 1) a IV. évesek Írásbeli be
fejező képesítője május hó 16-án és 17-én vo lt; a szó
beli osztály és osztályképesitő május hó 29-én és 30-án, 
a II. és III. éveseké junius hó 19-én és 20-án volt. a  
befejező képesítő szóbeli vizsgáját junius hó 23—26-ig 
tartottuk meg.

Az összes vizsgálatok elnöke P 1 a c s k ó István 
ev. lelkész, miniszteri biztos, az osztályképesitő vizsgá
latokon M i k I e r Sándor, kir. tanfelügyelő, a befejező 
képesítő-vizsgálaton dr. S z 1 á v i k Mátyás, eperjesi 
theol. akad. tanár volt. Az egyházkerület részéről Kellő 
Gusztáv ev. lelkész és Dankó Soma tanító volt kiklildve.-

A régi szabályzat alapján S e r b  Lajos tett is
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métlő képesítő-vizsgálatot. írásbeli vizsgálatának, melyet 
junius hó 12., 13. és 14-én tartottunk meg, tételei a 
következők voltak :

1) Neveléstanból:
A tanító hivatása nemzetiségi vidéken az iskolá

ban és az iskolán kívül ?
2) Mennyiségtanból:

1. Egy 150 m. átmérőjű köralaku tavat mennyiért 
köveznek körül 1'5 m szélesen, ha a kövezésért I n a 
ként 3 kor. kérnek?

2. Hány drb. 28 cm. széles és 46 cm. hosszú ta
péta kell egy 6.5 ni. hosszú, 4 -5 ni. és 4 m. magas szoba 
falainak beboritásához, ha az ajtók és ablakokra nem 
számítanak le semmit?

3. Mekkora sugara van 444 565 gramm súlyú vas
golyónak ? aA vas fajsulya 7-2 kgr.

4. Egy torony fedele négy egyenlöszáru három
szöget képez. Hány m2 bádog kell a fedéshez, ha egy 
ilyen háromszög alapja 3 25 m., magassága 6'75 m s ha 
ráfaragások és behajtások miatt még 6-50/o-ot hozzá szá
mítanak.

3, Német nyelvből:
Der Frühling.

4. Rajzból.
Egy testcsoport távlat szerinti lerajzolása.

5. Szépírásból:
Folyó magyar és német szöveg.
Rendes növendékeink írásbeli tételei az osztály- 

képestőn a következők voltak:
1 12 személy számára köralaku asztal készítésé

hez mekkorának kell az átmérőt venni, ha az asztal ke
rületén egy személyre 7-72 dm-t számítunk. Mekkora 
lesz az asztal területe ?
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11. Egy négyzet alapú gránitgula alapéle 86 cm. 
és magassága 2.90 m. Mekkora a gúla súlya és meny
nyibe kerül az oldallapok kífényesitése, ha 1 m2 -ként 
40 K.-t fizetünk és a gránit fajsulya 2 7 kg.

Hl. Milyen nehéz a süveg cukor, amelyik alapjá
nak átmérője 2‘9 dm., s oldalmagassága 65 cm., ha a 
cukor fajsulya 1'45 kg.?

IV. Milyen magasnak kell lennie egy hengeralaku 
edénynek, hogy 04 1. viz férjen belé, ha belső átmérője 
45-6 cm. ?

Német nyelvből :
Die Schule cimü olvasmány magyarra fordítása.

3. Zeneelméletből.
Szerkesztessék meg a „Jézus én bizodalmám“ c. 

Choral, vegyeskarra, orgonastilusban.
A befejező képesítő-vizsgálat Írásbeli tétele: Az

olvasmányok nevelő hatása.
Az osztályképesitőn egy növendék az osztály is

métlésére utasittatott, A többi 16 befejező képesítő 
vizsgálatra bocsájtatott. A befejező képesítő írásbelijét 
min a 16 jelölt sikeresen oldotta meg, a szóbeli pedig 
a következő eredménnyel végződött:

A régi szabályzat . alapján vizsgázó magántanuló
jelölt, két tárgyból javító vizsgára utasittatott.

Az intézet rendes növendékei közöl 5 (öt) kitűnő 
oklevelet nye rt; névszerint: Kelemen Andor, Dankó Já
nos, Kovács Tamás, Timkó György és Orbán János, 3 
(három) jeles, 5 (öt) jö oklevéllel.

Egy tárgyból két jelölt, 2 tárgyból 1 jelölt uta
sittatott javitó-vizsgálatra. Az oklevelet nyert jelöltek 
közül 12, összesen pedig 13 nyert kántori képesítést.



Az 1913—14. tanévben használandó 
tankönyvek jegyzéke.

I. ozztály.

1. Vallástan. Batizfalvy—Bereczky : Biblia ismertetés 
Bibliai történetek. Koren Pál : Luther Kis Kátéjának magyarázata.

2. Test- és egészségtan. Juba Adolf: Testtan, nevelés
tan és egészségtani vonatkozásokkal. Franklin-társulat. Leg- 
ujabb kiadás: Ára 2'50 kor.

3. Német—Szőllőssy J : Német nyelvkönyv. (Lampel 
R. kiadás.) I. rész.

4. Magyvrnyelv. Weszely Ödön; Rendszeres magyar 
nyelvtan. Weszely—Bánóczy : Magyar stilisztika és olv.-könyv.

5. Sebestyén—Bellosícs. Egyetemes történet. I köt. Ó- 
és középkor. Franklin-társulat. II. kiad. 1910. 3-40 K.

6. Farkas—Kovács. Csillagászati és fizikai földrajz. 
Franklin-társulat II. kiad. 1908

7. Mennyiségtan, a) Számtan I. II. oszt. Dékány Mihály 
és Simkó Endré-től. Athenaeum. 1912. 3'40 K.

bj Mértan. Dékány Mihály. I. II. oszt. 1912. Ath. 2 K.
8. Dr. Szterényi Hugó. Természeti a jz. A tanítók és 

tanitónőképzők I. osztálya számára.
9. Simonyi Zsigmond: Az uj helyesírás. Atheneum. 1 K
10. Sztankó Béla: Énekiskola I, rész.
11. Zongora. Bejer: A zongorajáték előiskolája.
12. Zeneelmélet. Zoltai Májyás : Zeneelmélet, össz

hangzattan. I. rész.
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13. Hegedű. Hohmann—Bloch : Hegedű isk. I. rész.
14. Károli Gásgár-félc Szent Biblia.

II. osztály,

1. Vallástan. Batizfalvy —Bereczky : Bibliaismertetés.
Bibliai történetek. Koren Pál: Luther Kis Kátéja.

2. Dr. Kornis Gyula : A lelki élet ismertetése. Franklin-t. 
1912. 2-60 K.

3. Bánóczy József és Weszely Ödön dr. : Poétika és
retorika és olvasókönyv. I kötet. II. kiadás. 2-60 kor.

4. Német. Schuster Alfréd : Német nyelvkönyv. II. r.
5. Sebestyén—Bellosics : Egyetemes történet II. köt. 

Újkor. 1906. 3'20 kor.
6. Farkas Sándor: Egyetemes földrajz I. kötet. A Föld 

öt része. II. kiad. 1909. Franklin-társ.
7. Lásd fent az I. osztálynál.
8. Dr. Szterényi Hugó : Természetrajz. A tanító- és 

tanitónőképzök II. osztálya számára. Ára 4 K. Lampel Buda
pest 1912.

9 Simonyi Zsigmond: Az uj helyesírás. Ath. 1 kor.
10. Orgona. Kapi Gyula: „Orgonaiskola“ I—II. rész.
11. Zeneelmélet. Siklós Albert: összhangzattan.
12. Ének. Sztankó B .: Énekískola II. rész.
13. Hegedű. Hohmann—Blolih : Hegedű isk. I. rész.
14. Károli Gáspár-féle Szent Biblia.

III. osztály.

I. Vallástan. Bereczky: A magyar prot. egyház tört.
2 Népisk. nevelés- és oktatástan. Kiss—Kolunibán.
3. Magyar. Weszely—Bánóczy: Poétika, retorika és

olvasókönyv II. rész. a III. oszt. számára.
4. Német. Schuster A. Német nyelvkönyv III. r.
5. Sebestyén Gyula: A magyar nemzet története. 

Franklin-társ 1909
6 Farkas Sándor; Egyetemes földrajz. II. kötet. Magyar- 

ország. Franklin-t. II. kiadás.
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7. Dékány—Simkó Számtan III, IV. oszt. 3'80 K. Ath.
8. Dékány Mihály : Mértan III. és IV. oszt. 1012. Ath.
9. Dr. Kovács János: Fizika VII. kiad. Franklin-t. 1912.
10 Dr. Koch Fe-ienc és Kovács János: Kémia és ás

ványtan. Legújabb kiadás. Franklin-társulat.
11. Simonyi Z s .: Az uj helyesírás. Ath. 1 kor.
12. Ének. Sztankó Béla : Énekiskola III. rész.
13. Orgona. Kapi G y.: „Orgonaiskola“ II. rész és „Elő

játékok.“
14. Zeneelmélet. Siklós Albert „Összhangzattan.
14. Hegedű: Hohmann—Bloch : Hegedű isk. I. rész.

IV. osztály.

1. Bancso Antal : Keresztény hittan és erkölcstan. Röt- 
tig Gusztáv Sopron.

2. Kiss—Kolumbán : A nevelés és oktatás története.
3. Sassi Nagy Lajos—Mészáros Sándor : A magyar 

nemzeti irodalom története és olvasókönyv 1912. évi III. telj. 
átdolgozott kiadás.

4. Német. Schuster A. : Német nyelvkönyv IV. rész.
5. Dr. Csiky Kálmán: Magyar alkotmánytan és jogi is

meretek kézikönyve. X. kiadás. Athenaeum 1911.
6. Lásd a III. oszt.
7. Dr. Kovács János: Fizika VII. kiadás. 1911. Franklin-

társulat.
8. H. Kiss Kálmán : Mezei gazdaságtan és kertészet

tan. IV. kiadás. Athenaeum.
9. Hegedű. Hohmann—Boch : Hegedű isk. I. rész.
10. Orgona. Különböző szerzőktől „Elő- és utójátékok.“
11. Simonyi Zsigmond : Az uj helyesírás, Ath. 1 K.
12. Zeneelmélet. Siklós A.: „Összhangzattan.“
13. Ének. Köveskuti: A népiskolai énektanítás módszer

tana és Concone: Énekgyakorlatok mélyebb kiadás.



Tájékoztató
az 1913—14-ik iskolai évre.

I.

Az 1913— 14-ik tanév szeptember hó elsején kezdődik. 
A beiratások szeptember hó 2. és 3. napjain d. e. 8 12-ig és
d. u. 2—4-ig tartatnak. A tanítóképző növendékei az igazgatói 
irodában, a gyakorló-iskola tanulói a gyakorló-iskola helyisé
geiben jelentkeznek. A gyak.-iskola tanulóinak felvételénél a 
IV. éves növendékeknek részt kell venniök. E végből ők szept. 
1-én reggel 9 órakor kötelesek az igazgatói irodában jelent
kezni és beiratkozásuk után nyomban a gyakorló-iskolába 
menni.

A javitó-vizsgálatokat szeptember hó 1-én reggel 9 
órakor tartjuk. Az ezen vizsgálatra engedéllyel biró növendé
kek az illető osztálynak megfelelő termében gyülekeznek. Az 
iskolai évet szeptember kó 4-én nyitjuk meg s ezen ünnepély 
befejeztével kezdetét veszi a tanítás

Tudnivalók az internátusba és általában az intézetbe való
ielvételt illetőleg.

A bányai ág. hitv, ev. egyházkerület államilag segé
lyezett szarvasi tanitókéoző-tntézetének internátusába az 
1913—14-ik iskolai évben ó5 tanuló vételik fel. A tanulok 6
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korona havi dij ellenében lakást, fűtést, világítást, kiszolgálást, 
betegség esetén «orvosi kezelést és indokolt esetben gyógyszert 
is kapnak. Reggelit és mos ist 5 korona havi díjért bennlakó 
növendékeink az internátusbán nyernek-. Az internátusbán, a 
felügyeletet a nöjondékekkel együtt la in  tanár gyakorolja. Ru- 
hanemüekről és ágyneműről — a szalmazsákot kivéve — min
den bennlakó maga köteles gondoskodni, Minden növendék 
köteles magával hozni; tisztességes téli és nyári ruházaton kí
vül, bevarrott betűkkel jelzett fehérneműt, még pedig legalább 
6 inget, 6 alsónadrágot, 3 hálóinget, 6 pár harisnyát, vagy kap
cát, 6 törülköző-kendőt, 12 zsebkendőt, 2 ágylepedőt, 1 szürke 
pokróc ágytakarót, I vánkost, 2 fehér vánkoshéjat, 1 paplant, 
2 paplanlepedőt; fésűt, hajkefét, fogkefét, ruhakefét, háromféle 
cipőkefét, 1 vizespoharat, 1 három deciliteres csuprot és 1 ká
véskanalat. Ebéd és vacsora a közös étkezőben (alunmeem) 
kapható.

Iskolai illeték címén, amelyben a tandíj és beiratásidij 
is bennfoglaltatik, az alant felsorolt összegek fizetendők :

1. Helybeli ág. ev. egész évre 26 50 kor. Ebből év et
jén 21 '50 kor., februárban 5 korona.

2. Az esperességbeli ág. hitv. ev. egész évre 30'50 
koronát, ebből az év elején 23'50 koronát., februárban 7 k.-t.

3. Magyarhoni ág h. ev. egész évre 3450 koronát 
ebből az év elején 25’50 kor.-t., februárban 9 koronát.

4. Helybeli más keresztyén vallasd egész évre 41 ko
ronát, ebbül év elején 31 kor.-t., februárban 10 koronát.

5 Magyarhoni más keresztyén vallá.-uak egész évre 
57 koronát, ebből az év elején 39 koronát, febtuárban 13 ko
ronát.

6. Izraeliták, ha helybeliek 84 kor.-t Ebből év elején 
60 kor.-t, februárban 24 koronát. Ha nem helybeliek, évi 91 
koronát. Ebből az év elején 64 koronát, februárban 30 koronát.

7. Tandíjmentesek fizetnek 12 koronát Foltandijmente- 
sek az első félévi teljes összeget.

A teljes dijat fizetők a kö ös étkezőben (alumneum) 
ebédet 10 hónapra 110 koronáért és vacsorát 96 koronáért 
kapnak. Mindkét összegnek fele a beiratkozás alkalmával, fele 
pedig február hó 1-én fizeteedö

Az ifj. segélyegyleti dij 2 korona., az önképzőkör tag



dija 2 korona és a kézügyességi anyagokért 2 korona a be
hatáskor fizetendő.

Az I-ső évfolyamba oly éptestü, szervezetű, egészséges 
ifjak vétetnek fel, akik 14. életévükét betöltötték, de 18 éves
nél nem idősebbek és a gimnázium, reáliskola, vagy polgári-
IV. osztályát sikerrel elvégezték.

Az intézet igazgatójához 1913. évi július h'» 15-ig be
nyújtott, de a nagys. és ntü. Intéző-Bizottsághoz intézett, fel
vételt és indokolt e etben (szegénység, kifogástalan magavise
let, megfelelő előmenetel) alapján kedvezményt, vagy a dijak 
teljes elengedését kérelmező bélyegtelen folyamodványok az 
alant felsorolt okmányokkal szerelendök fel:

1. Születési b zonyitvány. (Keresztlevél).
2. Iskolai bizonyítvány, mely a gimnázium, reáliskola, 

vagy a polgári iskola IV osztályának sikeres elvégzését iga
zolja.

3. Orvosi bizonyítvány arról, hogy a folyamodó testi 
fogyatkozásban nem szenved, egészséges, ép szervezetű és a 
tanítói pályárk alkalmas.

4. Ujraoltási bizonyítvány.
5. Hiteles községi, vagy szegénységi bizonyítvány.
Az internátusba való felvétel is e folyamodványban 

kérelmezendő.
A felvételt azok is kérelmezni tartoznak, akik esetleg 

kedvezményre igényt nem tartanak s szabályszerűen felszerelt 
bélyegtelen folyamodványukat, csatolva az 1—4. szám alatt 
felsorolt mellékleteket, 1913. évi julius hól5-ig az intézet igaz
gatójához intézik és nyujtják be.

Az internstusba fel nem vett tanulok elszállásolásáról 
az igazgató gondoskodik s az ö előleges tudta nélkül lakást 
senki sem fogadhat. Ily növendékek lakás, fűtés, világítás és 
leggehén átlag havi 12— 14 koronáért megfelelő helyet kap
nak. - Az internátusba való felvétel kedvezmény jellegével 
bir. — Az alumneumba a bejáró növendékek is felvétetnek s 
indokolt esetben a fizetendő dijak részleges, vagy teljes 
elengedésében is részesülnek.

Az iskolai év megnyitásától számított 3 nap alatt min
den tanuló köteles a szükséges tankönyveket és iskolai sze
reket beszerezni.
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Felvétel a gyakorló-iskolában

A tanítóképző-intézet gyakorló-iskolájának I. osztályába 
oly éptestü fiúgyermekek vétetnek fel, kik 6-ik életévöket már 
betöltötték és a himlő ellen sikeresen beoltottak, mit a szülők 
születési és orvosi bizonyítvánnyal tartoznak igazolni. Oltá.-i 
bizonyítványt a felsőbb osztályba lépők is kötelesek felmutatni. 
Akik más iskolából akarnak átlépni, rendes iskolai bizonyít
ványt kell felmutatniok; ha bizonyítványuk nincs, felvételi vizs
gálatra utasittatik. A gyakorló-iskola tanulói tandijat vagy egyéb 
iskolai illetéket nem fizetnek, csupán könyvtári dij címén a 
beiratkozás alkalmával 1 koronát. Nem ág. h. ev. vallásu ta
nulók fenntártói járulék címén évi 10 koronát fizetnek beirat
kozás alkalmával az intézet pénztárába.

Magán- és különbözeti vizsga.

I.
1. Magánúton készülő tanulók részére a magánvizs

gálatra szóló engedélyt a vallás- és közokt.-miniszter ur adja, 
akihez az 1 koronás bélyeggel ellátott kérvény intézendő. A 
folyamodvány mellékletei : a) születési bizonyítvány, b) a vég
zett tanulmányokról szóló bizonyítvány, c) orvosi bizonyítvány, 
d) erkölcsi bizonyítvány. E két utóbbi bizonyítvány uj keletű 
legyen. Az igy felszerelt kérvény a tanitóképző-intézet igazga
tójánál nyújtandó be.

2. Egyes tantárgyak tanulása alól senki sem menthető 
fel. A részletes tanterv a m. kir. tudományos egyetemi könyv
nyomdában (Budapest, I kér. Iskola-tér 3. sz.) 32 fillérért meg
szerezhető. A tankönyv jegyzéke ezen értesítőben megtalálható.

3. A következő osztályvizsgálatra a tanuló csak az elő
zőnek sikeres kiállítása után bocsátható. Ha 1, legfeljebb 2 
tárgyból elégtelen osztályzatot kapott a növendék, ezekből a 
következő osztályvizsgálat előtt javító vizsgálatot tehet. Utóbbi 
esetben a javitóvizsgálat engedélyezését folyamodvánnyal kell 
kérelmeznie. Ha azonban kettőnél több tárgyból bukott, akkor 
csak egy év eltelte után s csakis egyszer ismételheti az összes 
tantárgyakból a vizsgálatot. Javitóvizsgálatot csak annál az in
tézetnél tehet, amelynél a jelölt a vizsgálatot megkezdette.

4 Ha a jelölt nem jelenhet meg a vizsgálatra kijelölt 
időre, újból kell engedélyért folyamodni.
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5. Akik a középiskola 8 osztályát sikeresen elvégezték^ 
a magánosztályvizsgálatok alól felmentetnek.

6. Az I. osztályból 15, a II. osztályból 16, a III. osz
tályból 17 és a IV. osztályból 18 éves kora előtt senki sem 
tehet magánvizsgálatot.

II.

Akik a polgári vagy a középiskola VI. osztályát ered
ménnyel végezték, ha az I. és II, évfolyam külömbözeti tár
gyaiból sikeres vizsgálatot tesznek, « III. évfolyamba vehetők 
fel. A tanterv különbözeti vizsgálat tárgyát a 15460—1906. sz. 
miniszteri rendelet a következőképen állapítja meg: 1. A neve- 
léstani tárgyak köréből: Írásbeli dolgozat. 2. Szóbeli vizsgálat: 
a) akik a polg. isk. VI. osztályát végezték: Testi és lelki élet 
ismertetése, rendszeres magyar nyelvtan, földrajz, természet
rajzból, ének és zenéből; b) akik a gimn. vagy reáliskola IV. 
osztályát végezték: testi és lelki élet ismertetése, rendszeres 
magyar nyelvtan, földrajz, egyetemes történet uj-korból, rajz, 
ének és zenéből.

A lakásadók figyelmébe.

Kintlakó növendékeink csak oly helyeken föladhatnak 
szállást, melyeket az illető szállásadók az igazgatónak Írásban, 
vagy személyesen legkésőbb f. évi julius hó 15-ig bejelentelek, 
s amelyeket az igazgató az intézet orvosainak véleményezése 
alapján, növendékeink részére való szállásul engedélyezett.

Figyelmeztetem tehát a lakásadó gazdákat, hogy laká
suk pontos címét (kerület, utca, házszám), a kiadandó helyisé
gek és a vállalandó tanulók számát, kitüntetve az egy-egy nö
vendék után fizetendő szpllásbér havi összegét a fent kitünte
tett határidőig az igazgatónál annyival is inkább jelentsék be, 
mert ellenkező esetben intézetünk növendékeit szállásra nem 
fogadhatják. — A növendékeknek pedig szigorúan meghagyom 
hogy csak a nálam bejelentett és orvosilag engedélyezett, te
hát a hivatalomban nyilvántartott lakások jegyzékébe felvett 
szálásadóknál és csak az igazgató e I ő 1 e g e s tudtával és 
beleegyezésével fogadhatnak lakást.

A tanári k ír határozatából kifolyólag felhívom a szállá
sadókat, hogy a nálunk lakó növendékein kesetleges szabályta-

10
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lan viseletét, vagy kihágásait azonnal jelentsék be. Ellenkező 
esetben nemcsak a folyó tanévben vesszük el a tanulókat az- 
illető szálásadóktól, hanem egyszer s mindenkorra megtiltjuk a 
növendékeknek, hogy ily helyen lakást fogadhassanak.

Esetleges időntuli kimaradást, vagy egyéb esetet, a 
szállásadó csak az esetben nem köteles azonnal bejelenteni 
ha a növendék az igazgató, vagy osztálytanár megfelelő nyom
tatványon kiállnott írásbeli engedélyét előzőle;' felmutatja. El
lenkező esetben a feljelentés azonnal megteendő.

Növendékeink csak oly szállásadónál bérelhetnek lakást 
aki a fenti feltételeket magára nézve kötelezőnek elismeri, 
azoknak minnenben eleget tenni magát kötelezi, az intézet 
orvosainak véleményezése alapján ez ellen kifogás nem tétetett 
s az igazgató iái jul. hó 15-/g a fenti körülírás szerinti szüksé
ges tudniválókat bejelentették.

* *
*

Bárminemű felvilágosítással bármikor szívesen szol
gál az igazgató. — A jelen értesítő csak 10 filléres postabé|yeg 
előzetes beküldése esetén küldhető.



A gyulai céllövészetre való átrándulás 
költségeinek elszámolása.

Bevétel:
A in. kir. honvédelmi miniszter által 

utalványozvtt összeg e célra
A növendékek önkéntes adakozása_____

Összes bevétel:

Kiadás 1913. V. l-én\
31 növendék úti költsége Szarvastól- 

Orosházáig 2-szer á 60 fillér
U. a. Orosházától-Gyuláig 2-szer á 1 kor.
32 növ. ebédje Gyulán á 1 20 kor. 
borravaló o. o.

149-32 K. 
107-10 „

256-42 K.

37-20 K. 
62’-  „ 
38 40 ., 

1-20 „
138-80 K.

Kiadás 1913. V. 3 án és 4-én:
* 31 növendék úti költsége Szarvas- 

tól-Orosházáig á 60 fill. 18"38 K.
31 növendék úti költsége Oroshá

zától-Gyuláig á 1 kor. 30’38 „
**32 növendék úti költsége Gyulától- 

Orosházáig á 1 kor. 31'38 „
32 növeodék úti költsége Oroshá-

zától-Szarvasig á 60 fill. 18'98 „
Ellátás Gyulán a kaszárnyában____________ 22'89 „

Kiadás 3.-án és 4.-én 122'01 K. 
» 1-én_________138 80 „

Összes kiadás 260-81 K. * **

*  l  növendék személyzeti jeggyel utazott saját igazolványa alapján.
** 1 növendék lekésett és saját költségén jött utánunk. Vissza 

együtt jöttünk.
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Egyenleg:

Bevétel 256 42 K.
Kiadás 26081 „
Hiány 4 39 korona,

mely összeget a résztvevő 35 növendék fizette.
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Pótlás.
A nyomda elnézéséből a fentartó és kormányzótestület 

tagjai sorából Wagner Géza, pesti egyh. felügyelő, az egyete- 
temes tanügyi bizottság elnökének neve kimaradt. E hiányt e he
lyen pótlom.








