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A sugallás.
Irta: Kiss Sándor.*)

Minthogy az ember erkölcsisége, miként az 
eddigiekben kimutattam, kizárólag megszokáson 
alapul, a megszokások pedig bizonyos cselekvés ala
kok következetes megismétlése által fejlődnek ki, a 
nevelésnek az lesz a leghatásosabb eszköze, mely 
legtöbbször szerepel uj cselekvésalakok megtételére 
való indításban. Minden szokás azzal kezdődik, hogy 
a lényegét alkotó cselekvésalakot, melyet azelőtt 
sohasem cselekedtünk, egyszer valami indításra meg- 
cselekedjük. Az első végrehajtás után jön a többi, a 
hosszú gyakorlat pedig kifejleszti a megszokást, mely 
cselekvéseinknek zsarnoka és föltétien hatalmú irányí
tója. Már említettem, hogy az uj cselekvésalakot, mely
ből a szokás kiindul, három tényező tukmálja az 
em berre: a példa, a sugallás és a kényszerítés. E 
három közül a nevelésben a sugallásnak van ural
kodó szerepe, már azért is, mert tulajdonkép úgy a 
példaadás, mint a kényszerítés esetében is a sugal
lás hajtja igába az akaratot: vagyis e kettő sem lehet 
el nélküle. Tehát nem sokat hibáznék, ha teljesen 
szakítva a jelenleg divatos neveléstani terminológiá
val, a példaadásról és kényszerítésről meg sem em-

*) Mutatvány a szerzőnek nemsokára megjelenő, A  n e v e lé s  U) 
e lm é le te  c. munkájából.
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lékezném, hanem a nevelés, illetve ami ezzel egy- 
jelentésü, a szoktatás egyetlen eszközének a sugallást 
említeném. Ennek ellenében szinte természetes, hogy 
a mai scholasticus neveléstudomány, melynek a tények 
felületén szerteömlő szóözöne mindenre inkább való, 
mint tudományos nevelői okulásra, ezen óriási fon
tosságú nevelési tényezőt figyelembe se veszi, léte
zéséről tudomása sincs. Mivel pedig nem képzelhető 
nevelői hatás suggestio nélkül, elgondolhatjuk, mit ér 
az olyan tudomány, mely létezését sem ismeri azon 
princípiumnak, mely a körébe tartozó összes ismere
teket egységes rendszerbe foglalja össze. Keresve 
sem találnánk az emberi tudás egész birodalmában 
olyan tudományt, mely a valóság és az élet concrét 
tényeitől, sőt a körébe vágó fölfedezések tanulságai
tól oly sokáig és olyan konokul elzárkózott volt, mint 
a paedagogia. Számításomból persze kirekesztem a 
hittudományt és bölcseletet, minthogy azok sohasem 
törekedtek gyakorlati eredményekre s művelőik a 
kutató elmének inkább artistái akartak lenni, mint 
munkásai. Ámde a neveléstudomány a paedagogu- 
sokra mindig gyakorlati határozmányokat unszolt, a 
miknek követése árán nevelési sikereket Ígért, még 
sem igyekezett mai napig tudományos igazságokra, 
természettudományi törvényekre alapitani kutatásait. 
Pedig hát nem képzelhető fejlődés egy tudományban 
addig, mig természettudományi alapokat nem szerzett, 
mig megállapításait az autos epha pythagoreusi elv
ből vezeti le. Már pedig a neveléstudomány máig 
sem helyezkedett biztosabb alapokra, noha a mellette, 
de tudta nélkül fejlődő psychophysiologiai kutatások 
már több évtized óta rábukkantak az emberi lélek 
olyan tulajdonságára, mely idővel törvénnyé tisztá
zódva az összes neveléstani igazságoknak principiu-
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mát fogja képezni. Ez a sajátság az ember suggesti- 
bilitása, sugalhatósága. A suggestio tanának legalább 
is akkora jelentősége van a neveléstudományban, 
mint a mennyiségtannak a physikában, vagy az állandó 
súlyviszonyok törvényének a chemiában. Tessék el
képzelni természettant mennyiségtan nélkül, vegytant 
atomtörvény nélkül, előttünk a neveléstudomány mai 
kezdetlegességében. A sugallás tanának pedig már 
nemcsak nagy irodalma van, hanem sokoldalú gyakor
lati alkalmazása is az idegbetegségek gyógyításában.*) 
S ime az a tudomány, ami a lelki rendellenességek 
therápiájában minden módszernek és eljárásnak irányt 
szab, a lélek normális fejlődésével foglalkozó tudo
mányban, paedagogiában mai napig nem talált helyet, 
noha a suggestibilitás Iegkiváltkép az egészséges lé
leknek  tulajdonsága. Epén azért, mert a suggestio tana 
a neveléstudományban teljesen uj, s a mellett uralkodó 
fontosságú, a következő két fejezetben először álta
lános vonatkozásaiban fogom ismertetni és csak az
után térek át különleges neveléstani fontosságának 
méltatására.

Nagyjában azt mondhatjuk, hogy akkor vé- ,ó3i^allha' 
gézünk suggestiot, mikor föllépésünkkel, magavisele- 
tünkkel és állításunkkal más emberek érzelmeit, meg
győződését, akaratát és cselekvéseit befolyásoljuk. 
Ez a rövidösszefoglalás, mely nem akar meghatározás 
lenni, maga is mutatja, milyen temérdek fajtája lehet 
a suggesíionak a szerint, hogy meyik módszer segít
ségével milyen suggestiv hatást létesítünk. Azért is 
nehéz a suggestio fogalmát egy meghatározásba bele- 
szoritani, mert nagyon sokféle jelenség tartozik körébe

«) Lásd: R. Gerling: Handbuch der hypnotischen Suggestion. 
Leipzig 190b. 23 old. és 93 oldaltól 266-ig. A. Forel : Der Hypnotis
mus oder die Suggestion und Psychotherapie. S tu ttg a r t . i9or. 
180—183 oldal
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az egyszerű hazugságtól a legbonyolultabb hypnoti- 
kus ráhatásokig. Aki más emberre sugallással hat, 
sugallónak mondjuk, aki pedig enged a suggestiv be
folyásnak, arról azt mondjuk, hogy suggesztibilis, azaz 
befolyásolható. Az elmebeteg vagy bomlott idegzetű 
ember épen nem, vagy nehezen szuggerálható, de 
minden egészséges idegzetű ember föltétien sugges- 
tibilis több vagy kevesebb mértékben.*) Öreg, fiatal, 
tudós, tudatlan, férfi, n ő : nem igen tesz külömbséget. 
Mindössze annyit mondhatni, hogy fejlett értelmiségű 
ember nem mindenben ugyanazon suggestiv hatásnak 
enged, mint az értelmetlen. A képzett embernek sok 
dologban önálló és biztos ítélete van, belátása tehát 
sok esetben fölé emeli az egyszerűbb suggestiv ha
tásoknak. De nincs olyan képzett és éleseszü ember, 
kit az előrelátással végrehajtott s választékos sugalló 
manőver hatalmába ne ejtene. Naiv lelkű, egészsé- 
séges idegzetű embereket a suggestio legkezdetlege
sebb fajtái megejthetik. Bernheim szerint az embe
reknek 80%-a, Forel szerint 90%-a egész hypnosisig 
suggerálható. Sőt Krafft-Ebing azt állítja, hogy minél 
nagyobb valakinek akaratereje és értelmi képessége, 
annál könnyebben ejthető hypnosisba. A suggestio 
mindennapi formáinak pedig, milyeneknek társaságunk, 
családunk és olvasmányaink részéről mindnyájan ki va
gyunk téve, mindenki leszolgálja naponta a maga ro
botját. Ha már a felnőttek ilyen tehetetlen bábjai mások

*) A. Forel: Der Hypnotismus oder die Suggestion und 
Psychofheräpie. 52 old. : Jeder Mensch an sicht ist mehr oter weniger 
suggestibel und somit hypnotisierbar. Manche Menschen rühmen sicht zwar, 
nur das zu glauben, was ihnen ihre Vernunft klar und bewust logisch 
nachgewiesen oder wenigstens sehr plausibel gemacht hat. Jene Mensch n 
beweisen aber dadurch nur, dass ihnen die elementarste Selbstkritik abgeht 
Unwillkürlich und unterbewusst glauben wir bestaendig an Dinge, die ganz 
oder teilweise nicht sind.
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befolyásának, mennyivel inkább áll ez a gyerekekről, 
kiknek óriási hiszékenysége általában ismeretes. Épen 
ez magyarázza meg a suggestionak rendkívüli fon
tosságát a nevelésben. Hogy a sugallások gyakori
sága mégsem ötlik szemébe akárkinek, csak onnan 
van, mert a legtöbb suggestióról, ami a mindennapi 
életbe beleszövődik, sem a sugallónak, sem a sugal- 
mazottnak nincsen tudomása. Nem kell ugyanis azt 
gondolni, hogy csak az tud suggerálni, aki ismeri a 
suggestio lélektanát. Sugallni mindenki tud és sugge- 
rál is minduntalan, aki csak emberek közt forog. A 
suggestio tudományos megismerése nem is azért fon
tos a nevelőnek, hogy sugallni megtanuljon, hanem 
hogy a suggestiót cél és helyzet szerint tudhassa 
alkalmazni.

Lássunk először olyan eseteket, midőn a su^oÄ 
sugalló maga sem tud azon befolyásról, amit egy 
másik emberre gyakorol. A szülő, ki csafrinka gyer
mekét pajkossága miatt panaszos szemrehányással 
illeti és untalan ismétli előtte, hogy milyen rossz és 
javíthatatlan gyermek, maga suggerálja gyermekének 
a rosszaságot. A gyermek érzi öntudatlanul is, hogy 
panaszkodni az szokott, aki erőtelen, s elismeri szü
lőjének azt, amit az maga megállapít, hogy ő rossz 
és javíthatatlan, ebben tehát, mint változhatatlanban, 
meg kell nyugodni. A tanító, ki növendékeinek csinta- 
lansága miatt fegyelmeden haragra gerjed, a bünte
téseket leplezetlen düh és elkeseredések közt oszto
gatja, akaratlanul is azt a meggyőződést suggerálja 
növendékeiben, hogy ő velük egyenlőrangú küzdő fél, 
akit elkeserít, hogy nem tud a küzdelemben felül ke
rekedni. Tudjuk mindnyájan, a gyermek plane magáról 
tudja, hogy elkeseredni és toporzékolni csak az szo- 
kot, aki erőtelen akaratának kivitelében. Mivel a ta-
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nitó magaviseleté e gyermekben a tehetetlenség iránti 
megvetés, lekicsinylés érzését suggerálja, természetes, 
hogy a gyerek örömét leli abban, ha a tanító gorom
baságait csintevésekkel megtorolhatja. Mikor két ut
cagyerek összeakasztkodik, nem az győz, aki erősebb, 
hanem amelyik rettenthetetlen föllépésével az erősebb 
fél suggestióját kelti a másikban. Aki ellenben bátor
talan és hátráló, az a másik fél bátorságát akaratla
nul is fokozza, mert a tétovaság és meghátrálás ta
pasztalása emberben, állatban az erőbeli fölény öntu
datát és a gyáva iránti megvetés érzését szokta sug- 
gerálni. Ez a magyarázata annak is, miért oly han
gosak és követelődzők, miért oly erélyesek a magyar 
fajjal szemben a nemzetiségek, s viszont miért oly 
megalkuvó, csittitgató, kérlelő és habozó velük szem- 
a magyar faj politikája. A nemzetiségi fajok föllépése 
a magyarságban aggodalmat és megrökönyödést, ez 
a magaviselet viszont a nemzetiségekben önbizalmat 
és bátorságot suggerál. A bölcs politikusok már száz 
esztendeje csudálkoznak azon, hogy miért nem akar 
beválni a lelki ráhatásokban is ajogászészjárás, mely
nek módszertana szerint, mint a contractusok stipula- 
tiojakor, engedményre engedménynek kellene követ
keznie. Ámde minden békülékenységre még vakme
rőbb támadás a felelet; nyilvánvaló tehát, s ez mél
tán kelt nyugtalanságot a jogászgeniekben, — hogy 
az emberi lélek, akár egyénileg, akár fajilag vizsgál
juk, fránya probléma. — Ha a gyermek megégette, 
vagy megütötte magát, rendesen a szülő fellépésétől 
függ, hogy milyen hangulattal reagál az ártalomra. 
Ha az anya ijedtséget mutat, ölébe kapja és szána
kozva végigsimogatja a gyermeket, vigasztalván: „Ne 
sírjál kicsikém. Jaj, hogy megütötted m agadat!" — 
akkor a gyerek föltétlenül sírva fakadt. Hasonló eset
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a faji lélektanban, midőn a nemzetiségi sérelmeket az 
uralkodó faj szánakozva és megbánással elismeri és 
orvoslással akarja a panaszt elcsititani. A szenvedés
nek, a károsultságnak elismerése erősiti, fölfokozza a 
vele járó kárérzelmet, mert még jobban odaforditja 
a károsultnak az érdeklődését. De ha az anya moso
lyogva csak ennyit mond: „Sebaj, katonadolog volt. 
Máskor vigyázz magadra," — valószinű, hogy a gyer
mek szégyenleni fogja a sírást. Egy falusi gazda bo
rozgatás közben igy szól a másikhoz: „Honnan van 
az, hogy komámuram az első feleségét, noha szép és 
helyre asszony volt, gyakran alaposan helyben hagyta; 
ezt a másikat, bár jóval hitványabb, soha egy ujjal 
sem bántja?" Fele! a másik: „Hát tudja komámuram, 
az az első, ha haragomban azt találtam neki mondani, 
hogy mindjárt megverem, nagy peckesen elém ug
rott és ütésre készen sipította a fülembe, hogy csak 
próbáljam meg, ha merem. Megvertem hát, mert 
kettőnk közt én voltam az erősebb. (Az asszony föl
lépése a férfiban az erős, csatára kész ellenfél gon
dolatát suggerálta, ki elől egy férfinak kitérni szégyen 
lett volna: meg kellett tehát mutatni, hogy ki az 
erősebb.) Ez a második meg, ha rákurjantok, hogy 
mindjárt megverem, nagy szelíden elém áll azzal a 
jámbor kék szemével és azt mondja, hát csak verjem 
meg, ha azt hiszem, hogy megérdemli. Én bizony nem 
bírok ráütni, mert látom, hogy itt csak én vagyok az 
erős. (Az asszony föllépése a gyönge és védtelen 
iránti szánalom érzését kelti a férfiban, tehát restel 
vele birokra kelni.) A felsorolt példákból látható, hogy 
magaviseíetünk és föllépésünk törvényszerű reactio- 
kat suggerá! úgy az egyéni, mint a tömeglélekben. 
Azért a nevelőnek mindig le kell számolni azon sug
gestiv hatással, arr.it eljárása már magában is előidéz
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a gyermekekben. Mert ez a hangulat is fontos neve
lési tényező és elősegitője vagy akadálya lehet a 
többi nevelőhatásoknak. Nagyon sok tanárnak és ta
nítónak nem volna oka panaszkodni növendékei fe
gyelmezetlensége miatt, ha modorában értékesítené 
a suggestió tanulságait.

A föllépés súggestiv hatását nagyban fo- tuggÄk 
kozhatja a sugalló egyén kora, neme, társadalmi ál
lása, öltözködése, haj- és szakállviselete, taglejtése és 
különösen célszerűen választott beszédmódja. Ha az 
összes sugalló tényezőket valaki egységes hatásra 
válogatja össze és használja ki, csodálatos eredmé
nyeket érhet el akár az egyesek, akár a tömegek 
sugallásával. A németországi Köpenikben egy facér 
cipészlegény, Voigt mester, nemrégiben az egész 
városi elöljáróságot lóvá tette és a községi pénztárt 
katonai támogatással fosztotta ki. T:szti ruhát öltött, 
villogó szemhordozással, kemény hangon fölszólított 
egy csapat közkatonát, kikkel az utcán találkozott 
hogy kövessék. Óriási sugalló manőverét már azzal 
elkezdte, midőn az egyszerű, hiszékeny közlegényeket 
katonai föllépésével, ruházatával, beszédmódjával kö
vetésre bírta. Ezen szerencsés fogással rendkívül fo
kozta azt a sugalló hatást, amit egy katonatiszt maga 
is támaszt a civillelkekben. Katonái élén vitézi ke
ménységgel fölszólította a köpeniki elöljáróságot, hogy 
a városi pénztárt azonnal szolgáltassák ki bizonyos 
mulasztások megállapítása végett. Az elöljáróság en
gedelmeskedett, a katonák elvitték a pénztárszekrényt, 
Voigt mester pedig a fölöslegessé vált bakákat egy 
kegyes kézmozdulattal útjukra bocsátotta. Általában 
minden monumentumnak, ami az ember föllépéséhez 
hozzátartozik megvan a maga sajátlagos suggestiv 
hatása. Az összhatás akkor a legerősebb, ha nvv.c1~n
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mozzanat egy irányba érvényesíti hatását. Valamint 
tekintélyt és tiszteletet, épen úgy lehet suggerálni 
alkalmas tényezők felhasználásával megvetést és le
kicsinylést is. Adott körülmények közt ennek is lehet 
haszna. Midőn Mátyás király — valóság vagy mese, 
ezúttal mellékes — menekülni akart Bécs városából, 
hol mint kémet halálra keresték, kerékgyártó tótnak 
öltözött, tótos kiejtéssel beszélt, alázatos arcot muta
tott és egy hátbavágás árán kijutott a kapuőrök kö
zött. Olyan megvető lekicsinylést tudott suggerálni 
bennük, mit a királyfogásra fölszerelt kapuőrök csak 
egy szánalmas senki iránt érezhették.

Minthogy az emberek egymásrahatasának tu&mlre“ 
a beszéd máskülönben is a legfontosabb esz- ' " '1 
köze, természetesen a sugallásban is annak van leg
jelentősebb szerepe. Egymagában ugyan ritkán alkal- 
maztatik sugalló eszközül, hanem rendesen véle együtt 
járnak a már föntebb említett sugalló tényezők, mint 
a föllépés, magatartás, öltözködés stb. Azonkívül a be
folyásolandó egyén szeretete vagy tisztelete a sugalló 
irányában szintén erősen hatványozhatja a suggestio 
hatását. Akit szeretünk vagy tisztelünk, annak minden 
állítását készpénznek szoktuk venni és sohasem ké
telkedünk jó szándékában. Ebből magyarázható az 
anyósok sokszor megátkozott korlátlan befolyása 
leányaikra vagy fiaikra. A szerelemféltésnek is rész
ben az a magyarázata, hogy mindenki ösztönösen 
érzi, milyen föltétien befolyása lehet a szeretőnek. 
Senki sem szívesen nyugszik bele, hogy befolyását 
veszítse annál, akit szeret. A szeretet és tekintély 
sugallásfokozó szerepét a szülő és nevelő is fölhasz
nálhatja, ha minden cselekedetével azon van, hogy 
ez a két érzés fejlődjék növendékeiben. Erről azon
ban csak a későbbiekben lesz szó, a suggestio paeda-
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gogiai szerepének vizsgálatánál. A már kifejlődött 
gyűlölet vagy utálat érzése is módosítja az idegen 
részről eredő befolyást. Akit gyűlölünk, annak min
den állítását valótlannak, ostobának tartjuk, kívánsá
gaira pedig mindig ellenkezőleg cselekszünk. Az ilyen 
embernek minden törekvése ellenkező befolyással ér
vényesül lelkűnkben, mint amire igyekszik. Csak azért 
is máskép hisszük, csak azért is máskép tesszük, bár
mire akar bennünket rávenni az illető. Ez is suggestio 
mert nem megfontolásból teszünk igy vagy úgy, ha
nem külső indításra.

Aki azt akarja, hogy szava hitelre, akarata kivi
telre találjon, szóval pozitív eredményű suggesztiora 
törekszik, annak határozott, komoly hangon, értelmes 
hangsúlyozással, velősen kell beszélnie. Áradozó, 
szószátyár terjengés, lágy, reszketeg hanghordozás, 
a kifejezések és állítások bizonytalansága s ellen
mondásai szintén sugalló hatásúak, de negativ irány
ban, t. i. kételkedésre és ellenmondásra késztetnek. 
A korábban szerzett renommée maga is közreműkö
dik a sugallásban: komoly, igazmondó embernek köny- 
nyebben hisznek az emberek, még mikor valótlanságot 
állít is, a hazudozó állításaiban pedig még akkor is 
kételkednek, ha véletlenül szinigazságot mond. Azért 
az olyan embernek, aki hatalmi eszközök híján tartó
san akarja környezetét befolyásolni, nagyon vigyázni 
kell becsülete jóhirére. Mindamellett, mint mondtam, 
a beszéd kivitelére is vigyáznunk kell, ha célszerinti 
hatást várunk tőle. Az orvos, mikor meg akarja nyug
tatni az aggódó beteget, ellenmondást kizáró, hatá
rozott hangon utasítja vissza patiense aggodalmait. 
Ideges természetű fájdalmaknál sokszor nem is az 
orvosság gyógyít, hanem az orvos suggestioja. „Ez 
az orvosság föltétlenül használni fog," mondja az or-
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vos, mikor megírja az ártatlan panaceát, s ime az 
első adag bevételénél már jobban lesz a beteg. Ha 
ellenben tétovázó hangon, bizonytalankodva beszél, 
egészen biztos, hogy betege kétségbe esik, még ha 
nincs is rá oka. Ezért olyan nehéz másokat olyasmi
ről meggyőznünk, amit magunk se hiszünk, kivált ha 
nem tudjuk azt a látszatot kelteni, hogy hiszünk 
benne. Azért a szuggerálónak úgy kell viselkednie, 
hogy minden szava, minden mozdulata azt a vélel
met ébressze, hogy maga is föltétlenül hiszi és vallja 
amiről mást meg akar győzni. Ugyancsak, ha valakit 
akaratunk szerinti cselekvésre akarunk bírni, oly han
gon és oly stílusban kell kifejezni kívánságunkat, hogy 
már a kijelentésből érezhető legyen, hogy a cselek
vés végrehajtása magától értetődik és természetes. 
Mikor az apa igy szól a gyerekének : „Ferkó í Ide 
hozhatnád a pipámat" — vagy „Nem hoznád ide a 
pipámat ?" — el lehet készülve az efféle válaszra : 
„Mindjárt megyek, csak először megkeresem, hova 
bujt a Mariska." Ellenben határozott hangon szólva: 
„Ferkó, hozd ide a pipámat" — rögtöni végrehajtást 
eredményez. Némely szülő igy parancsol a gyerek
nek : „Miska, mikor lesz már vége a játéknak? Tán 
nem kell ma tanulni ?" A gyerek persze igy válaszol: 
„Nagyon kevés lecke van." A parancs egyedül he
lyes formája : „Miska, vége a játéknak, eredj be ta
nulni I"

A beszéd erejével nemcsak egyeseket, g»û ogsu' 
hanem a nagy tömeget is lehet befolyásolni. A nép
szónok, ki egyszerre sok embert akar megnyerni föl
fogásának, nem is nélkülözheti a suggestiót. A töme
get logikai érvekkel nem lehet hangulatra bírni. Har
sány, követelő hang, parancsoló erély, a beszéd cél
jához igazított arcjáték, heves taglejtések, minden
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okoskodás kerülése, ezek a szónoki suggestio esz
közei. Innen ama általánosan ismert tény, hogy a nép
parlamentek tele vannak félmüveit, középszerű képvi
selőkkel. Természetes is, mert tudós elme nem igen 
volna képes ama üres szólamok elpuffogtatására, indu
latos kiabálásokra, nagyhangú és szélsőséges állitások 
özönére, amivel a nép hangulatát föl lehet kelteni. A 
szónoklat suggestioját jelentékenyen fokozza az a kö
rülmény, hogy a jelenlevők valamennyien némán fi
gyelnek avagy helyeslőleg közbe rikoltanak, s ezzel 
azt a mellékes suggestiot ébresztik, hogy a beszélő
vel mindnyájan egyetértenek. Ezért lassankint a más
kép vélekedők is megpuhulnak, mert a többinél senki 
sem akar ostobábbnak föltűnni. A politikai pártok is 
az érdeken kívül kizárólag a tömegsuggestionak kö
szönik létüket. Csakhogy politikai nyelven az abnor- 
mis mértékű suggestibilitást, ami pedig mindig gyönge 
kritikai képesség jele, törhetetlen elvhüségnek, a tö- 
megsuggestio hatását pedig politikai meggyőződés
nek nevezik. Hogy a tömeg milyen észnélküli eszköz 
a tömegsugallók kezében, még ha magát intelligensnek 
tartja is, kiki belátja, ha gusztusa szerint egy-egy 
politikai párt viselkedésére gondol, kivált a tüzesebb 
huzavonák idejéből. Valaki azt az ellenvetést tehetné, 
hogy a politikai szónok beszéde mindig csak a saját 
páitfeleire hat, mig az ellenpártot vagy hidegen 
hagyja, vagy ellenmondásra ingerli, holott a sugges
tiv hatásnak, ha ilyesmiről szó lehet, mindenki egy
formán ki van téve. Epen ez a döntő bizonyiték a 
mellett, hogy itt tömegsuggestioval, nem pedig logi
kai meggyőzéssel van dolgunk. Az eredményes sug- 
gestionak, mint később látni fogjuk, az a legjellem
zőbb tulajdonsága, hogy az értelmi működést disso- 
ciálja, az ellenkező hatású suggestiók iránt süketté és
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vakká, sőt ellenmondóvá teszi a sugalmazott egyént. 
Aki már valamely párt szellemében suggerálva van, 
vagy mint mondani szokták, politikai meggyőződése 
kialakult, az a másik pártból eredő igazságot képte
len fölfogni, még ha szinarany is. Gondoljuk meg, ha 
politikai kérdésekben nem a suggestio, de a belátás 
vezérelné az embereket, lehetséges volna-e az a ne
vetséges, de mindennapi tapasztalat, hogy X-párti ur 
az Y-párti szónoknak minden állítását ostobaságnak, 
vagy hazaárulásnak tartsa. Lehetséges volna-e, hogy 
50 vagy 200 ember minden politikai kérdésben egyet
értsen és a saját vezérének (jellemző kifejezés I) min
den szavára igent, más pártbéli bölcs politikus min
den szavára vagy javaslatára anathemát mondjon. 
Nem valószinübb-e az, hogy az igazságok épen úgy 
fölmerülhetnek az egyik, mint a másik párt részéről? 
Ha a parlamenti tagok belátás szerint cselekednének, 
minden kérdésben más és más volna a pártalakulás 
és egy-egy politikai párt olykor csak öt percig, nem 
pedig ötven évig tartana. Sőt még a választások is 
máskép, talán sokkal kínosabban folynának le, ha az 
emberek nem volnának suggerálhatók. A tisztán ér
telmi inditékok szerint cselekvő ember kétségbeejtő 
zavarba jutna, mikor a kerület négy jelöltje közül 
választani kellene. A. jelöltnek csak az adóreform dol
gában hive, B. jelöltnek a vámpolitikája tetszik, C. 
urnák választójogi terve rokonszenves, D-we 1 a sajtó- 
rendszabályozásban egyezik. Már most kire szavaz
zon? Bizonyos, hogy az ilyen ember egyik párt iga
záért sem menne ölre, se záptojást nem hajigái, mert 
nem suggestiora cselekszik, hanem esze és Ítélőké
pessége szerint. Nyilvánvaló, hogy a szó logikai ér
telmében vett meggyőződés csak az ilyen embernek 
van, bár a vulgaris fölfogás tehetetlen, kiforratlan
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meggyőződésű egyéniséget lát benne; míg a fanatikus 
és dühöngő pártembert törhetetlen, szilárd jellemnek 
tekinti, holott akaratnélküli bábja a vezér suggestiójának.

Miután a suggestio külömböző fajtáit és rendkí
vüli hatalmát úgy egyéni, mint tömeghatásaiban is
mertettem és rámutattam, mennyi szokványos tévedés 
származik a suggestio nem ismeréséből, a következő 
fejezetben az eddig összehordott inductiv anyag fel- 
használásával megkísértem kipécézni a suggestionak 
olyan elméletét, ami a neveléstan céljaira legkönnyeb
ben használható, s egyszersmind az előzőekben is
mertetett szokáslélektannal is szerves összefüggés
ben van.

*

Nem csoda, hogy azon rengeteg változa- iheKf0 
tosság mellett, mely a sugallás formáiban megnyil
vánul, igen nehéz olyan elméleteit kieszelni, amely 
az összes variánsokat egyforma subtilitással magya
rázná. Még aránylag leginkább illeszkednek a té
nyékhez azon magyarázatok, melyek egészen a fel
színen mozognak. Az ilyenek persze semmiféle 
következtetésre alapul nem kínálkoznak. És mégis a 
legtudósabb, tehát legóvatosabb lélekbúvárok ennyivel 
megelégszenek. Ezen categoriába tartozik Bernheim 
meghatározása, aki pedig, mint a hypnotismus vizs
gálatában elöljáró nancyi iskola feje, igen sokkal já
rult a suggestio tanának tudományos megállapításá
hoz. Szerinte a suggestio azon művelet, mely egy 
képzetet az agyvelőbe bejuttat és azzal elfogadtat. 
Akár a fülön át érkezik a képzet, mint a sugalló ál
tal kiejtett szó, akar a szemen keresztül, Írásnak vagy 
más látható kifejezésnek hatására, akár spontán emel-
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kedik a tudatba valami belső indítás eredményekép, 
akár a külvilág ingeréből származzon, szóval bármi 
legyen a képzet eredete, suggestionak tekintendő. A 
suggestibilitás az emberi agyvelő physiologiai saját
sága. Grasset, kinek az idézetei alapján Bernheim 
véleményét ismertettem, Binet theóriáját is közli, szó- 
szerint idézve annak szövegét. Ez utóbbit magam is 
ideiktatom Grasset idézetébn, egyrészt mert lényegi
leg az ő felfogását is kifejezi, másrészt az övénél 
mégis egyszerűbbnek találom. Binet suggestio-theo- 
riája tehát a következő:

Le premier caractére de la suggestion est 
done de supposer une opération dissociatrice; 
le second caractére consiste dans un degré plus 
ou moins avancé d’ inconscicnce; cette attivité, 
quand la suggestion l'a mise en branle, pense, 
combine des idées, raisonne, sent et ágit sans 
que le moi conscient et directeur puisse clairement 
se rendre comte du mécanisme par lequel tout 
sela se produit . . . Enfin, pour achever cette 
rapide définiton de la suggestion, il faut tenir 
compte d’un élément particulier, assez mistérieux... 
le sujet suggestionné ne pás seulement une per- 
sonne qui est réduite temporairement ä 1 ' état 
d'automate, e'est en outre une personne qui subit 
une action spéciale émanée d'un autre individu.*) 

Mint látható, ez nem elmélet, csak ajelenség 
rövid, de szabatos leírása, határozottan elárulván, 
hogy idegorvostól származik, kinél a suggestio gon
dolatában mindig a hypnotismus jelenségei vannak 
előtérben. Ugyanilyen jellegű a hypnotikus suggestio 
egy másik nagy ismerőjének, A. Forelnek fejtegetése,

*) L e  P s y c h is m e  im fé r ie u r  par  
P a ris . 1913. 71 o ld .

le Dr. Grasset. 11. e. édition.
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ki a suggestio magyarázata címén egyenesen a hyp- 
nosist elemzi, holott nem a hypnosis az alapjelenség, 
hanem a suggestio, minek földerítése nélkül a hyp- 
notizmusról igen keveset, általa pedig mindent meg
ismerhetünk. Forel magyarázatát a következő idézet 
tartalmazza:

Unter Suggestion versteht man eine ganz 
eigentümliche Art der psychischen oder besser 
gesagt der psychophysiologischen Reaktion, bei 
welcher eine Vorstellung (resp. ein mnemischer 
Simultankomplex,) die sich gewöhnlich an eine 
Wahrnehmung (originaler Empfindungskomplex) 
oder an ein Gefühl knüpft, derart intensiv und 
einschränkend, wie man sich ausgedrückt hat : 
„monodeistisch" wirkt, dass sie ihre gewöhnichen 
ekphorischen*) Verknüpfungen mit korrigierenden 
Gegenvorstellungen verliert, dafür aber gewaltsam 
die gewöhnlichen Hemmungen durchbricht und 
solche Hirntätigkeiten auslöst, resp. ekphoriert, 
welche sons vont ihr unabhängig und immer oder 
meistens unterbewust zu geschehen pflegen (az 
orvospsychologus a suggestiv utón megindított 
bélmozgások, menstruációk és hasonló élettani 
folyamatok eseteire céloz.) Die Suggestion dis- 
sociiert oder hemmt, was sonst assoziiert oder 
leicht ekphorierbar ist, und verknüpft, was sonst 
nicht verknüpft ist. Besonders suggestibel sind 
daher leicht dissoziierbare Gehirne. Eine Sugges
tion pflegt diejenigen Tätigkeiten auszulösen, die

*) Ekphorie: Rieh. Semontöl (Die Mneme als erhaltendes 
Princip im Wechsel des organischen Geschehens. Leipzig. 1904.) 
eredő mükifejezés, jelentése: „Az egész folyamat megújítása a részfolya
mat által.“ Fogalma rokon a képzetreproductio jelentésével, de annál tá- 
gabb, mert azonkívül az összes psychikai, sőt physiologiai folyamatok re 
productioját jelenti. Kiss. S.
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durch ihren Inhalt versinnbildlicht werden, und 
zwar so, dass sich das suggerierte Subject des 
Mechanismus der in seinem eigenen Gehirn vor 
sich gehenden Handlung oder Erscheinung durch
aus nicht bewusst ist, und daher meistens über 
ihr Geschehen staunt.... Der Begriff der Sug
gestion ist mit dem Begriff des Hypnotismus 
identisch, d. h. die Hypnose ist ein relativer sug
gerierter und graduierter Schlaf. Der Schlaf för
dert die Suggestibilität, weil er die Hirntätigkeit 
dissoziiert und sie von den Sinnesreizen absperrt. 
Doch sind Erfolg und Mechanismus einer Sug
gestion im Wachzustand und im Schlafzustand 
ganz genau gleich. Im Schlafzustand ist die Dis
soziation allgemein im Wachzustand partiéi und 
umschrieben. Glaube, Nachahmungstrieb und 
alles, was die Gehirntätigkeit aines Menschen 
hinreisst und zur blinden Folgsamkeit veranlasst, 
bringt mehr oder weniger deutliche Suggestions
wirkungen mit sich.*)
A neveléstudomány számára akármelyik ide- eimK‘ti0 

zett elemzésből nem sok gyakorlati tanulság háramlik, 
mert a nevelő a hypnotikus suggestiót csak a leg- 
kivételesebb esetben alkalmazhatja, ellenben a sug- 
gestio alapjelenségeit minden nevelői tevékenységben 
megtaláljuk. A paedagogusnak tehát a szorosabb ér
telemben vett suggestio lélektanát kell a lehető ala
possággal ismernie, hogy az egész nevelői eljárásban 
annnak útmutatását követhesse. Elemezzük e végből 
miféle tényezőket tudunk szétválasztani azon lelki fo
lyamatban, amit a fölsorolt példák és az idézett meg-

•) A Forel. Gehirn und Seele. Leipzig. 1910. 57-58 old. Lásd még 
A. Főről. Der Hypnotismus oder die Suggestion und Psychote- 
rapie. Stuttgart. :907. 132—194.

2*
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határozások alapján sugallásnak kell tartanunk. Azt 
találjuk, hogy az esetleges járulékok leszámítása után 
három olyan tényező marad, melynek szerepe min
den suggestionál nyilvánvaló. Az élményt*) vagy 
cselekvést kiváltó képzetcompJexum, ezen képzet- 
complexumot megragadó figyelem, s a figyelemtől 
megragadt képzetcomplexumot cselekvéssé teljesítő 
hangulat. Ez a három tényező a legtöbb suggestio
nál oly bensőségesen egymásba szövődik, hogy sze
replésüket csak a leggondosabb analysis tudja szálára 
fölfejteni. Próbálkozzunk meg ezzel az analysissel.

Tanulmányozzuk, miféle kapcsolat van a Viheti0 
suggestio által kiváltott eredmény (élmény és cn,nplex“m- 
cselekvés), meg a suggestio magvát tevő képzet- 
complexum között. Akármi legyen is a suggestio ál
tal előidézett eredmény: cselekvés, érzékcsalódás, el- 
alvás stb., a folyamat mindig úgy megy végbe, hogy 
a suggeráló eljárás a sugallóit egyén agyvelejébe 
bejuttat (fölidéz) egy képzetet vagy képzetcomplexumot 
(U idée introduite dans le cerveau et acceptée par 
lui. — Bernheim.), mely aztán, később tárgyalandó 
föltételek szerint, cselekvésre vagy élményre váltódik 
át. Képzetcomplexum és cselekvés — miféle viszony
ban vannak ezek egymással, hogy egyik a másikát 
közvetlenül fölidézheti? Képzet és cselekvés, vagy 
más szervezeti functio órási külömböző folyamatok, 
mint tudjuk, legkiváltkép azért, mert a képzet sokkal 
kisebb idegterületek izgalmi állapotát jelenti, mint az 
élmény vagy a cselekvés. Gondoljunk el egy szervezeti 
functiót, elemezzük annak lefolyását. Tegyük föl, hogy

*) Élmény szót a lehető legtágabb értelemben használom; jelölöm 
mindazon lelki v. testi folyamatokat, amik az idegrendszer közreműködése 
által a szervezetben végbemehetnek Pl.: érzet, érzelem, ítélet, mozgás, álom 
mirigykiválasztás sat.



cigarettára gyújtok. Mig ez a cselekvés végbemegy, 
azalatt a középponti és kerületi idegrendszernek meg
számlálhatatlan területei vannak izgalomban olyan
formán, hogy a kerületi idegrendszer izgalmi állapo
tai állandóan a középponti kéregmezők izgalmi álla
potaitól kormányoztatnak. Már most azon izgalmi 
folyamatok között, melyek egy cselekvés megélése
kor a nagyagyvelő, kis és nyúlt agyvelő, a gerinc
velő és perifériás idegágak között célszerű elrende
zettségben és időbeli egymásutánban keresztül-kasul 
cikáznak, némelyek olyan idegterületeken (a nagy
agyvelő tudatos kéregmezőin) villannak keresztül, 
melyeknek az a tulajdonságuk van, hogy a bennük 
végbement idegfolyamatok visszamaradt nyomai tudatos 
alakban (képzetek alakjában) fölidézhetők. Ezen ideg te
rületeket kell úgy tekintenünk, mint az élmény vagy 
cselekvés lefolyásáról visszamaradt megfelelő képzet- 
complexum székhelyeit. E szerint minden élménynek 
vagy cselekvésfolyamatnak egészébe beletartozik a 
perifériás idegizgalmakon kivül egy olyan agy velői 
idegfunctio, mely a többi izgalmi folyamatoktól két 
dologban külömbözik: 1. azzal, hogy bizonyos fölté
telek közt lefolyásában és felújulásában tudatossá 
válhatik, 2. hogy a cselekvés vagy élmény mégélésé- 
hez tartozó izgalmi állapotoknak kezdő fázisát képvi
seli, vagyis az idegizgalmak innen áradnak szét az 
együttműködő idegpályák területeire. Ez az idegmű
ködés a cselekvésnek integráns része, bár a cselek
vés nélkül is felujulhat, tudatossá lehet, amikor is 
mint a cselekvés lefolyásának, az élmény megélésé
nek emlékképzete szerepel öntudatunk előtt. Ezelőtt 
egy órával cigarettára gyújtottam; cselekvésem lefo
lyásáról akkor is tudomásom volt, s e cselekvés 
végbemenetelére most is élénken visszaemlékezem:
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erre azon idegizgalmak felújulása képesít, melyek a 
cselekvés megélésekor a nagyagyvelő tudatos kéreg
mezőin játszódtak le, mint a végbement cselekvés 
integráns részei’

Határozottan meg kell külömböztetnünk 
ezen cselekvés vagy élményképzetektől a cse- kÄ!.kmvi- 
lekvések megnevezésére szolgáló szavak látás 
vagy hallásképzeteit, valamint a cselekvések szemléle
téről szerzett visualis képzeteket. A cselekvés lefo
lyásáról visszamaradt képzet (a cselekvés-képzet) nem 
azonos ezen mondat hallási vagy látási képzetével: 
„Cigarettára gyújtok," sem azon visualis emlékképek
kel, amiket saját tagjaim és az igénybe vett eszközök 
(cigaretta, gyújtó stb.) mozdulatairól a cselekvés ide
jéből megőriztem. Bár a fölfogás szabatossága ked
véért meg kell különböztetnünk magáról a cselekvés
ről és annak jelképeiről megőrzött képzetcomplexu- 
mókát, de a valóságnak megfelelőleg azt is hangsú
lyoznunk kell, hogy ezek (a cselekvésnek és symbo- 
lumainak képzetcomplexumai) oly áthatóan vannak 
összeszövődve, hogy nem csoda, ha eddig senki sem 
gondolt elkülönítésükre a suggestio tárgyalásakor. 
Pedig a cselekvésképzet és a cselekvéssymbolum kép
zetének együttjárása nem szükségszerű, pusztán a 
megszokásnak, a végtelen sokszor ismétlődött simul- 
tán associationak az eredménye. Ámde a megszokás 
e téren is, mint minden más téren, az öröklött dis- 
positiok erejével bír, s igy a jelképzetek a cselekvés 
v. élményképzetekkel oly szoros kapcsolatban, szinte 
egységben állnak, hogy a cselekvésképzet a szókép
zetet, s ez viszont amazt mindenkor fölidézheti. így 
könnyen érthető, ha a suggestio magyarázói sohasem 
tartották szükségesnek a suggeráló symbolumképzet 
és az általa fölidézett cselekvésképzet között, mely
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bői a cselekvés kiindul, kölömbséget tenni. Pedig a 
suggestio tüneményeinek pontos magyarázatához mégis 
csak szükséges e szétválasztás. Mert akár a sugge- 
ráló symbolumképzet, akár a cselekvésmeginditó 
cselekvésképzet a suggestio előtt nem volt meg a 
tudatban, azaz nincs meg az imént említett associatio 
cselekvés és jelkép  között már korábbi megszokás 
folytán a tudatban, a suggestio nem valósul meg, bár
milyen kedvezők volnának is egyébként a föltételek. 
Hiába suggerálom azt egy férfinak, ime itt a tü, pa
mut és a minta, horgoljon csipkét, nem fogja végre
hajtani a suggestiot még hypnosisban sem, pedig érti 
mit mondtam, látott is már csipkét horgolni (tehát 
megvannak a symbolumképzetei a csipkehorgolásról), 
de teljesen hiányzik a cselekvésképzete, ami a végre
hajtott cselekvés után marad vissza. Másrészt ha 
egy gyereknek, kiről bizonyos, hogy még sohasem 
cigarettázott, ezt mondom: „Itt a cigaretta, itt a 
gyújtó, gyújts rá" — végre tudja hajtani. Hogyan ? 
Csak azért, mert a suggerált symbolumképzetek ha
tározottan tudatába lépnek, a cselekvésképzetei pedig 
elemekben szintén megvannak a tudatában, ha egy
ségben nem is. A cigarettára gyújtásról nincs ugyan 
még cselekvésképzete, de van arról, miként kell egy 
gyújtót meggyujtani, miként kell egy tárgyat a szá
jába venni, miként kell szivni, vagy a kellemetlen 
füstöt kilehelni s igy tovább. A részcselekvéseket, a 
sorjában felidézett symbolumképzetek indítására ügyet
lenül és félszegen, mégis egészszé tákolja össze.

Mindazok utón, amiket a cselekvésképzetek és a 
symbolumképzetek összefüggéséről eddig mondottam, 
nyilvánvaló a következő megállapítás: valamely sug
gestio, akár hallási, akár látási symbolumképzetek 
nyomán, csak akkor valósulhat meg, ha a symbolum-
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képzetek a tudat előtt ismeretesek és a suggerált 
cselekvésnek a cselekvésképzete, ha nem egységben 
is, de részleteiben megvan a tudatban. Ha a symbo- 
lumképzetek és cselekvésképzetek associatiója korábbi 
megszokás folytán tökéletes, akkor a suggestio 'töké
letesen sikerül. Ha ellenben a symbolumképzetekhez 
nincsenek associalódva megfelelelő cselekvésképze
tek, de a cselekvés elemeinek képzetei mégis jelen 
vannak a tudatban, akkor a suggestio csak kezdetle
gesen valósul meg, mert a suggerált egyénnek ezúttal 
kell kombinálni már ismert cselekvéselemekből egy uj 
cselekvést, amit még sohse hajtott végre azelőtt. 
Ilyen esetben a suggeréló azáltal könnyít a dolgon, 
hogy a suggestiot a cselekvés részletezésével hajtja 
végre, oly symbolumképzeteket suggeialván a rész
letezésben, amelyekről bizonyosan tudja, hogy a 
sugalmazott egyén előtt ismeretesek is, associálva is 
vannak a megfelelő cselekvésképzetekkel, mert ama 
i észcselekvéseket már többször végrehajtotta. Óriási 
fontos ezen megállapítás átértése a nevelő számára, 
mert igen sok parancs (suggestio) épen nem, vagy 
tökéletlenül hajtatik végre amiatt, hogy a lényegét 
tevő cselekvés a maga egészében megszokatlan a 
gyermek előtt. Az olyan cselekvést, melyet a gyer
mek egészében meg nem szokott, elemeiben azon
ban igen, vagy bemutatás, vagy részletező parancs 
(suggestio) által hajtathatunk végre először. íme, a 
szokáslélektan ismerete még a sugallás megértéséhez 
is szükséges, mert útmutatással van, mily elemekre 
kell bontani a suggestioban a még megszokatlan 
combinált cselekvést. Azért legértékesebb ilyen eset
ben a példa suggestioja, mert ez a suggerált cselek
vést minden részleteivel együtt suggerálja, mig a 
szóbeli suggestio vázlatnál többet sohasem nyújthat.
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De a szokáslélektan tanulságai még a hypnotismusban 
is értékesülnek. Megértjük, miért ébred föl néha a 
patiens halálos fáradtsággal a hypnotikus álomból. Bi
zonyára, mert a hypnotiseur mindenféle kanststiick-ök 
és grotesk figurák bemutatására használta patiensét. 
Már könyvem első részében kimutattam, hogy mily 
óriási nehézséggel jár olyan cselekvésalakok végre
hajtása, amiket még sohasem cselekedtünk. Az uj 
cselekvésalakok végrehajtása annál nagyobb fáradt
sággal jár és megerőltetést okoz, minél inkább eltér 
szokásainktól. Mivel azonban hypnozisban a legbada- 
rabb parancsot is végrehajtja az ember, amaz erő
feszítésnek a hatása, amit az újszerű cselekvésalakok 
végrehajtása megkíván, fáradtságban nyilvánul. Egy 
szemérmes leány, ki orvosai jelenlétében hypnotise- 
urje parancsára meztelenre vetkőzik, tulajdonkép egy 
teljesen új cselekvésalakot valósit meg, bár azelőtt is 
vetkezett mór le, szokva is van a társasághoz, de 
ezen combinatioban még sohasem hajtotta végre ama 
cselekvést. Nem csoda, ha ilyen suggestionak meg
valósítása, akár hypnosisban történik, akár éber álla
potban, kifárasztja az idegrendszert.

A suggestio megvalósulásának első feltétele, mint 
láttuk, hogy a cselekvésképzetek*), legalább elemeik
ben megszokottak legyenek a szervezet előtt. A sug
gestio, részletező eljárással, összeszerkeszthet egy 
elemeiben ismeretes, combinólt cselekvést, de olyant, 
mely elemeiben is, egészében is teljesen szokatlan a 
szervezet előtt, nem valósíthat meg. Tehát a sugges
tionak, ha eredményes akar lenni, a már kialakult 
szokásokra kell támaszkodnia. Van azonban sugges
tio sikerének egy másik alapföltétele is. Ugyanis a 
suggeráló symbolumképzeteknek a sugallóit egyén

*) A már végrehajtott cselekvések lefolyásáról visszamaradt képzetek
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tudatában már korábbi megszokás folytán associatio- 
ban kell állniok a suggerált cselekvésképzettel avagy 
a symbolikus részképzeteknek a részcselekvések kép
zeteivel. Egy hypnotizált egyén a leggroteskebb cse
lekvéseket végrehajtja, de csak úgy, ha általa ismert 
nyelven suggerálnak neki. A nyelv szavai úgy te
kintendők, mint a dolgok, tárgyak, cselekvések sym- 
bolumai. A suggestio csak ezen symbolumok képze
teit ébreszti fel közvetlenül az elmében, s ezeknek 
idegizgalma tevődik át, kedvező föltételek mellett, a 
cselekvésképzetek, illetve cselekvések idegizgalmaiba.

A sugestio eddigi vizsgálatát a következők-étanf?“ím 
ben tömörithetjük. A cselekvés és élmény lényegé
ben idegfunctio eredménye. A cselekvést és élményt 
alkotó idegizgalmak összességében benfoglaltatik 
azon idegizgalmi folyamat « is, amely a nagy
agyvelő tudatos kéregmezőin játszódik le és a többi 
idegfunctioknak kormányzására szolgál. Ezen közép
ponti és uralkodó szerepű idegfunctio lefolyásában és 
fölűjulásában tudatos lehet*) s a tudat előtt mint a 
cselekvéslefolyás képzete nyilvánul. Ha ezen cselek
vésképzet a vele szorosan associált symbolumképze- 
tek segítségével a tudatban fölújul és olyan kizáró
lagos uralomra jut, mint a cselekvés lefolyásakor 
lenni szokott, akkor önmagától felidézi a cselekvést 
alkotó összes idegizgalmakat. Tehát a suggestio tu
lajdonkép abban áll, hogy a suggeráló symbolum- 
képzet (a cselekvésre és élményre való fölszólitás, 
annak megnevezése által) fölidézi a vele szorosan 
kapcsolódott cselekvésképzetet, amely a tudatban ki
zárólagos uralomra jutván, cselekvésbe vagy élménybe 
tevődik át. Ám de mik azok a föltételek, melyek egy 
cselekvésképzésnek olyan kizárólagos tudatbeli ural-

*) A tudatosság el is maradhat bizonyos körülmények közt.
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mat teremtenek, hogy az autcmatice cselekvéssé 
valósul? Akárhányszor fölmerül tudatunkban vala
mely cselekvésképzet, mégsem valósul cselekvéssé: 
mi akadályozza meg ebben ? Eszembe jut, hogy 
cigarettára kellene gyújtanom (a cselevéslefolyás 
képzete), mégsem gyújtok rá, pedig itt van előttem a 
doboz. A képzetcomplexumnak cselekvéssé valósuld- 
sát megakadályozza valamely ellenkező képzetcom- 
plexumnak vagy hangulatnak uralma, mely lelkemet 
a jelen pillanatban elfoglalja. Pl. eszembe jut ugyan
ekkor, hogy jó lesz takarékoskodni, vagy megárt a 
sok dohányzás. Ha egy képzetcomplexum tudatossá 
lesz, annak cselekvéssé valósulását rendszerint az 
gátolja meg, hogy kizárólagos uralmát megrontják az 
ellenmondó képzetcomJexumo!< és hangulatok. A 
suggestio folyamatában tehát működik még két olyan 
tényező, melyek a most említett cselekvésgátló aka
dályokat, az ellenmondó képzetcomplexumokat és 
hangulatokat hatástalanná teszik, illetve kiszorítják a 
tudatból. Ezen tényezőket már előbb fölemlítettem, 
de részletes vizsgálatukra csak most kerül a sor. 
Valamely képzetcomplexumnak kizárólagos tudatbeli 
uralmát elősegíti a f i gye l em és a l k a l m a s  h a n 
g u l a t  közreműködése. A figyelem működése abban 
áll, hogy a tudatba tóduló sokféle képzetcomplexum 
között csak a suggerált képzetcomplexumot ragadja 
megs ez által annak minél teljesebbé válását elősegíti. Ál
talánosan ismeretes, hogy minél erősebben rászögezzük 
figyelmünket valamely tudatossá lettképzetcomplexumra 
annál teljesebbé válik az előttünk minden részletében 
és annál inkább kiszorulnak tudatunkból a többi kép
zetek.*) Ezért kell a suggerálónak határozott és meg

*) I. Jas t row: La Sllbconscien.ee. Paris. 1908. 47 old.
Dr. M. J a h n : Psychologie als Grundwissenschaft der Pä

dagogik. Leipzig. 1911. 314 old.
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győződésteljes hanghordozással beszélnie, hogy már 
a hanglejtéssel is segitse az önkénytelen figyelem 
odatapadását. Azonkívül világosan és velősen kell 
beszélnie, hogy az unalom a figyelmet el ne terelje. 
De az önkénytes figyelem segítségét sem nélkülözhet
jük, mert a psychikaijelentősége ennek is ugyanaz, mint 
az önkénytelen figyelemé: megragadja a kívánt kép
zetet, s kiszorítja a tudatból ama képzeteket, melyek 
jelenléte a suggerált képzetcsoport uralmát meggá
tolná. Hogy miként járul hozzá a figyelem valamely 
képzetcomplexum kiemeléséhez s valamely suggestio 
megvalósulásához, arról kiki maga meggyőződhetik. 
Gondoljuk el odatapadó figyelemmel, hogy most ásí
tani fogunk. Az ásitás cselekvésképzete egyedülivé 
válik, egyebeket a figyelem kiszorít a tudatból s ime 
lassankint teljesedésbe megy és tényleg ásítunk. Elénk 
f gyelemmel gondoljunk arra, hogy bal lábunkban 
valami különös melegséget, vagy fájdalmat érzünk, 
kisvártatva a figyelemmel leszögezett képzet megva
lósul és élményre váltódik át. Gondoljuk el erősen, 
hogy szemhéjaink nehezek s le akarnak csukódni, 
rövidesen tényleg bekövetkezik az élmény, amit el
képzeltünk. Megannyi teljesedésbe ment autosuggestio, 
melynek megvalósulását a figyelem idézte elő. A 
figyelemnek sugallás teljesítő hatását még szembe
tűnőbb példákon is bemutathatjuk. Egy alkalommal 
új lakásba költözködtem. Behurcolkodásomkor sze
membe tűnt, hogy a virágoskertet az udvartól rhom- 
busos drótsövény keríti el. A virágos kert az ablakom 
alá is elnyúlt, s rajta túl a szántóföldek kezdődtek. 
Egyszer eszembe jutott, hogy szemüvegem élességét 
kipróbáljam : erősen kutattam, megláthatnám-e vele a 
kertet a szántóföldek felöl elhatároló drótsövényt, 
melynek oszlopait elég jól kivehettem. Eleintén se-
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hogysem ment a dolog; kezdtem beletörődni 
hogy szemem gyöngébb, hogysem odáig ellát
hatna. Még egy utolsó erőfeszítéssel odaszögeztem 
figyelmemet, s ime a drótsövény hálózata élén
ken ‘ szemembe tűnt, amint elhúzódik a háttérben 
levő tarló előtt. Attól fogva kisebb erőfeszítés is ele
gendő volt, hogy a dróthálót észrevehessem. El is 
tökéltem, hogy ezentúl hasonló próbákkal fogom ed
zeni közellátó szememet a távolnézésre. Másnap vé
letlenül épen ott ténferegtem, hol a kérdéses drót
kerítést tegnap vizsgálgattam, mennyire elámultam, 
mikor láttam, hogy csak a puszta oszlopok állnak 
ottan, a drótsövénynek pedig híre sincs. A kerítés 
é r z e t é t  a megfeszített figyelem segítségével (a hit
ről később lesz szó) autosuggeráltam. Ha az ember 
tetves baromfit vizsgál vagy férgekkel ellepett em
berről hall beszélni, ellenállhatatlanul saját bőrérzeteire 
fordítja figyelmét s ime azonnal állítja, mintha a fér
gek légiói mászkálnának ruhája alatt. A hypochondriás 
hajlamú egyének a legkülömbözőbb nyavalyákat át
szenvedik, mert ha figyelmük ráterelődik valamely 
betegségre, annak tüneteit csakhamar megállapítják 
magukon is. Orvostanárok állítják, hogy kezdő orvos- 
tanhallgatók tömegesen jelentkeznek consultatióért 
mindazon betegségekben, melyeknek kórtani jellem
zését végighallgatták. A fölhozott példák eléggé meg
világítják a figyelem szerepét a suggestio folyamatá
ban.*) A legfőbb működése abban áll, hogy a sug- 
gerált képzetcomplexumot megragadja és visszatartja 
a tudatban, miáltal annak teljesebbé válását, sőt él
ménybe vagy cselekménybe való átváltódást előse-

*) Hasonló működést végez a figyelem más lélektani folyamatokban 
is, melyeket alig lehet elhatárolni a suggestiötól: assimilatio (Wundt), illu- 
sio, hallucinatio stb.
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giti. E z é r t  a f i g y e l e m a s u g g e s t i o n a k  o l yan  
l é n y e g e s  kel léke,  ami  nélkül  s u g g e s t i o t  el 
s em k é pz e l he t ünk .

Bármily lényeges föltétele is a suggestionak 
a figyelem közreműködése, magában még nem ele
gendő. Nincs az a suggestió, mely egyedül a figye
lem közreműködése által teljesednék. Minden sugges- 
tioban kimutatható valamely hangulat dissociativ mű
ködése is. A képzetcomplexumok élménnyé vagy cse
lekvéssé való teljesedését rendszerint ellenmondó kép
zetcomplexumok és hangulatok jelenléte akadályozza 
meg. Láttuk, hogy ezek kirekesztésében a figyelem
nek milyen nagy szerepe lehet. De a figyelemmel 
mindig együttműködik valamely hangulat is, mely az 
ellentétes hangulatokat és képzetkomplexumokat a tu
datból szintén kirekeszti. Hogy e két sugallatteljesitő 
tényező milyen viszonyban van egymással azt nem 
lehet szabályba foglalni. Némely suggestionál észre
vehető ig  erősebb a figyelem kirekesztő működése, 
anélkül hogy a hangulat szerepét nullának tekinthet
nénk. Az előző szakaszban felsorolt esetek erről ta
núskodnak. De azért ezeknél is kimutatható valamely 
dissociativ hangulat jelenléte. Némelyiknél a várako
zás, másoknál a félelem, avagy a hit hangulata. A 
drótkerítés autosuggestiojában, úgy tetszik, kizárólag a 
figyelem teljesítette az önsugallatot. Pedig hozzájárult 
a hangulat is, mert_kezdettől fogva azt hi t t em,  hogy 
a kert körül drót kerítés van. Más suggestioban a 
két sugallatteljesitő tényező működése úgy összeke
veredik, hogy nem érezzük ki, melyiknek a szerepe 
fontosabb, mert maga a hangulat is beolvadni látszik 
a figyelembe. Ismét vannak esetek, amikben a han
gulat kirekesztő functioja annyira előtérbe lép, hogy
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mellette szinte elvész a figyelem jelentősége anélkül, 
hogy hiányoznék. Általában úgy látszik, hogy a él
ményeket előidéző sugallásokban a figyelemnek, a 
complicáltabb akaratos cselekvések suggestiojában 
inkább a hangulatnak van erősebb kirekesztő functi- 
ója, de azért a kettő minden esetben együtt műkö
dik. A complicáltabb cselekvésképzetek suggestió já- 
ban nemcsak, hogy jelen van, de minden esetben 
h a t á r o z o t t a n  kifejeződik ama impulsiv hangulat sze
repe, mely a cselekvésképzetet teljesülésbe viszi. 
Hiába esik tekintetem irásközben a borosüvegre, 
hiába gondolok a legmegfeszitőbb figyelemmel az 
ivásra, a cselekvésképzet nem fog megvalósulni, mig 
megfelelő hangulat nem járul hozzá. Tehát minél ki
fejezettebb valamely cselekvésnek az akaratos jellege 
(ellentétben a reflexszerü élményekkel), annál fonto
sabb szerepe van a hangulatnak a cselekvésképzet 
teljesülésében. A cselekvésképzet ugyanis nem tevőd
hetik át cselekvéssé, tehát mindaddig nem valósulhat 
meg, mig az ellenakaró képzetek hatása ki nincs re- 
kesztve. Ezek kirekesztésére pedig a puszta figyelem 
nem elegendő. Tegyük föl, hogy megfeszített, erős 
figyelemmel a következő képzetcomplexumot rögzí
tem a tudatomban: „Kiiszom a tintásüveget." Ha fi
gyelmemet kizárólag ezen képzetcomplexumra szöge
zem, talán elérem, hogy az ellenakaró, gátló szerepű 
képzetcomplexumok kirekednek a tudatból, de a fi
gyelemmelmegragadott képzetcomplexum uralma még 
sem válhatik teljessé és igy cselekvéssé sem valósul
hat, mert a kiszorított gátló képzetek a tudat mély
ben zavartalanul kifejtik működésüket. A legújabb 
lélektani vizsgálatok kétségtelenül beigazolták, hogy 
a tudatmélybe (subconcience) szorított képzetcom- 
plexumok akaratirányitó hatása épen úgy érvénye-
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sülhet, mint a tudatiaké*); tehát csak olyan tudatbeli 
képzetcomplexum valusulhat cselekvéssé, amit az 
uralkodó hangulat is támogat teljesedésében. Hogy a 
tudatbeli képzetcomplexum cselekvéssé teljesüljön, 
ahhoz nem elegendő, hogy a figyelem kiragadja a 
képzetek sokaságából, nem elég, hogy ezáltal az ellen
akaró, gátló képzetek a tudatmélybe szorittassanak, 
mert akaratgátló működésűket ott is épen úgy kifejt
hetik; a c s e l e k v é s k é p z e t  m e g v a l ó s u l á s á h o z  
az szükséges ,  h o g y  az e l l e n a k a r ó  képzetek 
gát ló m ű k ö d é s e  m é g  a t u d a t m é l y b e n  is meg- 
s e m m i s i t t e s s é k  : ehez  pedig a f i gye l em,  mely 
p a r  exe l l ence  a t uda tbe l i  k é p z e t e k e n  éreztet i  
ha t ásá t ,  nem e l é g s é g e s ,  ehez  a h a n g u l a t  
di ssociat iv m ű k ö d é s e  szüksége l t e t i k .

Minden hangulatnak, akár erős, akár gyenge, éttSléiy 
az a sajátsága, hogy a fönmaradásának kedvező kép- 
zetcomplexumok felújulását és teljesülését elősegíti, 
az ellentétes képzeteket pedig kirekeszti a tudatból 
és működésűket megakadályozza. A sugallásban a 
hangulat mindkét szerepének megvan a maga jelen
tősége. A hangulat s e g í t  visszatartani a tudatban a 
figyelem által megragadott cselekvés v. élménykép
zetet, mely vele rokontermészetü, de egyszersmind 
kirekeszti a tudatból és tudatmélyi működésűkben 
megakadályozza az ellentétes vagy gátló képzetcom- 
plexumokat, melyek a hangulat nélkül a tudatmélyen 
is kifejthetnék gátlómüködésüket, s meghiúsítanák a 
suggestio teljesülését. A hangulat ezen működését 
dissociationak nevezzük, mert a tudatból kiszorítja 
és hatásukban megköti azon képzetcomplexumot, 
melyek a sugallóképzetekkel associatioban vannak

*) Jastrow : La Subconscience. Paris. 1908. 24 old.
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és akaratinditó működésükkel az uralkodó képzet- 
complexum teljesülét gátolnák. Tudott dolog, hogy 
rendes körülmények között a tudatunkban fölmerülő 
képzetkomplexum az egyidejűség, az egymásutániság 
a hasonlóság és ellentét associatioja segítségével egész 
sereg associált képzetcomplexumot szokott magával 
vonszolni, melyek ellentörekvő működése a tudatmély
ben ható egyéb képzetcomplexumok működésé
vel együtt meggátolja a képzetcomplexum akaratindi- 
tását. A hangulat működése abban áll, hogy az ösz- 
s zes  ellentörekvő képzetcomplexumok működését 
letiltja, hatásukat megsemmisíti, akaratinditásukat meg
fékezi s egyedül a neki megfelelő képzetcomplexumot 
engedi cselekvéssé teljesülni. Épen ezen letiltó, meg
fékező hatása folytán van a hangulatnak olyan rend
kívüli jelentősége a sugallásban. Hogy a hangulat 
mily óriási fékező hatalom lelkületűnkben, néhány 
példából is kiviláglik. A szerelem vaksága közmon- 
dásszerü. A szerelem is hangulat, mely működésük
ben lekötözi, hatásukban megfékezi az összes ellen- 
törekvésü képzetkomplexumokat, csakis a rokonkép- 
zetcomplexumokat engedi teljesülni. Aki szerelmes, 
az minden áron bírni akarja szerelme tárgyát: az 
illem, erkölcs, conventió és eszelyesség minden ta
nácsa, ha ellenkezik a hangulattal, (az ellentörekvésü 
képzetcomplexumok) hatástalan marad, mert a han
gulat csakis azon képzetcomplexumok teljesülésének 
kedvez, melyek a szerelem tárgyának eléréséhez 
segítenek. A nép azt tartja, hogy aki az okosság elle
nére szerelemből férjhez megy vagy megnősül, meg 
van babonázva. Ez a hit jellemzi a kivételes állapotot, 
amit a nagyerejü hangulat a lelki működésekben elő
idéz. A szerelem rendkívül hatalmas d i s s o c i á l ó  
hangulat mely csak azon képzeteket engedi teljesülni,

3
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melyek céljához segítik, ellenben minden gátlóképze
tet visszaszorít, illetve megfékez működésében. Ugyan
ezt mondhatjuk más erős indulatokról is. A gyűlölet csak 
azon képzetek teljesülését idézi elő, amik óriásra irá
nyulnak, ellenben lekötöz minden olyan képzetet, a 
mely jótéteményben teljesülne. Nem folytatom tovább 
a példózgatást, a hangulatok száma úgyis oly véghe- 
tetlen sok, hogy még a leggazdagabb nyelv is csak 
egynéhánynak, a legerősebbeknek, tud nevet adni. 
Csak abban tömöritem az eddig mondottakat, I. hogy 
minden hagulat kedvez bizonyos képzetcomplexum 
teljesülésének, 2. hogy minden hangulat megfékezi 
azon képzetcomplexumot cselekvésinditó hatását, amik 
a hangulat céljával ellentétes irányúak.

A hangulatok száma tömérdek: a legtöbb- ^ S íé 
nek neve sincs. Szerelem, szeretet, tekintély- 
tisztelet, hit, alázatosság, aggodalom, gyűlölet, kár
öröm stb., csak a leggyakoribb hangulatokat nevezik. 
Éber állapotban mindig érezzük a hangulatot, még ha 
nincs is rá elnevezésünk. Jelenlevő hangulatunk nem 
szükségképen egyetlen érzelemből ál l : egy uralkodó 
hangulatban igen sok külömböző érzelem folyhat 
össze. Hangulatunk úgyszólván minden pillanatban 
módosul egy kissé, mert a külvilágból és a szerve
zetünkből érkező ingerek mindenike előidézhet kisebb 
vagy nagyobb módosulást. Aki öntudatosan akar su- 
gallani, nagyon ismernie kell, hogy milyen eljárással 
milyen változást idézhet elő alanya hangulatában, 
minthogy nem minden hangulat felel meg ugyanazon 
suggestionak. Épen ezért hibásan értelmezik a sugges
tion akik a suggestibilitás szót hiszékenységnek for
dítják. A hit csak egy fajtája a hangulatnak, s mint 
ilyen, kiváló sugallatteljesitő tényező, de kívüle ren
geteg más hangulat lehet alapja a suggestionak. A
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sugallónak ismernie kell, hogy milyen hangulat mi
féle sugallat teljesülésének kedvez, ugyancsak azt is, 
hogy melyik hangulatot hogyan lehet mesterségesen 
előidézni. Bizonyos szervezeti változások maguk is 
hangulatot idéznek elő. Az éhség, álmosság, beteg
ség, fáradtság stb. megannyi hangulat kíséretében 
lépnek föl. Az ilyen hangulat, ha a sugalló tudtán 
kívül jelen van, elő is segítheti, de meg is ákadályoz- 
hatja a sugallat teljesülését. Azért a sugallásnál első 
sorban arra kell ügyelnünk, nincs-e oly hangulata 
alanyunknak, mely a suggestionak ellene szegül. Ezen
kívül a sugalló mesterséges eljárással is arra törek
szik, hogy alanyának hangulatát célja szerint módo
sítsa. Ez amiatt lehetséges, mert minden ember aka
ratlan gépszerűséggel változtatja hangulatát a benyo
mások milyensége szerint. Nincs ember a világon, a 
ki e tekintetben ura volna az idegrendszer, vagy 
mondjuk a saját lelkisége mechanizmusának. Min~A»h“ümd£ 
den idegrendszernek megvan a maga törvény- 
szerűsége, mely meghatározza, hogy a különféle külső 
benyomásokra milyen hangulattal reagál. Ha valaki 
megdicsér, annak örülök, ha pofon vág, haragszom, 
ha fegyvert fognak rám, megijedek, ha biztos siker
rel kecsegtetnek, vágyakozom, ha veszedelemmel fe
nyegetnek, aggódom és igy tovább. Persze tudni kell, 
hogy e tekintetben nem minden embernek egyforma 
a lelkisége. Vannak ugyan olyan benyomások is, 
melyek a legtöbb embernél ugyanazon hangulatot 
gerjesztik, például a dicséret örömöt, az ócsárlás 
bosszúságot stb.; de azért a megszokásnak itt is óri
ási jelentősége van. Szokáslélektan tanulságai a sug- 
gestioelmélet ezen részében is értékesülnek. A vá
lasztékos, előkelő öltözet látása a legtöbb emberben 
a tisztelet bizonyos nemét ébreszti fel, de egy mi-

3*
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raszternél sokkal kisebb arányban, mint egy szállóbeli 
portásban. Mert a portás megszokta tisztelni mind
azokat, kik előkelőén vannak kiöltözve, de a minisz
ternek koránt sincs oka kikötés nélkül tisztelni min
den elegáns embert. Az elszánt támadó föllépés a 
legtöbb emberben félelmet támaszt, de a sportbirko- 
zóban, ki már sok embert teremtett a földhöz, nem 
félelmet, hanem bátor nekibuzdulást és diadalvágyat 
ébreszt. Az erélyes, parancsoló hang a szolgaember
ben meghunyászkodás, engedelmesség hangulatát 
kelti, a földesurat, a hatalmas embert pedig haragra 
igerli. A szolgaember egész életén át ahhoz szokott, 
hogy az erély előtt meghajoljon, a hatalmas ember 
pedig ahhoz, hogy az erélyt kihívásnak tekintse és 
szembeszálljon vele. Még a hynotizálásnál is szá
molni kell az efféle megszokás által rögzített reakciók
kal : parancsoláshoz szokott előkelő ember még hyp- 
nozisban is ellenszegül minden suggestionak. ha 
parancsoló hangon adatik.*) Udvarias és szives köze
ledés önérzetes, jellemes emberben ugyancsak udvarias 
és előzékeny hangulatot ébreszt; lenézetéshez szokott 
hitványlelkü emberben a szemtelen felülkerekedés, a 
hozzámérkőzés, önhitt hangulatát. Ennek is a meg
szokásban leljük magyatázatát. A hitványlelkü ember 
hozzászokott, hogy csak azoknak hajoljon meg, akik 
kurtán bánnak vele. Azok irányában, akik még őt 
is megbecsülik, öntudatlanul is megvetést érez. Itt az 
eredete a közmondásnak : „Adj a tótnak szállást, ki
ver a házadból." Az öltözködés, arckifejezés, gestusok, 
hanghordozás és beszédmód annyiban eszközei a sug
gestionak, hogy az idegrendszer veleszületett, vagy 
megszokott mechanizmusa által hangulati reaktiokat

*) R. Gerling: Handbuch der hypnotischen Suggestion. Leipzig. 
16. oldal.
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támasztanak. Minden benyomás olyan mértékben le
het segédeszköze a suggestionak, amennyire hangu
latot tud ébreszteni. Mivel pedig nincsen olyan benyo
más, a szakálviseléstől és ruházkodástól kezdve a be
szédmodorig, amely az összhangulat keltéséhez hozzá 
ne járulna, érthető, miért oly nehéz céljaink szerint 
suggerálni. Mindenki suggerál, aki bármilyen irányban 
befolyásolja embertársait, de egyik ép ellenkező be
folyást érvényesít, mint szeretne, a másik mindenben 
keresztül viszi akaratát. A befolyás mikéntje rendsze
rint azon tényezőkön múlik, amire senkise gondol: a 
föllépés, magatartás és beszédmód hangulatkeltő ha
tásán.

Végigtárgyaltam mindazon elemi folya- 
mátokat, amiket eddigi vizsgálataim alapján a függvénye, 

suggestioban sikerült megállapítanom. Nem állítom, 
hogy ezt a szörnyen bonyolult és rendkívül változatos 
lelki jelenséget teljesen sikerült analysálnom; hiszen 
ama „elemi" folyamatok (képzet, hangulat, figyelem) 
amiknek viszonyát az összjelenségben vizsgálni pró
báltam, maguk is a psychophysiologiának megannyi 
problémái. Szándékom csak az volt, és azt hiszem, 
ezt el is értem, hogy a suggestiv folyamatokat kivet- 
kőztessem azon mysticismusból, amibe még a szak- 
tudomány is szívesen burkolja őket. Bernheim, a hyp- 
notismus egyik legalaposabb ismerője, meggyőzően 
kimutatta, hogy hypnotismus nincs, csak sugallásje- 
lenségek vannak, mert a hypnosis maga is a sugges- 
tioval létesíthető lelkiállapot. A hypnotismus tehát el
tűnt, mint külön probléma, de mivel a suggestibilitas 
még mindig nem volt leszármaztatva a lélek normális 
jelenségeiből, azza/ e g y ü tt  megmaradt talánynak.*) A

*) Psychismeinférieur. Étude de Psychopathologie dinique des 
centres psychiques par le dr. Grasset. Paris. 1913. 68. old.: L’ hypnose
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jelen tanulmány kiegészíti a sugallástan eddigi ered
ményeit. Ha nincs külön hypnotismus, mint Bernheim 
és utána minden szakember állítja, én hozzáteszem, 
hogy nincs külön suggestibilitás sem, mert a suggal- 
lásjelenségek a képzetcomplexum, a figyelem és a 
hangulatreactio összeműködésében találják magyará
zatukat. Ha e részfolyamatok magukban ismeretlenek 
is, legalább tisztázva látjuk azon viszonyt, mely szerint 
suggestiová szövődnek össze és végül — ez magá
ban is nyereség — kiderült, hogy a suggestibilitás- 
ban nem rejtőzik újabb, eddig ismeretlen tényező. 
A suggestionak általam szétválasztott elemeit a su
gallás minden fajtájában föltaláljuk, bár természetesen 
különböző arányú összetételben. Egyik esetben a su
gallás képzetcomplexuma, másikban a képzetcomp- 
lexumot megragadó figyelem, majd meg a dissocialó 
hangulat jut kifejezettebb szerepléshez. Az olvasmá
nyok által előidézett befolyásban a suggeráló képze
teknek jut a feltűnőbb szerep, bár a képzeteket itt 
is az érdeklődéssel fölkeltett figyelem ragadja meg, 
hatásossá pedig ama hangulat teszi, amit a stylus, az 
irásmodor, a tárgyalás hangja kelt az olvasó lelkében. 
Az autossuggestio különféle esetében, betegségek be- 
képzelésekor úgy tetszik, mintha az erősen odaszeg- 
zett figyelem valósítaná meg a sugalló képzetet. A 
hysteriások nagyfokú suggestibilitását pedig szembe- 
tünőleg hangulataik uralkodó működéséből kell kima
gyaráznunk. Azonban a legszorgosabb vizsgálattal 
sem találunk a suggestionak olyan fajtáját, melynek 
lefolyásában valami új, eddig ismeretlen tényező föl
tevésére volnánk utalva, és az általunk elemzett há
rom sugallatteljesitő tényező nem szolgálhatna elég
et la suggestion sont des phénomenes extraphysiologiqu.es malgré 
leurs analogies avec certains phénomenes physiologiques.
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séges magyarázattal. Másrészt suggéstiomagyarázatom 
egyik előnyét abban látom, hogy rendkívül érthetővé 
teszi azon elmosódó átmeneteket, amik a suggestio 
fogalmát más, közel rokon lelki folyamatok felől elha
tárolják. Azon arányban, amint a három sugallattelje- 
sitő tényező egyike, vagy másika megcsökken, vagy 
elhatalmasodik, a typikus suggestiofolyamat elhalvá
nyul és más rokon lelkifolyamatok képét ölti fel. 
Meggyőzés, rábeszélés, hazugság, elcsábítás, pártfa
natizmus, boszorkányhit, vallásos rajongás, tanulás, 
kényszerképzet, s a t. megszámlálhatatlan rokon eset, 
melyek egymástól óriásilag különböznek, de mindenik 
érintkezik vagy összeolvad a suggestio fogalmával 
valamelyik határ felől.

*

Végül a suggestio ismertetett elméletével £s 
kapcsolatban meg kell még emlékeznem a hyp- “smUÍ‘- 
notismusról, mely maga is egy neme a suggestionak. 
A hypnosis olyan állomszerű állapot, mely a rendes álom
tól első sorban az által különbözik, hogy mestersége
sen előidézhető; azonkívül a hypnotizált — megigé- 
zett — egyén a hypnosis tartama alatt is megtartja 
a sugallóval a szellemi kapcsolatot, ami abban nyil
vánul, hogy a sugallónak minden sugestiojét automa
tikus pontossággal teljesiti. A hypnosis vagyis igézet 
maga is suggestio által jön létre, még pedig egész 
sereg egymásra halmozott s rögtön teljesülő sugges
tio következtében. A suggallás három tényezőjének 
összeműködése itt is nyilvánvaló. Hogy a hypnotiseur 
megigézhesse alanyát, azaz előidézhesse nála a hyp
nosis állapotát, föltétien kívánatos, hogy az illető egyén 
higyjen az igéző hatalmában, bízzék az ügyességé
ben, s óhajtsa a hypnosist maga is. Az igéző sikerébe
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helyezett föltétien bizalom hangulata megfékezi az 
ellentmondó, kritizáló képzetek tudatos és tudatmélyi 
(subconsciens) gátló tevékenységét, a figyelem meg
ragadja és teljesedéshez segíti az igéző által egymás
után fölébresztett sugalló képzeteket. Ilyen körülmé
nyek közt indul meg az igéző eljárás, mely abban áll, 
hogy az igéző komoly meggyőződés hangján, köze
pes lassúsággal, de megszakítás nélküli menetben 
(hogy a figyelem elkalandozásának időt ne engedjen) 
elősorolja a normális elalvás lélektani és élettani com- 
ponenseit. Azon rendben, amint a figyelemmel hallga
tó alany fölfogja a tudatába idézett élményképzeteket 
s bizalmánál fogva elképzeli azok teljesülését, ezek 
meg is valósulnak.*) Az öntudat mindig összébb szű
kül, az ébrenlét fokozatosan elalvásszerű állapotba 
megy át, végül az öntudat minden egyéb képzet vagy 
benyomás iránt elveszti fogékonyságát, egyedül a su
galló képzetek fölfogására redukálódik egész tevé
kenysége. Ekkor már a hypnozis beállott és a tudat

*) R Gerling: Handbuch der hypnotischen Suggestion. 17. old. 
Ich lasse die hypnotisierende Person in einem Stuhle (Armstuhl, Fauteuil 
Sofa) den Rücken gegen das Licht gekehrt, bequem Platz nehmen und 
fordere sie mit milder, eintöniger Stimme auf, genau auf meine Worte zu 
achten und den Schlaf zu erwarten; dabei aber meine Auge zu fixieren, 
ln einzelnen Faellen (bei Neurasthenikern; bitte ich das Schlucken zu 
unterdrücken, da dies den Entritt der Hypnose beschleinigt. Nun lege ich 
meine Haende leicht auf die des Patienten und suggeriere ihm erst Waer- 
megefühl in seinen Handrücken, darauf Schwere in den Gliedern, erhebe 
dann langsam unterfortgesetzter Fixation seiner Augen meine Haende 
und ziehe langsam Strich vom Kopf bis zur Magengegend, wobei ich nach 
Bernheim— Liéboltscher Methode weitere Schlafsuggestionen gebe.

1 Denken Sie nur an den Schlaf.
2. Ihre Glieder werden schwerer, ein allgemeines Müdigkeitsgefühl 

ergrei.t Sie.
Í3 Die Gliederschwere und Müdigkeit werden immer Grösser.
4. Es liegt die Schwere Ihnen wie Blei auf den Augen. Ihre Augen 

traenen. Ihr Blick verschleiert sich. Sie können die Augen nicht mehr 
aufhalten. Ihre Gedanken verwirren sich. Die Augenlieder zittern. Jetzt 
schliessen Sie dieselben.
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dissociáltsága oly nagyfokúvá lett, hogy a megigézett 
automata módjára csak azt érzi, hiszi, akarja és cse- 
lekszi, amit az igéző ráparancsol. Egyetlen ellen
mondó, kritizáló, helyreigazító képzet nem juthat a 
tudatba, sem a tudatmélyben nem fejtheti ki hatását. 
Szóval a hypnosis a suggestibilitás oly fokozatát idézi 
elő, hogy a megigézett egyén minden önállóságát 
elveszíti. Ha az igéző egy pohár vizet nyújt oda s 
felszólítja, hogy igya meg, majd lerészegszik tőle: az 
alany megissza és azonnal mutatja a részegség symp- 
tomáit. A hypnotizáló rámutat a macskára és azt 
mondja: ime egy oroszlán, föl akar bennünket falni, 
az igézett alany rémülten hátrahuzódik és menekülni 
akar. Ha kezébe ad egy gyufaszálat azon kijeletéssel, 
hogy azt nem tudja eltörni, próbálja meg, az alany 
minden erőfeszítése hiába lesz. Ha azt mondja neki, 
hogy lábai megmerevedtek, nem tud helyéből kimoz
dulni, az igézett csakugyan ottmarad, mintha lábai le

in diesem Moment, sobald die Müdigkeit sich zeigt, lege ich unter 
fortdauernder Fixation und Suggestion (Der Patient muss fortwaehrend 
beschaeftigt bezw. auf die Ervartung des Schlafes hingelenkt werden) 
meine linke Hand leicht auf den Kopf des Patienten, ziehe die Stirnhaut 
etwas hinunter, um in ihm das Gefühl der Schwere in den Augenliedern 
hervorzurufen und drücke dann langsam die Augen zu. Ein Druck auf die 
Augaepfel, gleichzeitig folgt bestimmt aber ruhig die Suggestion:

5. Sie können die Augen nun nicht mehr öffnen.
6. Sie schlafen jetzt ein.

Das Erwecken geschieht in folgender Weise. Ich sage : Ich werde 
Sie erwecken. Wenn Ich drei gezaelt habe, werden Sie wach sein. Sie 
werden sich nach dem Erwachen sehr wohl fühlen, werden keine Kopf
schmerzen haben, werden diese Nacht sehr gut schlafen, werden morgen 
mit gewohnter Frische Ihren Beschaeftigungen nachtgehen, werden guten 
Appetit haben. Sie haben mich gehört und verstanden, antworten Sie mit 
Ja. Sobald dies geschehen, zaele ich:

Eins, Die Schwere und Müdigkeit schwindet,
Zwei, Ihre gute Laune kehrt zurück.
Drei, Sie sind wach und fühlen sich wohl
Ein auf diese Weise Erweckter wird stets prompt erwachen und sich 

körperlich, wie geistig wohl fühlen.
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gyökereztek volna s kárba vész minden erőfeszítése. 
Parancsolhatja azt, hogy ha fölábredt és távozni akar, 
ejtse szerét, lopja el az asztalról a papirvágó kést és 
vigye haza. A megigézett egyén ezt is megcselekszi, 
még pedig éber állapotban, anélkül, hogy menteni 
vagy megmagyarázni tudná a lopást, ha rajtacsipik. 
Ez utóbbit már posthypnotikus suggestionak nevezzük, 
mert a hypnotikus álom megszűnte után valósul meg. 
A hypnosisból fölébredt alany egy szót sem tud mind 
arról, ami vele a hypnosis alatt történt, a posthypno
tikus suggestionak mégis mindenben pontosan eleget 
tesz, anélkül, hogy sejtelme is volna arról, miért kell 
neki az illető cselekvést végrehajtani. A posthypnoti
kus suggestio még nagyobb időköz letelte után is 
megvalósul. Suggerálhatjuk a megigézett egyénnek, 
hogy mához egy hétre d. e. 9  órakor ott fogja hagyni 
hivatalát és elmenvén a rendőrségre, feljelenti magát, 
mint sikkasztót. Az illető terminus elkövetkezéséig 
alanyunk mit sem tud arról a suggestioról, de azon 
órában egyszerre eszébe jut neki e furcsa teendő, és 
végrehajtja úgy, amint suggerálva volt. Ha meg akar
ják benne akadályozni, ellenszegül; ha megmagyaráz
zák neki, hogy csalódik, mert a pénztár egészen rend
ben van, azt veti ellen, hogy mégis el kell mennie, 
mert valami kimagyarázhatatlan erő arra kényszeríti.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a hypnotismus- 
ban olyan hatalom rejlik, mely könnyen veszélyessé 
válhatnék, ha derüre-borura mindenkinek hozzáférhető 
lenne. Ha avatatlanok élnek vele, a legteljesebb jó
akarat mellett is kórt okozhatnak. Egy vigyázatlanul 
adott és meg nem szüntetett suggestio, az eljárás fo
lyamán az alanynak spontán föllépő káros önsugalla
ta, melyet az igéző megszüntetni elmulasztott, veszé
lyes és nehezen reparólható következményekkel járhat.
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Azonkívül az erősen befolyásolható egyének posthyp- 
notikus suggestio segítségével bárminemű bűntett vég
rehajtására rábírhatok anélkül, hogy tettük indítékairól 
vagy jelentőségéről mindvégig tudomásuk volna.

Ezért az 1894-iki belügyminiszteri rendelet a hyp- 
notizálástól az orvosi gyakorlatra nem jogosított egyé
neket egyáltalában eltiltja, orvosoknak is csak gyógyí
tás céljára engedi meg. Kívánatos azonban, hogy az 
igézés joga kellő psychologiai készültséggel biró ne
velőtudósoknak is megadassák, mert valahányszor 
megrögzött rossz szokások megszüntetéséről van szó, 
a hypnotizmus szinte biztos eredménynyel alkalmaz
ható. A legsúlyosabb jellembeli fogyatkozások, ha 
megszokásból származtak és nem szervezeti rátermett
ség vagy elváltozás az alapjuk, a hypnotizmus segít
ségével aránylag könnyen helyrehozhatók, mig a neve
lés közönséges eszközei, mint a szokáslélektanban 
bebizonyítottam, a megrögzött szokások maradóssága 
ellen tehetetlenek. A legfontosabb nevelésbeli korcs
eredmények, amik a hypnotikus eljárással megjavít
hatok : hazudozás, lopósság, renyheség, figyelmetlen
ség, félénkség, makrancosság, onania stb.

A következőkben a föntebb kifejtett suggestio- 
elmélet nevelésbeli alkalmazásairól lesz szó.



Évi jelentés.
a) Általános rész.

Az T9T3—14. tanév eseményei fordulópontot je
lentenek az intézet történetében. A múlt évi egyház
kerületi közgyűlés a növendékek segélyezésére egyelőre 
3 0 0 0  koronát állapított meg.

Egyházkerületünknek ez az áldozatkészsége, amely- 
lyel az intézet további fejlődésének alapját megadta, 
biztató remény, az ez utón való haladásra s egyszers
mind kilátás arra, hogy a növendékek segélyezésének 
mérvét fenttartó-testületünk oly mértékben kívánja 
megállapítani, hogy e tekintetben sem legyünk mö
götte a hasonló állami intézeteknek. Köztudomású, 
hogy a hivatása magaslatán álló tanári karon kívül, 
szinte kizárólag a segélyezésnek oly mértékben való 
megállapítása szabja meg az egyes intézetek fejlődő
képességét és színvonalát, ha a növendékek nagy 
része teljesen ingyenes ellátásban részesülhet. E he
lyes és gyakorlatilag bevált elvet követi az állam, 
mely tanítóképzőivel elől jár, tehát a mi intézetünk 
sem tehet kivételt anélkül, hogy az ennek nyo
mán járó, s előre alig látható nagy hátrányok ne 
érnék. A múlt évi határozat azonban a legszebb re
ményekre jogosit. (A segélyezésre megállapított ösz- 
szeg mikénti elosztását az Értesítő más helyén közlöm.)
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Intézetünk tovább fejlődésére nézve a jelen so
rok írója egy nyomtatásban megjelent s az értesítő 
más helyén is közzétett előterjesztést intézett az ille
tékes hatóságokhoz, mely szerint úgy intézetünk ér
dekéből, valamint — s főként — egyetemes egyházi 
szempontból is, a szarvasi tanítóképző-intézet tanítónő- 
képzővé szerveztetnék át. Ezen előterjesztés főbb és 
fontosabb részei a következők: Hazánkban összesen 
48 tanítóképző-intézet van, melyek közül 18 állami, 
11 róm. kath., 6  evang., 5 görög kath., 4 gör. kel., 
3 ref., 1 izr. A felekezeti tanítóképző intézetek száma 
tehát 3 ° , s ezek közűi 11, vagyis a legtöbb róm. 
kath., s utánuk 6  intézettel már a mi egyházunk kö
vetkezik. E hat intézet közül egy, a nagyszebeni, a 
mely itt számításba nem jöhet. Az 5 evang. tanító
képzőbe az 1910 -  11. tanévben 319 rendes növendék 
iratkozott be, ezzel szemben a 3 ref. tanítóképzőbe 355 
növendék vétetett fel, vagyis a majdnem félannyi re
formátus tanítóképzőbe több tanuló iratkozott be, mint 
a közel kétszer annyi evang. intézetbe. A reformátu
soknak is 5 tanítóképzőjük volt, melyek közül kettőt 
átadott az államnak s ezekben költség és anyagi ál
dozat nélkül saját egyháza érdekeit szerződésileg 
biztosítva, kellően érvényesíti.

Egy-egy intézetünk fentartása még a mi szűkös 
viszonyaink mellett is körülbelöl évi 3 0 - 0 0 0  koronát 
igényel, tehát az 5 intézet fenntartására évi 150.000 
koronát. Evang. egyházunk intézetenként a növendé
kek segélyezésére évi 3 5 9 0  koronát fordít, mig a ref. 
egyház 7636 koronát. Természetes, hogy az állam 
még többet s igy az arravaló s jeles növendékek el
sősorban ezeket az intézeteket keresik fel.

Hazánkban a legutóbbi két évtized alatt 25 ta- 
nitónőképző keletkezett. A reformátusok az utolsó év-
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tizedben 4 tanitónőképzőt létesítettek, s minden fele- 
kezetnek több tanítónő-, mint tanítóképzője van, ami 
kétségtelenné teszi azt, hogy különösen felekezeti szem
pontból a tanitónőképzés legalább is akkora fontos
sággal bir, mint a tanítóképzés, mert nemcsak tanító
nők képzéséről van szó, hanem oly intézetekről, me
lyek úgy elméleti, mint gyakorlati szempontból is 
leginkább megfelelnek a leánynevelés modern gyakor
lati követelményeinek.

1877—78-ban 53 tanítóképző volt. 1907—8-ban 
ezek száma 48-ra szállt alá, mig ugyanakkor a tanítónő- 
képzők száma hatról egyszerre 17-re emelkedett, s 
ma 41 tanitónőképző van.

A református egyház 417 tanítónői állásra 4 ta
nitónőképzőt tart fenn, mig az evangélikus egyháznak 
—• bár már 1907-ben is 204 tanítónői állás volt szer
vezve — egy tanitónőképzője sincsen.

De a tanitónőképzők nem csupán és nem kizárólag 
a tanítói pólyára nevelik leányainkat, hanem a szoro
san vett szakképzés mellett olyan intézmények, me
lyek nagyobb műveltséget nyújtanak, melyekben leánya
ink gyakorlati ismereteket szereznek, ahol egyénisé
gük nem a mai társadalom ezer félszegségeivel ter
helten, hanem rendszeres elméleti és gyakorlati okta
tás mellett alakul ki és majdan nemcsak, mint leendő 
tanítónők, hanem annak idején, mint anyák is áldást 
hozóan gyümölcsöztethetik neveléstudományi és egyéb 
hasznos ismereteiket; ahol megkedvelik a munkát s 
mint müveit nők, akik nemesen érezni, okosan gon
dolkozni és helyesen cselekedni tudnak, hagyják el 
az intézetet, mert a tanítóképző az életnek nevel és 
az ezen intézetekből kikerültek az ezer sebből vérző 
társadalom szerény, de öntudatos és munkás tagjai 
lesznek.
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Valószínű tehát, hogy ezen indokok késztették 
egyházi közigazgatásunk minden fórumát már a múlt” 
ban is arra, hogy tanitónőképző létesítése mellett ál
lást foglaljanak s igy maga az egyetemes közgyűlés 
is több ízben kimondta már a tanitónőképző szerve
zésének szükséges voltát.- Sajnos — hagyományos 
protestáns szegénységünk miatt — ezen fontos és 
egyházunk szempontjából is valósággal életszükség
letet képező intézmény megfelelő fedezet hiánya mi
att meg nem valósulhatott, miért is olyan megoldásról 
kell gondoskodni, mely a tanitónőképző szervezését 
lehetővé teszi.

Tekintve azt, hogy a már említett 5 tanítóképző 
úgy anyagi, mint egyéb szempontból is határozottan 
sok, sőt felesleges, legcélszerűbbnek s talán egyedüli 
módnak a tanitónőképző szervezésére nézve az mu
tatkozik, hogy a meglevő tanítóképzők közül valame
lyik tanitónőképzővé szerveztetnék át.

Tekintve azt, hogy a szarvasi tanítóképző-inté
zetünk minden oldalról van körülvéve hasonló inté
zetekkel, mig tanitónőképző csak messze földön akad 
és evangélikus tanitónőképző hazánkban egyáltalán 
nincsen s tekintve azt, hogy Szarvas az egyedüli hely 
azon községek közül, melyekben tanítóképző-inté
zet van és nem határszélen, hanem az ország köze
pén, tehát bármely vidékről könnyen hozzáférhető 
helyen fekszik, legcélszerűbbnek mutatkozik a szarvasi 
tanítóképzőnek tanitónőképzővé való átszervezése.

E tárgyban részletes benyújtott és minden előre 
látható lehetőséggel számoló terjedelmes előterjesz
tésem behatóan foglalkozik az összes fölmerülhető 
fontosabb részletkérdésekkel, melyekre nézve már 
illetékes hatóságok, igy egyes egyházmegyék, sőt 
maga az egyetemes tanügyi bizottság is mondott vé
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leményt, amidőn a f. évi május hó T Q-iki gyűlésén 
előterjesztésem alapján a szarvasi tanítóképzőnek 
tanitónőképzővé való szervezését helyesnek, indokolt
nak és szükségesnek mondotta ki azzal, hogy e terv 
megvalósítása, az építési államsegélynek határidőhöz 
kötött voltára való tekintetből, sokáig nem késieked- 
hetik, mert a küszöbön álló építkezésnél az intézet 
minémüsége egyik legfontosabb irányitó kérdés.

Hatóságunk bölcsessége mérlegelni fogja az elő 
terjesztés indokait és ahhoz képest történik meg a 
döntés. Bizonyos azonban, hogy az esetben is, ha 
intézetünknek tanitónőképzővé való átszervezése ki
mondatnék, 8 —TO évig még ez esetben is a jelen
legi épületben tanítójelöltek nyernének képesítést, mert 
az építkezés 3—5 évig tart el s a tanitónő-növendé- 
dékek csak az uj intézetbe vehetők fel, s csak ezen 
építkezés befejezése után következhetnék be fokoza
tosan évről-évre az átszervezés olyképen, hogy az 
új épületben a tanitónőnövendékek nyernének felvé
telt, mig a régi épületben a már felvett tanitónöven- 
dékek fejeznék be tanulmányaikat.

* *
*

Akár tanitóképző maradna intézetünk, akár tani
tónőképzővé szerveztetnék át, jelentésem ezen általá
nos részének első szakaszaiban foglalt segélyezés 
mindkét esetben kívánatos és szükséges, mert termé
szetes, hogy leánynövendékeink segélyezése ép oly 
indokolt, mint a fiú növendékek anyagi támogatása. 
Hisz ev. egyházunknak ezen tanitónőképzője azért 
is bírna nagy fontossággal, hogy elsősorban saját 
felekezetűnk leánygyermekei elhelyezése legyen biz
tosítva, s hogy ezek közül is a lelkészek, tanárok és
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tanítók gyermekei tekintélyes kedvezményben része- 
sülhessenek.

* **

Nem mulaszthatom, hogy e tanév befejeztével is 
hálás köszönetét ne mondjak annak a három vezér- 
férfiúnak, akik intézetünk ügyeit mindenkoron a leg
melegebb érdeklődéssel kisérik s annak tovább fej
lesztéséről önzetlenül és nagy áldozatkészséggel gon
doskodnak: Scholtz Gusztáv püspök ur, dr. Zsig
mondy Jenő egyházkerületi felügyelő ur, Haviár Dani 
bizottsági elnök ur. A püspök úr meleg érdeklődése, 
atyai gondoskodása, apostoli lelke állandó érdeklő
déssel tisztelte meg egyházkerületének ezen egyet
len intézetét, a felügyelő ur pedig hűséges munka
társa minden igyekezetében mindenkori nemes és 
bölcs törekvéseiben. Bizottságunk elnöke, Haviár 
Dani ez évben is nagy áldozatkészséggel és nagy 
önfeláldozással szolgálta az intézetet, amely a szó 
legteljesebb értelmében szivéhez nőt; szolgálta sok
szor önmegtagadással, mert betegsége, mely az el
múlt évben oly gyakran kereste fel, sokszor megaka
dályozta nemes törekvéseinek teljesítésében. Őszinte 
részvéttel voltunk irányában, amikor gyöngélkedve és 
betegen hónapokra elhagyott bennünket és szanatóri
umban keresett gyógyulást fájdalmas betegségére, 
de amily őszinte volt a részvét érzése, olyan őszinte 
volt örömünk, amikor teljes egészségben láthattuk 
viszont őt, kit mindenkor nagyra becsültünk és tisz
teltünk, aki nemcsak első az elsők közt, hanem szinte 
pótolhatatlan azon a téren, ahova az isteni gondvise
lés állította. Fájdalmasan nélkülöztük távollétét, de 
örömmel fogadtuk visszatértét. Egyházunk és iskolá
ink javára jó egészségben éltesse őt az Egek Ural

4
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b) Személyi ügyek.
Az őszinte részvét és mély fájdalom érzésével 

emlékezem meg Veres Józsefről, intézetünk Intéző
bizottságának egy jeles 
tagjáról, egyházmegyénk
nek évtizedeken át volt 
nagytekintélyű esperesé
ről, aki nemcsak szükebb 
hazájában, nemcsak egy
házmegyéjében, nemcsak 
ev. egyházi téren, hanem 
országgyűlési képviselői 
minőségében, mint tör
vényhozó is, oly munkás
ságot fejtett ki, amely őt 
egyházunk és nemzetünk 
nagyjai közé emelte. Nagy 
tudása, kiváló képessé

gei csodálttá tették. Mint szónok, a bámulat és 
csodálat érzését váltotta ki hallgatóiból, mint bi
zottságunk tagjának a legnagyobb tisztelettel adóz
tunk e kiváló férfiúnak, aki mindenkoron szivén vi
selte az intézet érdekeit, aki nagy tekintélyével min
den időben előbbre vinni igyekezett intézetünket s 
boldog volt, ha egy-egy lépéssel előbré haladtunk. 
Nemes szivének minden [érzelme, fenkölt lelkének 
minden gondolata szeretett egyházáért s hőn szere
tett magyar hazájáért élt nemes kebelében. Igaz em
ber volt, aki mindenekelőtt alkotni, építeni és terem
teni akart, egyházi téren épen úgy, mint nemzete 
javára.

S e nagy embernek mégis meg kellett halnia 1...
Halálának hire elszomoritólag hatott mindenkire, 

aki Veres Józsefet valaha látta, hallotta, s halálát
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ránk nézve legfájdalmasabbá teszi az az őszinte tisz
telet, az az igaz nagyrabecsülés, amellyel vele szem
ben viseltettünk.

Fájdalmas betegsége gyötrelmes szenvedésekkel 
sújtotta, s ő még akkor is, a mikor a halál órája közel- 
gett, dolgozott s állandóan közügyekkel foglalkozott. 
Munkában telt el egész élete, munkájával lett nagy 
embere egyházának és hazájának, munkájával vívta 
ki kortársai tiszteletét és nagyrabecsülését s ehhez 
életének utolsó percében is hü maradt, hisz utolsó 
lehellete előtt a halál ragadta ki kezéből a tollat, s ő 
elköltözött egy jobb, egy szebb világba, egy megtisz
tult, boldog, nyugodt hazába. Emléke közöttünk ma
rad s buzditólag fog hatni reánk, akik csodálattal és 
bámulattal láttuk és hallgattuk a nagy férfiút, s az ő 
élete jelöli meg azt a célt, mely felé mindannyiunk
nak törekedni kell s ez egyházunk s édes hazánk 
javának munkálása. Emlékezete áldott lesz minden
koron közöttünk! Isten vele!

Veres József elhunytakor intézetünk a következő 
gyászjelentést adta ki:

A bányai ág. hitvallású ev egyházkerület szarvasi 
tanítóképző intézetének bizottsága és tanári kara 
m ély m egilletődéssel jelenti, hogy nagytiszteletü

V E R E S  J Ó Z S E F
békési esperes, egyházkerületi főjegyző, intézetünk 
korm ányzó testületének tagja, f. hó 9 -én  az U rban 
csendesen elhunyt.

A kedves halott tem etése O rosházán f. hó 
11-én d. u. 2 órakor lesz.

H ivatásában buzgó, a m unkában fáradhatatlan, 
egyháza iránti szeretetében kiapadhatatlan volt, 

Szarvas, 1913. decem ber hó 9 -én .
Á ldott em lékét kegyelettel őrizzük í 

** *
4»
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Fájdalom m al jelen tem , hogy intézetünknek egy volt ta- 
hára, aki a főgim názium nál volt alkalmazva s akkor, amikor 
intézetünk m ég a testvérin tézettel kapcsolatos volt, csupán 

l k e s e d é s é b ő l  intézetünkben is tanított, 
1913. ok tóber hó 4-én m eghalt. A volt ta 

nítványok ezrei könnyes szem m el vették tudom ásul volt sze
rete tt tanáruk elhunytét s m élységes részvétel mi, akik a kö
zel félszázadon keresztül m űködő tanár utódai vagyunk. 
Ő szinte tisztelet és szere te t övezte hosszú életén át, őszinte 
részvét kisérte utolsó ú tjára. Em lékezete áldott és örök lesz 
azok szivében, akiket oktato tt, nevelt s élni fog abban az 
intézetben, melyhez élete utolsó órájáig oly nagy szeretettel 
ragaszkodott. Isten vele!

* *
*

E helyen említem m eg , hogy egyházm egyénk elnöksége 
a folyó év tavaszán válasz ta to tt meg. Felügyelő Haviár Dani 
m aradt, esperes a nagynevű  Veres József utódjává Keuiczky 
László kondorosi lelkész lett. Intézetünket is közelről érdekli e 
választás, m ert az egyházm egye nagy tudásu felügyelője, in
téző-bizottságunk elnöke, esperese  pedig hivatalból tagja. Az 
egyházm egye e választással nem csak honunk, hanem  egyete- 
tem es egyházunk szem pontjából is előnyösen és bölcsen h a 
tározott. Az egyházm egye felügyelője bölcsességével és nagy 
tekintélyével cd lig  is nagy  szolgálatokat tett egyházunknak s 
bizonyos, hogy esperesünk, aki egyházi téren kifejtett m un
kásságával eddig is sokak elism erését és nagyrabecsülését 
vívta ki, fenkölt leikével és nem esen érző szivével lelkes m un
katársa lesz elnöktársának s kétségtelen, hogy e közös m un
kának  csak áldásos ha tása  lehet. Isten vezérelje és segítse 
egyházm egyénk elnökségét m inden törekvésében — egyházunk 
és nem zetünk javára T

* **
Az egyházkerületi e ln ö k sé g : Scholtz G usztáv püspök ur 

Öméltósága és dr. Zsigmondy Jenő  kerületi felügyelő ur Öméltó
sága 1913. évi novem ber hó  28-án  az orosházi egyházat láto
gatták meg, mely alkalom m al a jelen sorok Írója az intézet 
képviseletében részt vett az orosházi egyház öröm ünnepén s

az ügy iránti le  
Lányi Gusztáv



—  53 —

az intézet nevében üdvözölte a kerületi elnökséget, majd 
őm éltóságáék kíséretében Puszta földvárra m ent, ahol lélekemelő 
szép ünnepély kapcsán szenteltetett fel az uj templom.

Szeptem ber 9 —11-ig az igazgató részt vett a Budapesten 
tartott kerületi közgyűlésen, október 15-én ugyancsak Buda
pesten az Ev. Tanár- és T anítóegyesület választm ányi ülésén, 
a következő napokon az egyetem es közgyűlésen. December 
hó 11-én Zám bory Endrével, az intézet képviseletében, O ros
házán, Veres József nagytekintélyű esperesünk tem etésén vet
tem  részt. D ecem ber hó 16-tól 19-ig  az építési állam segély 
tárgyában a püspök ur Öméltóságánál, valam int a vkm. tanító
képzői szakosztályában jelentem  m e g ; 1914. február hó 16— 
18-án hasonlóképen. Április 13—16-iki budapesti tartózkodásom  
idején szintén igyekeztem  intézetünk érdekeit szolgálni. 1914. 
m ájus hó 19-én a budapesten tartott egyetem es tanügyi bizott
ság ülésén vettem  részt, mely intézetünknek tanitónőképzővé 
való átszervezése tárgyában tett előterjesztésem et egyhangú
lag m agáévá tette és elfogadta. 1914. jun ius hó 2-án és 3-án 
Zám bory Endre kollegával az Ev. Tanárok és Tanítók Orsz. 
E gyesületének Budapesten tartott közgyűlésén vettem  részt.

c) Tanárkari ügyek.
Ő szinte örömmel és hálás köszönettel jelentem , hogy a 

földm ivelésügyi m iniszter ur 1913. évi augusztus hó 1-én 
2373. ein. IX—1. szám ú m agas rendeletével intézetünknél a 
gazdasági szaktanári állást szervezte és ez állásra a fenti ren
delettel Schwáb János szilágysomlyói földmives-iskolai igaz
gatót nevezte ki, illetve helyezte ót, aki állását 1913. szep
tem ber hó 18-án elfoglalta. A földm ivelésügyi miniszter ur e 
rendelkezésével intézetünk egy régi hiánya pótoltatott s régi 
vágya teljesittetett.

Schwáb János intézetünk gazdasági szaktanára, buzgó 
m űködésével, m ellyel tanítványaiban a gazdasági ismeretek 
iránti érdeklődést felkelti s őket szakszerűen, de e mellett 
kedvvel és am bícióval tanítja és oktatja, tanártársai tiszteletét 
és szeretetét vívta ki. Buzgó m űködésében, lelkes törekvésé
ben segítse őt az Isten 1

* **
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1913. évi julius hó 9 -é n  az Intéző-bizottság Örvös Ká
roly okleveles középiskolai rajztanárt á llásában  véglegesítette. 
Sajnos, e derék kartárs körünkből eltávozott, am ennyiben a 
vallás és közoktatásügyi m iniszter ur 1913. évi szeptem ber hó 
9 -én  kelt 145.301. sz. a. kelt m agas rendeletével az erzsébet
városi állami főgim názium hoz nevezte ki. Ö rvös október 11-én 
október 14-iki hatállyal adta be lem ondását, m elyet a helyi 
bizottság október 12-én tarto tt ülésén sajnálattal tudomásul 
vett. Uj állását azonnal el kellett foglalnia, s igy nyom ban el 
is távozott. Sajnálattal búcsúztunk derék kartársunktól, aki 
lelkiism eretes, buzgó m unkájával m indannyiunk becsülését és 
szeretetét vívta ki.

1913. október 2 0 -án  a helyi b izottság H. Fejér Lajos 
rajztanár-jelöltet választotta m eg e tanévre ideiglenes segéd
tanárul, aki m ásnap, október 21-én m egérkezett s e napon a 
hivatalos esküt is letette, állását elfoglalta és a tanítást m eg
kezdte. Öröm m el üdvözlöm  e fiatal kartársat e helyen is, m ert 
alapos szakképzettségével, becsületes eredm ényes m űködésé
vel, intézetünk tanári karának értékes tag ja  lett. Isten segítse 
őt további m űködésében f

* **
A nyugalom bavonulás folytán m egüresedett gyakorló

iskolai tanitói állásra szabályszerűen pályázati hirdetm ény ada
to tt ki, s a bizottság 1913. évi julius hó 9 -é n  a jövő tanév 
első napjától kezdődő hatállyal Remenyik László okleveles 
elemi népiskolai tanítót választotta m eg gyakorló iskolánk ve
zetőjévé, aki 1913. szeptem ber 1-én a helyi bizottság előtt a 
szabályszerű esküt letette. M egválasztását az egyházkerületi 
közgyűlés 132. szám ú határozatával tudom ásul vette. Remenyik 
Lászlóban is uj tagot nyert tanári testületünk s azok a rem é
nyek, m elyeket m űködéséhez fűztünk, beteljesedtek. Lelkiisme
retes m unkájával, buzgó törekvésével teljesiti nehéz feladatát, 
s m inden igzekezete az, hogy a szaktanárokkal karöltve, ve
lük egyetértve, a gyakorló-iskola, s általa intézetünk érdekeit 
szívvel, lélekkel m unkálja. Öröm mel üdvözölöm  tehát őt e 
helyen is, m int, derék, s am biciózus kartársat.

* **
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4

Tömörkényi Dezsőnek ugyancsak az 1913. évi julius hó 
9-iki bizottsági ülés, illetve ennek javaslata  alapján a kerületi 
közgyűlés 1913. szeptem ber hó 1-től kezdődőleg az első 2 0 0  
koronás ötödéves korpótlékot m egállapította és kiutalványozta.

d) Tanítói és nevelői munkásságunk.
Ez évben is nagy gondot fordítottunk a növendékek ta 

nulm ányi előm enetelére, valláserkölcsi nevelésére. 18 tanári 
értekezlet tárgysorozatában állandóan ott szerepelnek azok a 
kérdések, m elyek az előbb em lített célt szolgálják. É rtekezle
teink szinte kivétel nélkül egyszersm ind m ódszeres értekezle
tek is voltak, s e tekintetben a lefolyt tanévben örömmel 
konstatálhatjuk az eredm ényt. N em csak a szó szoros értelm ében 
vett m ódszeres kérdésekkel foglalkoztunk ily alkalomkor, hanem  
egyfelől oly ügyekkel, melyeknek szinte naponkénti felm erü
lése azok m egbeszélését, állandóan napirenden  való tartását 
szükségessé tették, másfelől olyan kérdésekkel, melyek a pe
dagógia nagy birodalm ába és nem csak a m ódszertan körébe 
tartoznak. Foglalkoztunk általános nevelési kérdésekkel, intéze
tünk fejlesztésével, erősítésével, szertárak gyarapításával, a 
gyakorlati kiképzés kérdéseivel, s e téren  több újítást is hoz
tunk be, am elyek részletes ism ertetésével jövö évi értesítőnk 
fog foglalkozni, az e tekintetben m egállapított eljárás, mód 
és rend teljes közlésével; foglalkoztunk továbbá ifjúsági egye
sület szervezésével, a növendékek fogalm azási készségének 
tökéletesbitésével, a szem léltetés eszközeivel és m ódjával, a 
m ely téren eddig m ég teljesen ism eretlen újításokat hozott be 
Krecsmárik Endre kollegánk stb.

Ez évben is kénytelenek voltunk az épület célszerűtlen 
voltával szám olni s m unkásságunkat szinte m egbénította a 
felszerelés és berendezés elégtelensége, a helyiségek m eg nem 
felelő és kicsiny volta, mely körülm ények m ég a mi szűkös 
viszonyaink m ellett is nagy nehézségeket okoztak. Szertáraink 
gyarapítása, fejlesztése nemcsak a szükséges fedezet hiánya 
miatt, hanem  azért is nehéz kérdés, m ert n incsen megfelelő 
helyünk, ahol azokat célszerűen elhelyezhetnek.

Mint eddig, úgy ez évben is a vallásos érzés ápolására 
reggelenként és esténként imával kapcsolatos könyörgéseket 
tartottunk, m elyeket énekkel kezdtünk és végeztünk. V asár
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naponként és ünnepnapokon testületileg vonultunk az Isten
házába. Az év folyam án két Ízben, m ég pedig decem berben 
és jún iusban  ugyancsak testületiig járu ltunk  az Ur asztalához, 
mely alkalm akkor M endöl Lajos, a főgim názium  vallástanára 
végezte a lelkészi funkciókat, ki ily esetekben m indenkor a 
legnagyobb készséggel állott az intézet rendelkezésére. M agas 
szárnyalásu beszédei és kitűnő szónoki előadása nem csak a 
hallgatóság figyelm ét bilincselték le, hanem  építő hatásuk 
sem m aradt el. Fogadja e helyen is ezen szívességéért, áhi- 
tatos, vallásos hangulatot keltő szónoklataiért, testvéri készsé
géért, az intézet hálás köszönetét.

Testületileg ünnepeltük m eg a reform áció em lékünnepét, 
mely alkalom m al a tanári kar és ifjúság a tem plom ba vonult, 
ahol istentisztelet keretében ünnepelte  e nagy  napot. Ez al
kalommal Léuius Ernő és Supper Frigyes zenetanárok orgona
játéka és ifjaink karéneke em elte az áhitatos közönség vallá
sos hangulatát a m indennapi m egszokottság fölé, élvezetet és 
gyönyörűséget szerezve az egybegyült hallgótóságnak.

A hazafias érzés ápolására a nem zeti ünnepek szolgáltak. 
M egünnepeltük a nem zet gyásznapját, október 6 -á t, s a sza
badság  napját, m árcius 15~ét. Ezen ünnepélyeinken úgy bi
zottságunk tagjai, valam int a közénség is szép szám m al vett 
részt, s az előadások felemelő hatást gyakoroltak a jelenlevő 
közönségre. Az ezen ünnepélyekről szóló részletes ism ertetést az 
önképzőkör jelentése tartalm azza.

A folyó tanévben  április 2-án délután  6  órakor hangver
seny helyett zenedélutánt tartottunk, m elynek műsora a 
következő :

1. V alse Triste: Sibelius (Septet,).
2. M elodrám a : A vén kuruc. Szavalja : Remenyik László. 

Kisérik : dr. Salacz Aladár, Levius Ernő és Supper Frigyes.
3. Nikelszky Zoltánnak a m agyar zenéről irt értekezését 

felolvassa H. Fejér Lajos.
4. Éji dal : Schubert. É n e k li; A chim  A ndrás IV. éves 

növendék.
5. Bihari kesergője, Zongora quintet.
Zeneestélyünkön közrem űködőknek e helyen is hálás 

köszönetem nek adok kifejezést az in tézet nevében. E  zene
délután, m elyet a tornacsarnokban tartottunk, tiszta jövedelm e 
52 K 7 0  fillér volt, az orgona alaphoz csatoltatott.
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1914. évi junius hó 6 -án  az Erzsébet-ligetben m esedél
u tánnal kapcsolatos m ajálist rendezett az ifjúság, Krecsmárik 
E ndre  tanár vezetése m ellett. E  majálison részt vettek a 
gyakorló elemi iskola gyerm ekei is, akik a m esedélután élve
zetes előadása után szintén táncra perdültek. A rossz idő, 
sajnos károsan befolyásolta m ajálisunk anyagi eredm ényét, 
bár erkölcsileg a legfényesebb siker honorálta, különösen azon 
újítás miatt, hogy az e vidéken eddig m ég szokatlan m ese
délutánt vezettük be. Az összes bevétel volt 283 K 50  fillér, 
a kiadás 191 K 43 fillér, tehát tiszta jövedelem  m aradt 9 2  K 
0 7  fillér, amely összeg felében az önképzőkör, felerészben pe
dig a segélyegyletet illeti. M egem lítem  még, hogy éppen a 
rossz idő miatt hátrányosan befolyásolt eredm ényre való te 
kintetből az intézet tanórai jun ius hó 13-án pótlásként tánc
m ulatságot rendeztek, m elynek tiszta jövedelm e szintén az 
em lített két célt szolgálja.

e) Hivatalos látogatás.
Intézetünket a lefolyt tanévben  február 2 6 —28-ig Milder 

Sándor kir. tanfelügyelő látogatta  meg, aki a tapasztaltakról 
teljes m egelégedésének adott kifejezést, m egem lítve az inté
zet jelenlegi épületének célszerűtlen voltát, a berendezés és 
felszerelés hiányosságát s ezek pótlását, illetve uj épület em e
lését, a szertárak gyarapítását stb. A hiányok pótlását a fen- 
tartó  testület figyelm ébe ajánlotta. Folyó évi m ájus hó 14— 
15—16. napjain Farkas Sándor, a tanítóképzők országos szak- 
felügyelője látogatta m eg in tézetünket, s ezen látogatás ered
m ényeként a tanári kar m unkásságáról elismeréssel nyilatko
zott s egyszersm ind igen értékes észrevételeket tett és m eg- 
szivlelésre méltó tanácsokat adott, amelyekért ezúton is kö
szönettel adózunk. Sajnos, a szakfelügyelő is rám utatott azokra 
a hiányokra, melyek az intézet fejlődését akadályozzák, s 
m elyek úgy intéző-bizottságunk, valam int egyházkerületünk 
vezető tényezői már foglalkoznak. Kívánatos volna, hogy e 
hiányok mielőbb pótoltassanak.

f) Egészségi állapot.
A folyó tanévben egyes kollegák rövid ideig tartó beteg

sége zavarta m eg némileg a tan ítás rendes m enetét, bár hosz-
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szabb ideig tartó betegség  m unkánkat nem akadályozta. Az 
ifjúság egészségi állapota teljesen kielégítő volt. Komoly s 
hosszabb ideig tartó betegségben  alig szenvedett egy-egy 
növendékünk, járvány, ragály  nem  lépett fel. Egyik-m ásik 
növendékünk orvosi intézkedés folytán heteket volt kénytelen 
mulasztani, de szerencsére m indenkor csak könnyű lefolyású 
múló bajról volt szó.

g) Lövésztanfolyam és lövőverseny.
A múlt évben jelentettem , hogy az 1912—13. tanévben 

szerveztük in tézetünkben a lövésztanfolyam ot, m ely m ár akkor 
is igen szép eredm énynyel m űködött, am ennyiben a m últ évi 
versenyen a 12 dij közül intézetünk növendékei nyolcat, köz
tük az első dijat is, Kéry Gyula, várm egyénk köztiszteletben 
álló főispánja által e célra adom ányozott 2 0  koronás aranyat 
hozták haza. A m últ évben  a lövész tanfolyam ot Zámbory Endre 
vezette.

A most lefolyt tanévben Tömörkényi Dezső volta  lövész
tanfolyam  vezetője. N agy  érdem ei vannak a lövészeti kikép
zés terén községünk egyik buzgó és fáradhatatlan jegyzőjének : 
Jeszenszky Frigyes urnák, aki m indenkoron nagy lelkesedés
sel és szeretettel karolta fel az ifjúságnak ezen ügyét. U gyan
csak elismeréssel kell adóznom  a lövésztanfolyam  vezetéséért 
a gyulai II. honvéd gyalogezredtől intézetünkhöz rendelt ki
váló vezetőjének : Kaufmann Ödön főhadnagy urnák, aki a 
szó teljes értelm ében szivén viselte úgy az általa képviselt 
ügynek, mint ifjúságunknak is az érdekeit. M ind három nak 
akik oly lelkesedéssel és szeretettel karolták fel intézetünknek 
ezen katonai irányú kiképeztetését, hálás köszönetem nek adok 
kifejezést e helyen is. A lövészeti oktatás a tanév  m egkezdése 
után vette kezdetét.

A lövésztanfolyam  növendékei ('ll., III. és IV. éves növen
dékek) május hó IO-én m entek G yulára el éles lövészetre, ahol 
egym ásközt versenyeztek. Hasonlóképen a Békés-m egyei többi 
intézetek is m ás-m ás napon rendeztek hasonló versenyt. M ájus 
hó 25-én az in tézetenként kivált legjobb 6 —6  lövő versenyzett a 
vándordíjért, m ely a honvédelm i m iniszter felhívására alakult 
békésvárm egyei állandó lövészbizottság határozata  alapján 
m egindított gyűjtésből nyert fedezetet, s B ékésvárm egye kö-
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zönsége nem es áldozatkészségével a vándordíj tényleg elké
szült. Ez egy fekete rúdon levő, töm ör bronzból készült, félig 
kiterjesztett szárnyú turul m adár, m ely a szájában patront tart, 
s alapzatának 4 oldalán különböző lövészeti jelvények vannak. 
E  szobrot Técsy László fiatal szobrász mintázta. F e lírá sa : 
„Békésvárm egye ifjúsági lövésztanfolyam ainak vándordíja." A 
békésvárm egyei intézetek közötti verseny eredm énye az lett, 
hogy tanítóképző intézetünk ifjúságáé lett az első dij ők hoz
ták haza a vándordijat. A „K ülügy-H adügy" cimü heti folyó
irat f. évi 7-ik szám ában hosszasan foglalkozik e verseny le
folyásával, többek közt a következőket m ondja : „A vándor
díjért m inden évben a Békésvárm egye területén levő közép
iskolák lövésztanfolyam ainak 6 —6  legjobb lövőből álló cso
portja versenyez, azon intézet birtokába kerül egy év tartam ára, 
m elynek csoportja a legjobb eredm ényt érte el. A vándor
díjért m inden évben uj versenyt tartanak. A rúdra m inden 
évben egy ezüstkarika kerül, belevésve az évszám , a győztes 
iskola és a győztes csoportban résztvevők nevei. Évek m últán 
becses ereklye ez az intézetnek, büszke visszaem lékezés a 
győztes ifjaknak, buzdító példa az utódoknak, a jövő nem ze
dékből pár évtized után nem  egy fiatal em ber olvashatja m ajd 
büszkeséggel atyjának nevét az akkorra becses ereklyévé lett 
em léken.

Egészen bizonyos, hogy e vándordíj csak fokozni fogja 
a lövészet iránti kedvet és e téren  nem es versenyt kelt az 
egyes iskolák között, annál is inkább, mert ezen a római 
légiók vexillumához hasonló jelvény alatt vonulhatnak ki az 
ifjak torna, vagy m ás ünnepélyekre.

A folyó évben m ájus hó 25-én délelőtt tartották m eg az 
első versenyt a vándordíjért a gyulai katonai elemi lőtéren. A 
4 iskola 6 —6  legjobb lövőből álló csoportja tanáraik vezetése 
alatt jelen t meg. Jelen  volt a II. honvéd gyalogezred tisztikara 
Vincz Sándor ezredes vezetése alatt és Gyula város részéről 
Lovich Ödön polgárm ester, Mikler Sándor tanfelügyelő és m ég 
sokan G yula város előkelő közönségéből.

A lövészet m egkezdése előtt Dobos István százados is
m ertette  röviden a vándordíj keletkezését, célját s a verseny 
feltételeit. Majd kezdetét vette a verseny. Az ifjak 2 0 0  lépésre 
felállított 7 körös céltáblára lőttek. A tanítóképző utolsó lövője, 
Bajnok József döntötte el a küzdelm et, kinek m inden lövése a



—  60 —

legbelsőbb körbe talált, s igy a szarvasi tanítóképző birtokába 
került először a vándordij.

Az eredm ény m egállapítása után Víncz ezredes szép be
széd kíséretében nyújtotta át a vándordíját a nyertes csoport
nak, fejtegetve a tanfolyam ok fontosságát, király és haza iránti 
hűségre és szeretetre  buzdítva az összes ifjakat, beszédét O 
felsége éltetésével fejezte be, m elyre harsogó három szoros 
éljen hangzott el az összes jelenlevők ajkairól. M ajd Mikler 
Sándor tanfelügyelő m ondott lendületes szép beszédet, m ely
ben a győztes tanitóképző ifjúságát arra em lékeztette, hogy a 
király és haza iránti hűség és szeretet eszm éjét á gyerm ekbe 
bele nevelni a tanítónak nagy és szép hivatása és kérte őket, 
hogy ennek m indenkor igyekezzenek megfelelni. A  harsogó 
éljenzés után Tömörkényi Dezső tanár lendületes beszéddel 
köszönte m eg a II. ezred tisztikarának az érdeklődését és 
fáradozását.

Ezzel az ünnepély befejezést nyert!" stb.
Győztes ifjaink május hó 2ő-én az esti vonattal érkeztek 

m eg Gyuláról, ahol őket a tanári kar és az in tézet ifjúsága 
testületileg várta, s ahol az igazgató beszéddel fogadta az ér
kezőket, am elyre Tömörkényi Dezső, mint a lövésztanfolyam  
vezetője válaszolt. T anáraink közül Zámbory Endre és H. 
Fejér Lajos is részt vettek az ifjúság e győzelem m el végző
dött kirándulásán. A győztesek, akik intézetünknek e dicső
séget hozták, névszerint a következők ; első Bajnok József volt, 
akinek m inden lövése a legbelső körbe ta lá l t ; m ásodik lett 
Liska János II. é v e s ; harm adik lett Hursán G yörgy ; negyedik 
Kora Sándor, ötödik Kudlák Mihály, hatodik Kriek G yula III. 
évesek. Ö sszesen 174 pontot értek el, s ezzel hozták haza a 
vándordijat. Az ifjúság komoly törekvésének és buzgóságának 
egy fényes tanujele ez a győzelem  is. Szolgáljon e fényes 
győzelem  buzdításul a h ivatás teljesítésében, s ott se fog el
m aradni az eredm ény, am ely a lelket m egnyugtatja és az em 
bert a társadalom  és haza értékes tagjává teszi 1

h) A tanév kezdete.
A lefolyt tanévet a szeptem ber 1-én reggel 8  órakor m eg

tartott alakuló értekezlettel kezdtük meg. U gyancsak  e napon 
d. e. 10 órakor Kellő Gusztáv elnöklete m ellett és Mikler 
Sándor miniszteri biztos jelen létében  javító osztályképesitő
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vizsgát tartottunk. Vizsgázott 1 első éves és 5 m ásodéves. A 
vizsga eredm énye az lett, hogy felsőbb osztályba lépett 5 nö
vendék, 1 m ásodéves pedig osztályism étlésre utasittatott. A be
iratkozás szeptem ber 1-én vette kezdetét. Az erre vonatkozó 
statisztikai adatokat az értesítő m ás helyén közlöm. Szeptem ber 
4-én volt a tanévnyitó  ünnepély a következő m ű so rra l;

1. Erős vár a mi Istenünk. Közének.
2. Imádkozik Mendöl Lajos.
3. Tanévnyitó  beszédet m ond Nikelszky Zoltán.
4. A fegyelmi szabályokat felolvassa Tömörkényi Dezső.
5. Hym nus. Közének.
E gyidőben folyt a beiratkozás a gyakorló iskolában is. 

Az első osztályba beiratkozott 10, a 11-ba 12, a 111-ba 13, a 
IV-be 15, az V -be 5, a Vl-ba volt 4 jelentkező, de egy sem 
jelent meg. Ö sszesen tehát 51 tanuló iratkozott be a gyakorló 
iskolába. Az erről szóló részletes tájékoztatást a gyakorló 
iskoláról szóló jelen tés tartalm azza. E helyen említem  meg, 
hogy az ism étlő iskolát a folyó tanévben nyitottuk meg, hogy 
növendékeinknek alkalmuk legyen az ismétlő iskolai gyakor
lati tanítást m egfigyelni, annak vezetésében tevőlegesen is 
részt venni. E  végből a községhez fordultunk, hogy ismétlő 
iskolai tanulói közül m indkét nem ből 42 gyerm eket utaljon ót 
gyakorló iskolánkba. A község ezt m egtette, s igy ismétlő is
kolánkban 42 tanuló volt.

U gyancsak e tanévben kivántuk a VKM. rendelete értel
m ében az ifjúsági egyesületet szervezni. E  célból e sorok Írója 
az alapszabály tervezetet elkészitette, a szükéges intézkedése
ket m egtette, a tanári kar m indezekkel foglalkozott, sajnos, 
azonban e tanévre  ezen ifjúsági egyesület létesítéséről egyéb 
helyi körülm ények m iatt le kellett m ondanunk, de reméljük, 
hogy a jövő évben  sikerülni fog az, amit e tanévben m egtenni 
e téren — hibánkon kívül — nem  tudtunk.

i) Adakozás.
A folyó tanévben is többen adom ányaikkal keresték fel 

intézetünket, s nem  volna teljes jelentésem , ha kötelességsze- 
rüen e nem esszivü, s intézetünk iránt m eleg érdeklődést tanú
sító adakozók neveit fel nem sorolnám. Gróf Bolza Géza 
Öméltósága tekintélyes künyvadom ánynyal gyarapito tta könyv-
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tárunkat, m elyről a könyvtárról szóló jelen tés tartalm az rész
letes kim utatást. A vallás és közoktatásügyi m iniszter ur szintén 
több könyvet ajándékozott az intézetnek. H asonlóképen köny
veket adom ányoztak m ég Nikelszky Zoltán és Zámbory Endre. 
A vallás és közokt. ügyi m iniszter ur a gyakorló iskola részére 
több értékes tanszert adom ányozott, am elyekről a részletes ki
m uta tást a felszerelések cimü rovat tartalm azza. A Szarvasi 
Hitelbank 5 0  koronát adom ányozott az ifj. segélyegyletnek, 
ugyancsak e célra Krecsmárik Endre kollegánk egy uránia- 
előadásnak tiszta jövedelm éből 25 koronát, ösztöndíj céljára a 
Szarvasi Jótékony Nőegylet 2 0  koronát adom ányozott. Bugyis 
A ndor 10  koronás aranyat adom ányozott egy legjobban sike
rült m árcius 15-iki felolvasás vagy beszéd jutalm azására. Dr. 
Takács G usztáv 10 koronát adom ányozott egy oly IV. éves 
növendék részére, aki az egészségtan  tanulásában  kitűnő ered
m ényt ért el.

Fogadják a nem es indulalu  adakozók e helyen is az 
intézet hálás köszönetét.

Az intézethez érkezett fontosabb iratok, rendeletek
és leiratok.

1. A V. K. M, 103.461—1913 számú rendelete a jövő évi 
tárgyfelosztás tárgyában. (760—1913).

2. A V. K. M. 105648—1913 szám alatt az „Argentinische 
Republik“ terjesztésének megakadályozása tárgyában küldött 
rendelete. (796).

3. A VKM. 96880—1913 számú rendelete a kecskeméti 
gazdasági tanítóképzőbe való felvétel tárgyában. (800).

4. A Földm. M. 2373—1913 számú rendelettel Schwab 
János szilágysomlyói földmives iskolai igazgatót gazdasági 
szaktanárnak rendeli intézetünkhöz. (918).

5. A VKM. 137399—1913 számú rendeletével a szeptem
ber 1-én tartandó javító osztály-képesítő vizsgára Mikler Sán
dor kir. tanfelügyelőt küldi miniszteri biztosul. (936—913).

6. A püspök ur 5136—1913 számú leiratával a fenti képe
sítő vizsgára elnökül Placskó István helybeli lelkészt küldi 
ki. (938).

7. A VKM. 136310—913 számú rendelete a tanári nyug
díj intézet részére küldendő értesítők tárgyában. (951).
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8. A községi iskolaszék étirata, mely szerint gyakorló is
métlő iskolánkba mindkét nemből 14—14 tanulót küld osztá
lyonként. (955).

9. A VKM. 1450G1—913 számú rendeletével a dinnye 
termesztésű cimü füzetet küldi az intézet részére. (96G).

10. A VKM. 21540—1913 számú rendeletével ldbocsájtott 
utasítás a középiskolákban a fogalmazás és helyesírás tanítása 
tárgyában. (969).

11. A VKM. 150003-1913 számú rendeletével értesítés, 
hogy református és ág. Iiitv. ev. tanítóképzőkbe a szakfelügye
lői teendők ellátásával Farkas Sándor kir. szaktanfelügyelőt 
bízta meg. (976—913).

12. A VKM. 142805—1913 számú rendelete vasuti ked
vezmények tárgyában kirándulás esetén. (982—1913).

13. A VKM. 152009—1913. számú rendeletit a középiskolai 
rangsor meghívása tárgyában évenként január és júliusig a 
beállott változások közlését kívánja, (949—1913.)

14. A Földm. M. 1C0857—1913 számú rendeletével, mely
ben Schiváb János október 18-tól 31-ig a kért szabadságot 
megkapja. (1006—913.)

15. A VKM. 147731 —1913 számú rendelete a Bésán-féle 
ösztöndíj tárgyában. (1007.)

16. A VKM. 145301—1913 számú rendeletével Örvös Ká
rolyt az erzsébetvárosi állami főgimnásiumhoz nevezte ki. (1909.)

17. A VKM. 142151—1913 számú rendeletével Remenyik 
László alkalmaztatását jóváhagyó tudomásul veszi f. évi szep
tember 1-től részére az államsegélyt utalványozza (1012—913.)

18. A VKM. 24532—1913 számú rendeletével Schultz— 
Gidófalvi „A magyar pap és tanító szociális kötelességei“ cimü 
munkáját megvételre ajánlja. (1020—1913)

19. A bizottság október 20-án H. Fejér Lajost megvá- 
választja. (1026.)

20. Szerződés a községtől gazdasági célokra kapott 6 
holdról. (1034—1913.)

21. A VKM. 163673—1913 számú rendelet a Remenyik László 
bevallási és minősítési ivei tárgyában. (1041.)

22. A VKM. 162889—1913 számú rendelete gör. kel. ta
nulók ünnepi szünnapjai tárgyában. (1053.)

23. VKM. 174319—1913 szám alatt a decemberi javító-
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képesítőre Mikler Sándor kir. tanfelügyelőt küldi ki a miniszter 
biztosi minőségben. (1073.)

24. A püspök ur 6922—913 szám alatt decemberi képesí
tőre elnöki minőségben Kellő Gusztáv lelkészt küldi ki. (1073.)

25. A VKM. 169113—1913 számú rendeletével Krecsmá- 
riknak f. évi október 1-től a 200 K korpótlékot nyugdíjba be
számítja bár már 1912. szeptember 1-től élvezi. (1089.)

26. A VKM. 169113—1913 számú rendeletével Tömörkéuyi 
200 koronás korpótlékát f. évi szeptember 1-től a nyugdíjba 
beszámítja. (1089)

27. A VKM. 173451—1913 szánni rendelete kapcsán küldi 
vissza az 1913. évi júniusi képesítő vizsga iratait. (1090.)

28. A püspök ur 7586—1913 szám alatt Krecsmárik End
rének a „Szarvas és Vidéke" szerkesztésére az engedélyt 
megadja. (1091,)

29. A VKM. 186454—1913 számú rendeletével kérdi, 
hogy intézetünkben hány egyesült állambeli, nagybrittaniai és 
délamerikai származású növendék van. (1094.)

30. A VKM. 175384—1913 számú rendeletével Renienyik 
nyugdíj igényét 1400 koronáról 2000-re emeli. (1099.)

31. A VKM. 179246—913. számú rendeletével „Erzsébet 
királyné albumát“ az ifjúsági könyvtár részére ajándékozza. 
(1107—913.)

32. A Földm. M. 124220—1913 szám alatt „A méhtenyész- 
tés vezérfonala“ cimü könyvből 30 példányt küld. (1108.)

33. A Földm. M. 114671 —1913 számú rendelete a gazda
ságiam órák beosztása tárgyában. (1111—1913.)

34. A VKM. 197239—1913 számú körrendelet a méhészeti 
oktatás tárgyában. (2—1914.)

35. A „Gyulai Munkásbiztositó Pénztár“ Fabó Pál fia kór
házi ápolás címén 66 kor. 68 fillért követel. (4.)

36. Brunovszky a tanítóképző növendékei kiképzéséről 
irt füzetét küldi a könyvtár részére. (5—1914.)

37. A VKM. 199821—1913 számú rendelete az építési 
államsegély tárgyában. (Olyan terv készítessék, amely nagyobb 
államsegély engedélyezése esetén kibővithető. (9—1914.)

38. A VKM. 5184—1914 számú rendelete, melylyel „A 
méhtenyesztés vezérfonala" cimü kötet kiosztását megtiltja. 
10—1914.
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39. A VKM. 196048—1913. szám alatt a rajz, kézíigyes- 
ségi állás után a fentartói járulékot állapítja meg, (13—1914.)

40. A VKM. 196360—1913 szám alatt 1914. évre 12400 
K fizetés-kiegészítési államsegélyt utalványoz. (15—1914.)

41. A Földm. M. 60070—1914 számú rendelete a méhé
szeti oktatás tárgyában. (50.)

42. A VKM. 5554—1914 számú rendelete Örvös Károly 
fennmaradt fizetés kiegészítési államsegélye tárgyában. (105.)

43. A VKM. 11151—1914 számú rendeletével Remenyik 
részére az 19)4. évre 1000 K államsegélyt utalványoz. (106.)

44. A VKM. 203306—1914 számú rendelete a tantervnek 
a másodosztályuak Írásbeli dolgozataira vonatkozó részének 
módosítása tárgyában. (109—1914.)

45. A VKM. 17729—1914. szám alatt képesítői vizsgák 
beosztásáról táblázatos kimutatást kér. (117.)

46. A VKM. 13245—1914. szám alatt az 1894—95-től, 
1895—96. évi értesítők felküldését kívánja. (119.)

47. A VKM. 14951 —1914. szám alatt Köler Józsefnek III. 
oszt. anyagából magánvizsgálatra engedélyt ad. (121.)

48. Az egyetemes tanügyi bizottság 34—1914. számú le
irata az igazgatóhoz, terjeszsze be oda a költségvetést abból a 
feltevésből kiindulva, hogy a szarvasi tanítóképző szerveztet- 
nék át tanitónőképzővé. (128—914)

49. A VKM. 19653—1914. szám alatt értesítése a szakfel
ügyelő látogatása tárgyában. (129.)

50. A VKM. 21842—1914. számú rendelete az építési 
államsegély tárgyában. A szerződés elfogadására nézve legké
sőbb 10 nap alatt jelentés teendő, külömben az államsegély 
elévül és többé ki nem utalványozható. (131.)

51. A VKM. 23017—1914. szám alatt az 1906—7. évi ér
tesítőt kéri. (141—1914.J

52. A VKM. 198206—1914. számú körrendeleté Póli Gi
zellának az ország összes intézeteiből való kizáratása tárgyú
ban. (140.)

53. A püspök ur 1381-1914. számú leirata házassági ügy
ben. (149.)

54. A kir. tanfelügyelő február 26—28-iki látogatásakor 
felvett jegyzőkönyv. (153—1914.)

55. A VKM. 16342—1914. számú rendelete a házi nyúl 
tenyésztése tárgyában. (172.)

5
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56. A VKM. 28296—1914. szá:n alatt a decemberi képesítő 
iratait kívánja be. (178.)

57. A VKM. 31085—1914. szám alatt a f. év első felére 
3000, a múlt évre 6000 K építési államsegélyt utalványoz ki. 
F. évi szeptember hó végéig az építési tervek kölcsön törlesz
tési tervezete bemutatandó. (179.)

58. A Földin. M. 21934—1914. számú rendeletével Schwáb 
Jánosnak április 6—15-ig szabadságot engedélyez. (186.)

59. Szerződés az épitési államsegély tárgyában. (198.)
60. Az országos pedagógiai könyvtár és tanszer muzeum 

elnöksége a gyakorló-iskola részére felajánlott tanszereket 
küldi. (203,)

61. A VKM. 4261 — 1914. számú rendeletével az évi 6000 
korona épitési államsegélyt évi 10000 koronára egészíti ki. (206.)

62. A VKM. 21904—1914. számú rendeletével értesít, hogy 
a befejező képesítő vizsgára miniszeri biztosul dr. Szlávik 
Mátyás theologiai akadémiai felügyelő tanárt, az osztály és 
osztályképesitő vizsgára Mikler Sándor kir. tanfelügyelőt küldte 
ki, (249.)

63. A VKM. 41946—1914. számú rendelettel tanszerbeli 
felszei elésre az 1913. évre 1400 K-t engedélyez, de ez összeg 
csak a meglevő és beszerzendő tanszerek jegyzékének felter
jesztése és jóváhagyása után lesz kiutalványozható. (256.)

64. Kapi Gyula, mint az egyetemes tanügyi bizottság elő
adója a tanitónőképző tárgyában nyomtatásban megjelent elő
terjesztésem kapcsán felvilágositást kér és kap. (255—1914.)

65. A püspök ur 2180—1914. szám alatt a f. évi osztály 
és befejező képesítő vizsgálatokra Placskó István lelkészt küldi 
ki. (258.)

66. A VKM. 52054—1914. szám alatt a decemberi képesitő 
iratait jóváhagyó tudomásul veszi. (260.)

67. A „Szarvasi Hitelbank rt.“ az intézet részére 50 K-t 
ajándékoz. (270.)

68. A VKM. 52081 — 1914. számú rendelete méhes létesí
tése tárgyában. (288.)

69. Iratok a tanitónőképző tárgyában. (293.)
70. A püspök ur 2959—1914. szám alatt Kmetty Korné

liának kántor képesitő vizsgálati engedélyt ad. (335.)
71. A VKM. 66484—1914. szám alatt Kolumbán Sándornak 

az I. osztályból magánvizsgálatra engedélyt ad. (329—1914.)
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72. A VKM. G6485—1914. számú rendeletével Szűcs Jó
zsefnek felvételi vizsgára engedélyt nem ad. (3 3 0 .)

73. A püsfiök ur 30D3—1914. szám alatt a befejező ké- 
pésitő vizsgálathoz Gajdács Pál lelkészt és Piliszky János 
tanítót küldi ki. (331.)

74. A békési egyházmegyei elnökség megválasztása. (334.)

5*



Fenntartó és kormányzó testület.
Intézetünk fenntartója a bányai ág. hitv. ev. egyházkerü

let Kormányzó testületé az intéző bizottság, melynek elnöke 
Haviár Dani, az alelnöki szék Zvarinyi János elhalálozása 
miatt üresedésben van.

T a g j a i :
a) Csepregi György arad-békési főesperes, Petrovics Soma 

csanád-csongrádi főesperes, Keviczky László békési főesperes, 
Bartos Pál, Kellő Gusztáv és Placskó István szarvasi lelkészek, 
Benka Gyula nyug. főgimnáziumi igazgató, dr. Haviár Gyula 
kir. közjegyző, Mágócsy-Dietz Sándor tud. egyetemi tanár, 
Mikolik Kálmán budapesti polgári leányiskolái igazgató, Zólyomi- 
Wágner Géza udvari tanácsos, a pesti egyház felügyelője s az 
egyetemes tanügyi bizottság elnöke.

b) A tanári kar választott képviselője : T ö m ő r k é n y iD e z s ő .
c) Hivatalból tagjai: Níkelszky Zoltán igazgató és Katiik 

Endre intézeti pénztáros.
Bizottságunknak két uj tagja van : Keviczky László békési 

esperes és Bartos Pál szarvasi lelkész személyében. Keviczky 
László régi kipróbált tagja evangélikus egyházunknak, aki egy
házi és iskolai téren évtizedek óta lelkes és buzgó vezető
szerepet töltött be, nemcsak 'egyházközségében, hanem szé
lesebb körben is. Mindig szívesen és szeretettel foglalkozott 
úgy egyházának, mint iskoláinak fölvirágoztatásával. Bartos 
Pál, szarvasi egyházközségünknek fél év óta lelkésze, a beigta- 
tásakor mondott magas szárnyalásu beszédében fejtegette azo
kat a célokat, amelyek lelkét betöltik, s amelyek cselekvései
ben irányítani fogják. Ezek közt ott szerepelt egyházunk 
iskolaügye is. Élvezettel hallgattuk beszédét, amely bizonysága 
annak, hogy intézetünknek, mint ev. egyházunk egy igen fontos té
nyezőjének, érdekeit is szivvel-lélekkel szolgálni fogja. E helyen 
is a legőszintébb tisztelettel köszöntőm intézőbizottságunk két 
uj tagját. Isten áldása kisérje őket működésűkben ! Isten álldó 
kegyelme vezérelje ténykedéseiket intézetünk ügyeinek irá
nyításában ! * **

A pénztári tisztség tagjai:
Katiik Endre pénztáros, Plenczner Laps  ellenőr.



Tanári testület.
a) Rendes tanárok.

■©
o

Cl-

A tanár neve és 
alkalmaztatásá
nak minősége

Melyik osztályban, mily tár
gyat, heti hány órában 

tanít ? O
sz

tf
ő 

az
 

|

Jegyzet

Módszertan, szervezettan 111. >
tó

l
;ó

ig Dia

o. heti 3 óra, Gyakorlati ta- *'-£•**
nitás III. o. heti 2 óra. IV. o. Ú > •; -ti
heti G óra.

Összesen: 11 óra. t«5ÍS Ml 
05 sí •*

Rajz I—IV. o. heti íl-3-2-2 óra SJ iC -CC -S
Kézügy. I—IV. o. heti 2-2-2-2 5 g* n -eö —■ *-i w —  <M 0-
Torna I—II. heti 2 óra
Gyakorlati kiképzés 2 óra jJj m  ® o  í

Hospitálás 1 óra ? K  = £
összesen : 23 óra. 3 Í  2

Földrajz I—II. o. heti 2-2 ö.
Történet 1 II-1II o. heti 3-3-2 í. N

CL) CO '<U :0
Alkotni,-t. IV. o heti 2 óra NjTbíC
Nevelést. IV. o. heti 2 óra i o  « °
Gyak tan. IV. o 2 óra 6 4- -4-J

215 tx^
Hospitálás heti 1 óra — O >.

összesen: 19 óra.

Term. r. I-II-III. o. heti 3-3-4 ó. i
Testtan I. o. heti 2 óra tJ-fi "
Szépírás I —II. o. heti 1—1 ó.
Földrajz III. o. heti 2 óra. B v i
Gyakorlati tan. IV. o heti 2 ó. 1 * 1 ,
Hospitálás heti 1 óra u. v0J

összesen: 19 óra. < N “cn
Zene IV. o. heti 2 óra 
Zene 1—111. o heti 3—3 óra 
Vallástan I-II-III. o. 3-3-3 ó. 
Karének I—IV. o. heti 1 óra 
Gyak. tan IV. o. heti 2 óra 
Hospitálás heti 1 óra

összesen: 19 óra.

*-ól ■ ■*-» sh N
■£ C-

t  € g-at  * í
g -a .a ef 
-<S$3N bß

Nikelszky Zoltán
igazgató

H. Fejér Lajos
id s. tanár

Kiss Sándor 
rendes tanár

Krcsmárik Endre
rendes tanár

Lévius Ernő 
rendes tanár

16

1 0

16

In
t.-

tü
nk

np
l

m
ás

ho
l

ös
sz

es
en

'



70

E A tanár neve és
szo lgá lati

ideje Melyik osztályban, mily tár
gyat, heti hány órában 

tanít ?

CC
o
D
O

NC/j
c

o
_

alkalmaztatásá
nak minősége

M
nt.

-tü
nk

ne
l

m
ás

ho
l

| ö
ss

ze
se

n

Jegyzet
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11 Tömörkényi D.
rendes tanár

4 2 6

Magyar I., III., IV. o. h. 4-3-3 ö. 
Neveléstan 11. o. heti 3 óra 
Torna 111, IV. o. heti 2 óra 
Vallástan IV. o. heti 3 óra 
Gyak. tan. IV o. heti 2 óra 
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12 Zámbory Endre
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b) Hitoktatók
Róm. kath. hitoktató : Zahoray József helybeli segéd

lelkész; izr. hitoktató: Dr. Friedmann Ernő főrabbi.

Intézeti szolgák: Szrnka Pál és Fabó Pál.



A tanárok tudományos, irodalmi és 
társadalmi működése.

T.) H. Fejér Lajos. Az Crsz. Képzőművészeti 
Főiskola Rajzpedagógiai Társaságának elnöke. A „Diá- 
kok-Lapja" „Művészet" rovat vezetője. A „Művésze
tek története" főmunkatársa. A Budapesti Székely 
társaság választmányi és több egyesület rendes tagja.

2. ) Kiss Sándor. Tagja az Országos Ev. Tanár- 
egyesületnek és a Természettudományi Társulatnak. 
Munkatársa a Nemzeti Kultúra c. folyóiratnak. Szerzője 
a jelen értesítő elején közölt lélektani tanulmánynak.

3. ) Rrcsmárík Endre. Több tudományos és más 
irányú egyesület tagja. Egyházmegyei és községi is
kolaszéki tag. A szarvasi Szabad Lyceum vezetője. 
Az "Archeológia Értesítő" és „Nemzeti Kultúra" mun
katársa. Azonkívül néhány kisebb kémiai közleménye 
jelent meg a Term. Tud. Közlönyben. Felelős szer
kesztője a „Szarvas és Vidéke" c. hetilapnak. Irt a 
megyei lapokba, továbbá a „Rákosliget" c. hetilapba. 
1914. jan. 3-án a „Gróf'Bolza Pálné Leányegyesület" 
és más irányú, 1914. ápr. 25-én „A békésmegyei ál
talános tanitó-egyesület szarvasi járásköre" közgyű
lésén, 1914. május 20-án a „Békésmegyei Általános 
Tanítóegyesület" közgyűlésén tartott előadást. Önálló 
régészeti kutatásokkal foglalkozik főleg honfoglalás- 
kori és neolithkori telepek feltárása révén.

4. ) Levius Ernő. Tagja az Orsz. ev. Tanáregye
sületnek és az Orsz. Tanitóképző-intézeti tanárok 
Egyesületének. — Az intézeti hangversenyeken kívül 
többször közreműködött a helybeli főgimnázium hang
versenyein és vallásos estélyein.

5. ) NikeJszky Zoltán. Munkatársa az Ev. Őrálló
nak, főmunkatársa az Ev. Közérdeknek. E lapokban
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több értekezése, továbbá kisebb-nagyobb cikkei jelen
tek meg. A népoktatás államosításának kérdéséről 
hosszabb tanulmányt irt, melyet a Pesti Hírlap folyta
tólagosan közölt. E lap hasábjain jelent meg az Egy
séges tanítóképzésről szóló tanulmánya is. Irt a helyi 
lapokba. Emlékiratot adott ki a szarvasi tanítóképző
nek tanitónőképzővé való átszervezéséről. Az intézet 
zenedélutánján felolvasást tartott a Magyar zenéről. 
Mozgalmat indított Szarvason egy gazdasági irányú 
polgári iskola létesítése tárgyában. A vkm. által kikül
dött iskolafelügyelője a szarvasi elemi népiskoláknak. 
(VI. oszt.) Elnöke a szarvasi Dalegyletnek. Tagja a 
Magyar Pedagógia társaságnak, a Tanitóképző-intézeti 
Tanárok Orsz. Egyesületének; Választmányi tagja az 
Ev. Tanárok és tanítók Orsz. Egyesülőiének, ez utób
binak, valamint a Tanítóképzői szakosztálynak jegyzője. 
Ez egyesület budapesti közgyűlésén egy ev. tanitónő- 
képző tárgyában előadást tartott. Hivatalánál fogva a 
helybeli ev. iskolaszék és több bizottság tagja.

6 . ) Remenyik László. Több egyesület tagja.
7. ) Schwáb János. Békésvármegye gazdasági 

szakközege. Több egyesület tagja.
8. ) Supper Frigyes. Tagja az Orsz. Ev. Tanár- 

egyesületnek. Karnagya a Szarvasi Férfidalkarnak. E 
minőségében is és mint az intézet zenetanára is, több 
hangversenyt rendezett. Egyet Mezőtúron is. A hely
beli Zeneegyesületnek, melyet ő létesített és szerve
zett, ügyvezető elnöke. Több más egyesület tagja.

9 . ) Tömörkényi Dezső. Tagja az Orsz. Ev. Ta
náregyesületnek. Két értekezése jelent meg a Nem
zeti Kultúrában: I.) Renaissance, 2.) Eötvös József 
br. és kora címen.

10. ) Zámbory Endre. Tagja az Orsz. Ev. Tanár- 
egyesületnek és a Magyar Kárpátegyesületnek.



A növendékek névsora.
I. osztály.

Osztályfőnök: KISS SÁNDOR.

1. Adamcsok Lajos, ág. hit. ev. vallésu, szül. Kondoros 1898.
január 20 -án . A ty ja : Adam csok Sándor, csizmadia.

2. Bakó Károly, ág. hit. ev, vallású, szül. O rosháza 1899 .
m ájus 31-én. Atyja: Bakó Lajos, szíjgyártó.

3. Bartolf József, ág. hit. ev. vallású, szül. Békéskam ut 1899 .
m ájus 3-án . A ty ja : Bartolf József, földmives.

4. Bencze László, ref. vallású, szül. Szeghalom  1898. aug.
15-én. A ty ja : Bencze János, jegyző.

5. Botka János, ág. hit. ev. vallású, szül. Petrőcz 1896 . nov.
6-án. A tyja: Botka Mihály, m agánzó.

6 . Dauda Sándor, ág. hit. ev. vallású, szül. Szarvas 1899 . ápr.
22-én. A ty ja: Dauda Mihály, földmives.

7. Hathy Tibor, ref. vallású, szül. M ezőberény 1899 . jan. 26 .
A n y ja : özv. H athy Károlyné, óvónő.

8. Horváth Károly, ág. hit. ev. vallású, szül. Budapest 1899 .
május 23-án. A ty ja : Horváth G yula, géplakatos.

9 . Hursán János, ág. hit. ev. vallású, szül. Bcsaba 1899 . jan.
21-én. Atyja : Hursán János, földmives.

10. Kohut Pál, ág. hit. ev. vallású, szül. Szarvas 1896 . ápr.
8-án. A ty ja : Kohut Mihály, napszám os.

11. Kürtösi József, ág. hit. ev. vallású, szül. Szarvas 1896 .
nov. 27-én. Atyja : Kürtösi József, ig. tanító.

12. Palkovits M ihály, ág. hit. ev. vallású, szül. Szarvas 1896 .
ápr. 22-én. A ty ja: Palkovits M ihály, tanító.

13. Schuszter István, ág. hit. ev. vallású, szül. Pinczéd 1898.
aug. 12-én.
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14. Schw alm  József, ág. hit. ev. vallású, szül. G yom a 1898.
szept. 30-án. A ty ja; Schwalm József, m ázsáié m a
lomban.

15. Zsilák János, ág. hit. ev. vallású. szül Bcsaba 1896. dec.
6 -án . Atyja; Zsilák János, kőm ivessegéd.

II. osztály.
Osztályfó'nök: ZÁMBORY ENDRE.

1. B acsm eghy Károly, ref. vallású, szül. Tiszaföldvár (J. N. K.
Szolnok m.) 1894. máj. 12-én. A nyja: Lászlóné,
kisbirtokos.

2. Blázsik Ferencz, rom. kath . vallású. szül. Csongrádon 1896.
szept. 7-én. G y á m ja ; Csilinger Lajos.

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

4. D elhányi Zsigmond, ág. h. ev. vallású, szül. Szarvas 1897.
május 23. Atyja ; Delhányi Béla, Írnok.

5. H artw ein Fülöp, ág. h. ev. vallású, szül. O verbász 1896 .
aug. 16. Atyja; H artw ein Fülöp, kőm űves segéd.

6 . Kaczkó Pál, ág. h. ev. vallású, szül. B ékéscsaba 1897. máj.
12. Atyja: Kaczkó Pál, kisbirtokos.

7. Kálid Gyula, róm. kath. vallású, szül. Csorvás 1897. nov.
25. Atyja; G yula, tanító Szarvason,

8. Klinkó János, ág, h. ev. vallású, szül. K iszács (Bácsbodrog
m.) 1896. épr, 8. M ostoha atyja: Oserveni M átyás, 
kisbirtokos.

9 . Liska János, ág. h. ev. vallású, szül. Szarvas 1897. okt. 2.
A tyja: Liska M ihály, cipész m ester.

10. Lustyik Pál, ág. h. ev. vallású, szül. Szarvas 1898. febr.
26 . A tyja: Lustyik M átyás, kisbirtokos.

11. M ilyó János, ág, h. ev. vallású, szül. Békéscseba 1895.
márc. 10.-A tyja: M átyás, kisbirtokos.

12. M oravcsik Lajos, ág. h. ev. vallású, szül. M ezőtúr 1897.
okt. 4. Atyja : Som a, gépész-kovács Szarvas.

13. Piliszky János, ág. h. ev. vallású, szül. Baja (Bács m.)
1896. ápr. 20. A ty ja : János, tanitó  Szarvas.

14. R ohoska Mátyás, ág. h. ev. vallású, szül. Szarvas 1897.
febr. 12. A tyja: f .  A nyja: özv. Rohoska Istvánná, 
tanitóné.
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T5. Schlarb Keresztély, ref. vallású, szül. Ó szivácz 1895. ápr.
7. A ty ja : Henrik, iparos.

III. osztály.

Osztályfőnök: TÖMÖRKÉNYI DEZSŐ.

1. Belenczéresy József, ág. h. ev. vallású, szül. M ezőberény
1897. ápr. 24. A ty ja: f . özv.

2. Csatáry Lajos, ref. vallású, szül. M ezőtúr 1894. jun. 6 .
A tyja : f . A nyja : özv. Jánosné, m agánzó.

3. Domokos Antal, ref. vallású, szül. Békéscsaba 1894. szept.
7. Gyám ja : F eke te  Bálint, kisbirtokos.

4. Gálik Pál, ág. h. ev. vallású, szül. Békéscsaba 1897. jan.
22. A tyja: János, kisbirtokos.

5. Havas Pál, ág. h. ev. vallású, szül, Dabar (N ógrád m.) 1892.
m árc. 26 . A n y ja : Hronyecz Mária, m agánzó.

6 . Horváth Károly, ág. h. ev. vallású, szül. Tótkomlós 1893.
nov. 23. Atyja : István, kereskedő.

7. Hursán György, ág. h. ev. vallású, szül. B ékéscsaba 1893.
nov. 18 A ty ja ; György, kisbirtokos.

8. Kliment Endre, ág. h. ev. vallású, szül. Békéscsaba 1897.
ápr. 16. Atyja ; Endre, tanító.

9 . Kovács Pál, ág. h. ev. vallású, szül. Szarvas 1895. nov. 15.
Atyja : Mihály, kisbirtokos.

10. Kora Sándor, ref. vallású, szül. Tótszentgyörgy (Somogy m.)
Atyja m eghalt.

11. Kriek Gyula, ág. h. ev. vallású, szül. Léva 1897. máj. ÍO.
A tyja: Jenő, tan. képz. int. ig. Léva.

12. Kudlák M ihály, ág. h. ev. vallású, szül. Szarvas 1895.
febr. 16. Anyja: M ihályné, varrónő.

13. M edvegy György, ág. h. ev. vallású, szül. Szarvas, 1895.
dec. 24. Atyja ; Pál, kisbirtokos.

14. Palyó János, ág. h. ev. vallású, szül. Szarvas 1896 . szept.
27. Atyja: M árton; kisbirtokos.

15. Pribelszky Pál, ág. h. ev. vallású, szül. Szarvas 1895. ápr.
3. Anyja : Istvánná, magánzó,

16. Them  András, ág. h. ev. vallású, szül. D obsina (Gömör m.)
1894. nov. 25 G y á m ja : Oravetz János, magánzó, 
Budapest.
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IV. osztály.

Osztályfőnök: SUPPER FRIGYES.

1. Achim András, ág. h. ev. vallású, szül. Békéscsaba 1892,
okt. 10. A n y ja : özv. Jánosné, magánzó.

2. Bajnok József, róm. kath. vallású , szül. Vajszka (Bács-Bod-
reg m.) 1894. okt. 27. A ty ja : István, főerdővéd, 
Deszkás puszta, H ont m.

3. Czinkóczky Andor, ág. h. ev. vallású, szül. G yula, Békés
m. 1896 . szept, 15. A ty ja : János, m. kir. folyamfelv.

4. Égető János, ref. vallású, szül. Hódm ezővásárhely, 1894.
febr. 9 . A ty ja: János, kisbirtokos.

5. Gálik M átyás, ág. h. ev. vallású , szül. Bcsabán 1892. jan.
16. Atyja: György, kisbirtokos.

6 . Kovács György, ág. h. ev. vallású, szül. Szarvas 1896.
febr. 23. Atyja: A ndrás, kisbirtokos.

7. Szokolay Sándor, ág. h. ev. vallású, szül. Tótkom lós 1895.
máj. 14. A ty ja : Pál, ev. tanitó.

8. Teleky László, ref. vallású. szül. M ezőtúr 1894. m árc. 5.
Atyjá : János, szabó.



Kimutatás az intézet növendékeiről.
e' osztály G<U
NC/5
oUi

1. 11. 111. IV.
<L>Ncn (/)

o

1 Általános áramlat.
Folvétett rendes tanuló 15 15 16 8 54
Fölvétett magántanuló — — — —

Összesen : 15 15 16 8 54

A tanév folyamán kimaradt 1 __ . _ i
Létszám a tanév végén 14 15 16 8 53

2 Vallás szerint:
Rendes tanulók

Ág. Iiitv ev 12 11 13 5 41
Református 2 2 3 2 9
Róm. kath. — 2 — 1 3
Izraelita — — — — —

Összesen : 14 15 16 8 53
Magántanulók

Ág. liitv. ev. — — — — —

Róm. kath. — — — — —
Összesen : 14 15 16 8 53

3 Életkor szerint:
1899-ben született 6 6
1898 „ 4 2 — — 6
1897 „ — 5 4 — 9
1896 „ 4 5 1 2 12
1895 „ — 2 4 2 8
1894 „ — 1 4 2 7
1893 „ — — 2 — 2
1892 „ — — 1 2 3
1891 „ — — — — —

Összesen : 14 15 16 8 53
Magántanuló — — — — —

ö sszesen : 14 15 16 8 5á
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E osztály 53
N
'S )
i -oUi

1. 11. 111. IV.
<d
Ncn
C/3

O

4 Illetőség szerint:
Szarvasi 4 8 5 1 18
Békésmegyei 7 2 6 6 21
Más megyebeli 3 5 5 1 14
Magántanuló — — — — —

Összesen: 14 15 16 8 53

5 Anyanyelv szerint:
Magyar 14 15 16 8 53
Tót — — — — —
Német — — — — —

Összesen: 14 15 16 8 53



Kimutatás az 1913—14. tanévi tan- és tápdijkedvezményekről.

Xuc 
cn

A  n öven d ék  n ev e
Teljes
tandíj

Fél tan
díj

Teljes
ebéddij

Fél ebéd
dij

A tandíj 
kedvez

mény

Az ebéd- 
kedvez

mény
összege

A ked
vezmé

nyek 
összege Jegyzét

K f K f K f K f K f K f K f

i Czinkóczky Andor 18 50 _ 18 50 18 50
2 Belencséresy József — — 7 — 110 — — — 7 — 110 — 117 — Rfiz.
3 Kovács György 14 50 — — — — — — 14 50 — — 14 50
4 Szokolay Sándor — — — — 110 — — — — — 110 — 110 —

5 Teleky László — — — — 1:0 — — — — — 110 — 110 —

6 Domokos Antal — — 18 — — — 55 — 18 — 55 — 73 —

7 Csatári Lajos — —

8 Glálik Pál — — — — — — 55 — — — 55 — 55 —

9 Pribelszky Pál 14 50 — — — — — 14 50 — — 14 50
10 Klimkó János — — — — — — 55 — — — 55 — 55 —

11 Hartwein Fülöp — — — — — — 55 — — — 55 — 55 —

12 Moravcsik Lajos 14 50 — — — — — 14 50 — — 14 50
13 Rohoska Mátyás 14 50 — — — — — — 14 50 — — 14 50
14 Bakó Károly — — 18 — — 55 — 18 — 55 — 73 —

15 Bartolf József 18 50 — — 110 — — — 18 50 110 — 128 50
16 Bencze László 18 50 — — 110 — — — 18 50 110 — 128 50
17 Hathy Tibor 18 50 — — 110 — — — 18 50 110 128 50 Rfiz.
18 Horváth Nándor 45 — — — — — 55 45 — 55 — 1«) — Rfiz.
19 Schwalm József 18 50 — — 110 — — — 18 50 110 — 128 50
20 Delhányi Zsigmond Rfiz.
21 Adamcsok Lajos — — - - — — — — — — — — —

22 Kriek Gyula
Ö sszesen: 238 50 1100 1338 50
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Kimutatás az ösztöndíjakról.
F.

 s
zá

m
 |.

Az ösztöndíj 
és jutalom neve

uO
Az ösztöndíj 

élvezője H
án

ya
d

év
es Jegyzet

1 Haviár Dani-féle 65 Csálik Pál i n .

2 Haviár Dani-féle 65 Palyó János i n .

3 Mikolay Mihály-féle 65 Schwaln József i .

4 Mikolay Mihály-féle 65 Kohut Pál I.

5 Ponyiczky Máté-féle 35 Kacskó Pál II.

6 Ponyiczky Máté-féle 30 Teleki László IV.

7 Tepliczky-féle 52 Kovács György IV.

8
A szarvasi nőegylet 
ösztöndija 20 Bencze László I.

9 Papszász Gyula-féle 13 Czinkóczky Andor IV. Jutalom

10 Bugyis Andorjutalm. 10 Bajnok József IV. Jutalom

11 Dr. Takács 1. Gusz
táv jutalma 10 Égető János IV.

12 A bányai ág. hitv. 50 Horváth Nándor I.

ev egyházkerület 50 Klinkó János II.

200 koronás ösztön- 40 Égető János IV.

dijából részesültek 35 Szokalay Sándor IV.

25 Rohoska Mátyás II.

Összesen : 630



Jelentés az ifjúsági gyámintézetről.

Intézetünk gyámintézete a folyó tanévben is megalakult 
Levius Ernő tanár elnöklete alatt. Az intézet növendékei közül 
Teleky László IV. é. növendéket jegyzőnek. Kovács György 
IV. é. növendéket pénztárosnak választotta meg a közgyűlés.

Választmányi tagok lettek a IV. oszt.-ból Égető János és 
Gálik Mátyás. A III. oszt.-ból Belenczéresy József és Pribelsz- 
ky Pál. A II. oszt.-ból Klinko János és Rohoska Mátyás. Az
I. oszt.-ból Horváth Nándor és Schwalm József.

Az önkéntes Adakozás 26 kor. 70  fül. eredményezett. 
Ezen összeg egynegyed része az alapszabályok értelmében az 
egyetemes gyámintézeté. A torzsai konfirmandus otthonnak 
5 koronát, az eperjesi theologiai otthonnak 10 koronát, a pa- 
loncai ev. egyházközségnek 4 kor. 55 fill, juttatott az ifj. 
gyámintézet.

Ifjúsági segélyegylet

Elnök : Kiss Sándor tanár. Jegyző : Égető János IV. é. 
n. Pénztáros : Szokolay Sándor IV. é. n. Választmányi tagok : 
Bajnok József, Czinkóczky Andor IV. é. növendékek; Belen
czéresy József, Gálik Pál III. é. növendékek ; Hartwein Fülöp, 
Klimkó János II. é. növendékek ; Kohut Pál, Schwalm József
I. é. növendékek.

Az egylet a tanév folyamán egy alakuló, 4 választmányi 
és egy zárógyülést tartott.

A lefolyt tanévben 16 növendék részesült az egylet támo
gatásában a következő megosztás szerint:

6
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IV. osztályból:
Czinkóczky A ndor 17 kor
Kovács G yörgy 17 „
Szokolay Sándor 17 „
Teleky László 17 „

Ö sszesen : 68 kor.

III. osztályból :
B elenczéresy József 15 kor.
Domokos Antal 14 „
Gálik Pál 16 „
Kliment E ndre 14 „
Pribelszky Pál 14 „

Ö sszesen : 73 kor.

II. osztályból :
Klimkó János 15 kor.

Ö ssz e se n : 15 kor.

1 osztályból:
Bencze László 12 kor.
Hathy Tibor 12 „
H orváth N ándor 14 „
Kohut Pál 16 „
Schwalm  József 14 „
Zsilák János 12 „

Összesen : 80 kor.
Az 1913—14. tanévben  tehát 236 korona osztatott ki se

gélyezés cím én. A pénztár állapotának évközben történt vál
tozásairól a következő fölsorolás nyújt á ttek in tést;

Az 1912—13. tanévről m aradt tőke 2304  kor. 58 fillér.
Kamat az 1913. év első felére 
Kamat az 1913. év m ásodik felére 
A Szarvasi H itelbank A jándéka 1913. évben 
A Szarvasi H itelbank ajándéka 1914. évben 
Az ifj. gyám egyl. ajándéka 1913. évben 
Krcsmárik E ndre intézeti tanár ajándéka az 

általa rendezett U ránia-előadás jövedelm.
Átvitel

60'22 korona, 
62-35 
5 0 - -  „

25 — Y)

262 57 korona.
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Áthozat 262'57 korona.
BoldisPál fizetett jav itóképesitőért 2 tárgy után IO — 11

Pöltl Péter „ „ 1
11 1  11 11 5 — ii

Serb Lajos „ „ 211 ^ 11 11 10 — 11
Trizna Jenő „ „ 11  ̂ 11 » 5 ‘— 11

Blázik Ferencz javító  vizsgálati dija 1 tárgy után 3 — ii
Piliszky János „ 2ii n "  ii ii 6 — n
Csatári Lajos „ 2

11 11 ^ 11 V 6‘— ii
Kliment E ndre „ 2n r "  n » 6-— n
Kovács Pál „ 2v » "  ii r» 6 — V

Kriek Gyula „ n 11  ̂ 11 n 3 — »

Schiel Frigyes gym n. tan. az intézeti zongora
használatáért 5 ‘— V

54 növendék tagdija 108-—
Összes bevétel az 1913—14. tanévben 43557 korona.
Összes kiadás az 1913 -14 . tanévben 236‘— V

Tiszta jövedelem  az 1913—14. tanévben 199‘57 korona. 
Hozzáadva a m últ évi tőkét 230-L58 „

A segélyegylet vagyona az 1913—14. tanév
végén összesen 2504" 15 korona.
A nem esszivű adakozóknak a segélyegylet ezúton is 

hálás köszönetét nyilvánítja.

Az ifjúsági önképzőkör működése.

Az ifjúsági önképzőkört Tömörkényi Dezső tanár-elnök 
vezette. Az önképzőkör 1913. szeptem ber 14-én alakult meg. 
E  gyűlésen a tisztikar a következőkép alakult m eg : főjegyző 
Szokolay Sándor IV. éves, aljegyző Gálik Pál III. éves, pénz
táros Bajnok József IV. éves, ellenőr Hursán György III éves, 
főkönyvtáros Á chim  A ndrás IV. éves, alkönyvtáros Them  
András III. éves, lapfelügyelő Czinkóczky Andor IV. éves nö
vendék. Hogy az önképzőkör m unkássága az eddiginél még 
term ékenyebb legyen, véglegesített alapszabályok híján, a 
tanár-elnök kezdem ényezésére, időközben az önképzőkör oly- 
kép reformálta a szervezkedését és a tisztikarát, hogy ezután 
a növendékek sorából egy IV. éves növendék alelnök legyen, 
a tőjegyző III. éves növendék, az aljegyző pedig egy II. éves

6*
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növendék legyen. Ennek m egfelelőképen a tisztikar a követ
kezőkép alakult újból: alelnök Szokolay Sándor IV. éves, fő
jegyző Gálik Pál III. éves, aljegyző Milyó János II. éves,'pénz
táros Bajnok József IV. éves, ellenőr Hursán G yörgy III. éves, 
főkönyvtáros Áchim A ndrás IV. éves, alkönyvtáros Them  
József III. éves, lapfelügyeló Czinkóczky Andor IV. éves nö
vendék lett. A titkári teendőket az alelnök végezte. Ez évben 
vezettük be a beadott Írásbeli m unkák és bírálatok iktató köny
vét. Az Írásbeli munkák ik ta tó ját és a levelezések iktatóját az 
alelnök vezette. A m unkásságnak és a vezetésnek ilyszerü na
gyobb m érvű kiterjesztése rendkívül jó hatással volt az 
önképzőkör beléletére, am enny iben  e tanévben 28  gyűlést 
tarto tt a kör, a múlt évi te tem esen  kisebb szám ú gyűlésekkel 
szem ben. A  28  gyűlésen elhangzo tt 2 alkalmi beszéd, 2 alkalmi 
felolvasás és 6 8  szavalat, 1 m elodrám a, 74 birálat és több 
zeneszám . A gyűlések közül 2 diszgyülés volt, u. i. ünne
pélyes diszgyülések alakjában ünnepelte m eg a kör „október 
6 “-á t és „m árcius 15"-ét.

* **

Az október 6-iki díszközgyűlés műsora:
1. Szózat. Énekelte az ifj. kisénekkar Szokolay Sándor 

IV. éves növendék vezetésével.
2. Ü nnepi beszéd. Irta és elm ondta Bajnok József IV. é. 

növendék.
3. Á brányi Kornél : O k tó b er 6 . Szavalta Belenczéresy 

József.
4. Bartay E n d re : N em zeti ima. Énekelte az ifj. kis ének

kar Szokolay Sándor IV. é. növendék vezetésével.
5. A  mi halottaink. Irta H avas Pál 111. é. növendék, fel

olvasta Gálik Pál III. é. növendék.
6 . V árady A n ta l: T izenhárom . Szavalta Áchim  A ndrás 

IV. é. növendék.
7. Hymnusz. Közének.

A március 15-iki diszgyülés műsora:
1. Himnusz. É nekelte az intézeti nagy énekkar. Vezette 

Szokolay Sándor IV. é. növendék.
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2. Farkas Im re: Rákóczi induló. Szavalta Áchim  András.
3. Ü nnepi beszéd. Irta és elm ondta Gzinkóczky Andor 

IV. é. növendék.
4. Pogátschm iq G uidótó l: „Csak m agyarok legyünk.“ 

Énekelte az ifjúsági kis énekkar Szokolay Sándor IV. éves 
növendék vezetésével.

5. Tóth K álm án: Előre. Szavalta Belenczéresy József 
111. é. növendék.

6. A szabadság napja. Irta H avas Pál 111. é. növendék. 
Felolvasta Gálik Pál III. é. növendék.

7. Farkas Im re : A vén cigány. M elodráma. Szavalta 
Bajnok József IV. é. növendék, zongorán kisérte Rohoska 
M átyás II. é. növendék.

8. Szózat. É nekelte az intézeti nagy  énekkar, vezette 
Szokolay Sándor IV. é. növendék.

* **

A rendes gyűléseken elhangzott szavalatok közül 12-őt 
dicséretes, 23-at sikerült érdemfokkal ju talm azott a kör, 2 0 -a t 
elfogadott, 2-őt elvetett és 6 -o t m égegyszeri elszavalásra utalt 
a kör. Beérkezett 4 ünnepi beszéd, ezek közül 2 a fent emlí
te tt alkalmi beszédnek, 2 az ugyancsak fentem litett alkalmi 
felolvasásnak tartato tt meg. Volt 2 felolvasás, mit sikerült ér
demfokkal ju talm azott a kör. A tanévben hét költem ény érke
zett be. Ezek közül I-e t m éltánylással tudom ásul vett a kör, 
2 -ő t elfogadott, 2-őt sikerült érdemfokkal jutalm azott, egy pe
dig dicséretet nyert azzal, hogy az érdem könyvbe irassék. A 
s z a v a la t: „ ü re g  honvéd m ondja", irta H avas Pál III. éves 
növendék.

A „Papszász G yula"-féle 6 0 0  horcnás alapítvány ez évi 
kam atait, 13 koronát, Czinkőczky A ndor IV. éves növendék a 
m árcius 15-iki ünnepélyre irt ünnepi beszédével nyerte el. Itt 
kell m egem lékeznünk Bugyis Andor gyógyszerész urnák azon 
rendkívül nem es és szavakkal alig m éltányolható áldozatkész
ségét, kogy ez évben is tiz koronás aranyat küldött azzal a 
kikötéssel, hogy a m árcius 15-iki diszgyülésen elhangzott leg
sikerültebb szavalat előadója kapja. A tiz koronás aranyat 
Bajnok József IV. éves növendék m elodrám a keretében elő
ado tt szép szavalatáért kapta. A nem es érzésű és fenkölt
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gondolkodású adakozó ezú ton  is fogadja tiszta hazafiságunk 
nevében az intézet és az önképzőkör háláját. A nem es ado
m ányt és annak kiadását ezúton is nyugtatjuk.

Ez évben került kiválasztásra a M agyar Képzőm űvészeti 
Társulattól m ég a múlt évb en  nyert kiállítási kép. Az önkép
zőkör választása Gerster Károlynak „A biblia" cim ü képére 
esett. A kép 4 0 0  koronáért eladó. M egtekinthető Perczel János 
ur cukrászdájában. A nem es üzlettulajdonos ur fogadja ezúton 
is az önképzőkör hálás köszönetét. M áskülönben az önképző
kör ez évben is tagja volt a M agyar K épzőm űvészeti Társu
latnak.

Az olvasókört ez évben  is fentartotta az önképzőkör. E  
célra a növendékek fejenként egy koronát szavaztak meg. A 
kör járatta  a Budapesti H írlapot, a Vasárnapi Ú jságot, az Uj- 
időket, a Tolnai V iláglapját és a M űvészetet. Azonkívül olva
sás céljából a kör a tanári kartól a -Budapesti Szemlét, a 
Nem zeti Kultúrát és annak  pedagógiai m ellékletét, az Ev. 
N épiskolát, a N éptanítók Lapját, a N em zeti Iskolát, az Ev. 
Lapokat, a Hivatalos K özlönyt, a N épm űvelést és az Urániát. 
Zám bory Endre tanár úrtól a Turistaság és A lpinizm ust, Kür
tösi József ig. tanító úrtól a Néplapot, a V asárnapi Könyv
tárat és a Köztelket kapta. Fogadják e nem es lelkű tám ogató 
az önképzőkör hálás köszönetét.

Az önképzőkör vagyoni ügyei a következőkép állanak
M últ évi m aradvány 22-93 korona.
Bevétel a tagsági dijakból 106-— y>

Bevétel az olvasóköri dijakból 52-40 v>

Önképzőköri bün tetések 9-20 »

Könyvtári büntetések 4-60 í i

Lapőri büntetések 1-60 y>

Bugyis Andor ur adom ánya 10-— H

Ö sszesen : 206-70 korona.

Ö sszes bevétel kettőszázhat korona 7 0  fillér, mely ösz- 
szegből m ég hátralékban vannak egyes tagok 15 korona 6 0  
fillérrel. Ehhez jön az ez évi majális tiszta jövedelm ének fele, 
melyről m ég nem tö rtén t elszámolás, m iután a növendékek 
közül m ég többen hátra lékban  vannak. Ezzel szem ben áll az 
önképzőkörnek egyszázkilencvennyolc korona 84 fillér kiadása.

Az ifjúsági könyvtárnál is tapasztalható némi gyarapo-
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dás. Ez a gyarapodás részint ajándékozás, részint vétel utján 
történt.

Nikelszky Zoltán igazgató ur ajándéka :
Gelléri M ó rtó l: Ú jabb és modern kiállítások.
Gelléri M órtó l: Régi Írások és újak.
Nikelszky Z o ltán tó l: A szabadtanittás M agyarországon. 
G árdonyi G é z á tó l; Mi erősebb a halálnál.
Donászy F e ren c z tő l: Őserdőkön tengereken.
Beöthy Z so lttó l: A m űvészetek története. I. kötet.
Egy m agát m egnevezni nem akaró ajándéka :
Szalai Lászlótól: M irabeau.
Könyörgések és egyházi beszédek.
Vághó Ignáctól : József főherceg em lékezete.
A nagym éltóságu  vallás- és közoktatásügyi miniszter 

ajándéka.
Erzsébet királyasszony emlékezete.
Az Ujidők ajándéka :
Farkas P á ltó l: A forradalom és császárság. I. kötet. 
A tanári kar a jándéka;
Franklin kézi lexikon 3 kötete.
Havas Pál III. éves növendék a ján d ék a :
Vajda G y u lá tó l: Ü nnepi versek.
Vétel utján a következő m üveket szerezte be a kör: 
a Tolnai V ilágtörténelem  3 kötetét, 
a Tolnai V iláglexikon 1 kötetét.
Arany János összes m unkáit 12 kötetben.

A nem eslelkü adom ányozók fogadják az önképzőkör há
lás köszönetét.



A felszerelés gyarapodása az 1913-14
tanévben.

A tanári könyvtár gyarapodása.

a .)  V é te l u tján:

Műveltség könyvtára 7 kötet.
Simonyi: A magyar kötőszók.

„ A magyar nyelv.
Dr. Pintér: A magyar irodalom története. 
N isard: A francia irodalom története.
Toldy: A magyar nemzeti irodalom története. 

„ Irodalmi arcképek.
„ A magyar történet története.

Rákosi: A tragikum.
N évey: A drámai középfajok elmélete. 
Beöthy: A tragikum.
Tompa összes munkái.
Arany János összes munkái.
Vörösmarty összes munkái.
Shakspere összes munkái.
Thury Zoltán művei.
Kisfaludy Sándor művei.
Kisfaludy Károly „



— 89 —

Magyar regényírók.
Jókai Mór összes művei.
Klasszikus regénytár.
Faludi munkái.
Kölcsey „
Czuczor „
Gyöngyösi munkái.
Kölcsey naplója.
Manzoni: Elbeszélések.
Sienkievicz: Keresztes lovagok.

„ Quo vadis.
Tarczai: Németvilág Budán.

„ Szent Margit legendás könyve. 
Sziklay: A tesrvérek.
Kincs: Magyar ég alatt.
Kródy: Ifjúság.
Dr. Steiner: A színes fotografozás.
Hahn: Handbuch für Physikalische Shhüler- 

übungen.
Anerbach: Physik in graphischen Darstellungen. 
Dr. Rhorer: Physika.
Gerling: Handbuch der hypnotischen Suggestion. 
Dr. Frey: Atlas der Anatomie des Menschen. 
Dr. Dorublüth: Gesunde Nerven.
Schenk és Gürber: Leitfaden der Physiologie 

des Menschen.
Legahn: Physiologische Chemie.
Dr. Maré: Die Hygiene des Geistes.
E rtl: Lehrkursas des Hypnotismus.
Jasirow: La subesusience.
Preyer: Physiologie generale.
Grasset: Le Psychisme inférieur.
Stein: Romvárosok Ázsia sivatagjaiban. 
Szilágyi: A magyar nemzet története.
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Ballagi: A magyar királyi testőrség története. 
Dr. Dobuis: Selsterzichung.
Dr. Lay: Experimentelle Pädagogik,
Dr. Schiller: Lehrbuch der Gesichte der Pä

dagogik.
Dr. Bartholome: Kurze Gesichte der Pädagokik. 
Dr. Rein: Pädagogik im Grundriss.
Dr. Rein: ,, in systematischer Darstellung
Placher: Pädagogik der Tat.
Binet: Les Idées undernas sur les enfänts.

,, L’ ame et le Corps.
Laisant: L' Education.
Mendonsse: Die dressage a V education. 
Leutz: Lehrbuch der Erzihung und des Unterrichts 
Schiffeis: Di Präzis des Lehrerberufes.
Dr. de Vries: Der Mechanismus des Denkens. 
Dr. Lipss: Grundriss der Psychophysik.
Forel: Gehirn und Seale.
Fános: Die Lehre von Glück.
Dr. Jahn: Ethik.
Dr. Sully: Handbuch der Psychologie für Lehrer. 
Lipps: Pszchologisbhe Studien.
Dr. Jahn: Psychologie :
Dr. le Bon: Psychologie de 1’ Educátion. 
Descartes: Értekezések.
Spinoza: Tractatus Theologico-politicus. 
Diderot válogatott filozófiai művei.
Nietsche: A tagédia eredete.
Morus: Utópia.
Pascal: Gondolatok.
Condillac: Értekezés az érzetekről.
Giordano: Párbeszédek.
Kant: A tiszta én kritikája.
Manxion: La Moralitée.



Geley: L' Étre Subconsciente.
Meunier: Les Sciences psychologiques.
Uránia.
Természettudományi Közlöny.
Állattani közlemények.
Növénytani közlemények.
Chemiai folyóirat 
Nemzeti iskola.
Huszadik század.
Uj élet,
Földrajzi közlemények.
Budapesti Szemle.
Nemzeti Kultúra.
Magyar Tanítóképző.
Protestáns szemle.
Evang. Népiskola.
Ev. Őrálló.
Ev. Lap.
Magyar nyelv.
A Cél.
Ev. Közérdek.
Isten Igéje.

b) Ajándék utján.
V. K . M . a já n d é k a .

Hivatalos Közlöny.
Numizmatikai Közlöny.

G r ó f  t í o l z a  G é z a  a já n d é k a .

A magy. kir. földtani intézet jelentése, 
v. Richthofen: China
v. Hellvald: Frankreich in Vort u. Bilde. 
Stevens: Um die Erde auf den Zveirad. 
Brassey: Eine Familienreise in die Tropen.
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v. Hellwald: Die weite Veit.
Dr. Zsigmondy: Im Hochgebirge.
Dr. Umlauf: Die Alpen.
A magy. kir. iparfelügyelők tevékenysége.
A kormány működése és statisztikai évkönyv 

és több évfolyam különböző folyóiratot.

Földmiuelésügyi magy. kir. miniszter ajándéka.

Németh József: A dinnye termesztése.

Nikelszky Zoltán ajándéka.

Magyar Pädagogia.
Gelléri Mór: Szociális problémák.
Negyven év a magyar ipar szolgálatában.

Zámbory Endre ajándéka.

Turistaság és alpinizmus.
így tehát a tanári könyvtár állománya 1914. 

évi junius 30-án 1629 kötet 741T54 K értékben. Ez 
évi gyarapodás 423 kötet 2378'99 K értékben.

A fizikai szertár gyarapodása az 1913—14. iskolai évben.

4 drb. 99‘92 K értékben, állomány tehát 149 drb. 
2073'18 K értékben.

A régiségtár gyarapodása.

Az elmúlt nyár folyamán a képzőintézeti növen
dékekkel több ízben tett kirándulást Szarvas környéki 
lelőhelyekre Krcsmárik Endre tanár s több napon át 
főleg a szappanosi földeken volt eredményes régé
szeti kutatás. Újabb neolitkori emlékek kerültek fel
színre a növendékekkel együtt végzett kutatás révén, 
amely leletek jelenleg feldolgozás alatt állanak. E ki
rándulások a tanítójelölteket, illetőleg nemcsak a kul-
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turhistóriai ismeretek gyarapítása folytán tanulságosak, 
de természetrajzi tanulmányaik kibővítését is elősegí
tik. Az idei nyáron újabb kutatások lesznek.

A reglségtár gyarapodása ajándékok révén.

Vas sablya, bronz marokvédővel, erősen oxy- 
dált töredék, özv. Valent Jánosné ajándéka K —‘50 

Kossuth-bankjegyek, özv. Valent Jánosné aján
déka 36 drb. 2'—

Bankjegyek a XIX. sz. első feléből özv. Valent 
Jánosné ajándéka 19 drb. —‘50

Bronz érem 1666-ból, Havas Pál III. é. növ. 
ajándéka 1 drb. —'20

Ezüst pénzek a XIX. sz. első feléből, Then And
rás III. é. növ. ajándéka 2 drb. —’80

Mária Terézia-féle bronz krajcáros, Then András
III. é. növ. ajándéka 1 drb. —'20

A XIX. sz. első feléből származó régi okiratok, 
nevezetesen keresztlevél-másolat, céhbeli felszabadító, 
katonai elbocsátó levél, özv. Valent Jánosné aján
déka 3 drb. __________________ __________2‘—

Szaporodás: 62 drb. 6'40 K értékben 
Állomány: 330 drb. 55'98 K értékben

A természetrajz-, vegytani szertár gyarapodása.

9-60

6-80
20-16

Állattani szerelvények.
Dr. Bauer—Fischer-féle falitáblák (első 

segélynyújtás) 6 drb K
Dr. Bauer -  Fischer-féle anatómiai fali

táblák 4 drb „
Englender-féle fali táblák 14 drb „
Dr. Frans : A régibb középkor, fali kép 

1 drb
Galamb váza 1 drb „

6-—
8-—
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Téli hermelin, kitömve, 1 drb K. 7‘—
Közönséges mókus, kitömve, 1 drb 4'50
Tengeri kagylók dobozban 1 drb 3'50
Nádi kánya kitömve 1 drb 8'—
Házi lúd fejváza 1 drb 2 '—
Hörcsög kitömve 1 drb 5'50
Mezei nyúl fejváza 1 drb 2,50
Nagy tarka harkály kitömve 1 drb 5‘—
Házi macska kitömve 1 drb 16'—
Mikroszkopiái készítmények 8 drb 840
Harting-féle Arany-után kép 1 drb 1 '60
Szédszedhető emberi agyvelő 1 drb 24" —

Szaporodás : 45 drb 138'20 K értékben 
Állomány: 314 drb 925'40 K értékben

Növénytani szerelvények.

Mikroszkopiái készítmények 5 drb K 5’50

Szaporodás: 5 drb 5'50 K értékben 
Állomány: 90 drb 260T0 K értékben

Ásványtani szerelvények.

Vasérc. Then András III. é. n. ajándéka 
3 drb K —'30

Szaporodás: 3 drb — ‘30 K értékben 
Állomány: 286 drb 128’69 K értékben

Vegytani szerelvények.

Bunsen-álvány a mellékletekkel 5 drb K 8‘90 
Arcvédő drótháló 1 drb 4‘ —
Creométer henger kifolyóval 1 drb 2-80
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Asbest drótháló 1 drb K 1*10
Gay Lüssac büretta 1 drb 4 '—
Titráló készülék 1 drb 12'—
Nagy Kollodium ballon 1 drb 1 *30
Kühne-féle csipesz 1 drb 2'—
Dawy-féle biztositó lámpa 1 drb 12" —
Dugópuhitó 1 drb 2'80
Dugóvágó kés 1 drb 1 '50
Borszeszlámpa 2 drb 2'30
Chromsavas telep 8 elemmel 1 drb. 30'—
Exsicator 1 drb. 2'60
Fecskendő palack 1 *25
Zsolnai-Griffin-Philips poharak 13 drb. 4'86
Zsolnai-Elenmeyer-lombikok 15 drb. 3'95
Gázfejlesztő készülék 1 drb. 5'50

„ Dewille-féle 1 drb. 7'50
Vasháromláb 1 drb. 2'—
Vegyihőmérő 0—360 °C-ig 1 drb 5'—
Gyárihőmérő 1 drb 1'50
Gummicső 2 drb 6'—
Javító csésze 2 drb —'90
Uvegkanál 1 drb —'80
Szarukanál 3 drb 1'50
Kémlőcső, talppal 15 drb 3'50
Kémlőcsőtartó 3 drb 1‘70
Kehelypohár 2 drb — '80
Keverő pálca 8 drb 1'45
Kvarctégely 1 drb 2'30
Mérőhajó szaruból és porcellánból 2 drb —'95
Mérőhenger 1 drb —'80
Keverőhenger 1 drb 3'50
Mensura 1 drb 2'25
Mérő lombik 1 drb 2'—•
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Lábas nagyitó 1 drb 3- -
Porcellán és üvegcsésze 3 drb 2 —
Tárgylemez 1 doboz P60
Vas tégelyfogó 1 drb PIO
Bunsen tölcsér 2 drb P50
Üveg csővágó 1 drb P50
Üvegkád 1 drb 2-30
Üvegtálca 2 drb 1 —
Villamos vezeték 1 drb 4-—
Asbestpapir 1 drb 8-—
Ecset 11 drb 1-50
Conpron-elem 2 drb 14-40
Porcellán pohár 1 drb 1-10
Golyós cső 2 drb, - •5 0
Káli kémlőcső 1 drb 1- —
Berzelius gazométer 1 drb 2 5 --
Üvegvágó gyémánt 1 drb 5.—
Platinadrót, üvegben 5 drb 6- —
Regnault piknométer 2 drb 3-20
Reszelő 1 drb -•4 5
Gyorsfőző 1 drb — •50
Krebs-féle oronfejlesztő 1 drb 3-25
Zongorahur 2 drb —•60
Robbantó lombik, elektróddal 1 drb 2-50
Gázfejlesztő kockák 3 drb. 5-50
Cipron elem, javítva 3 drb 12-80
Gyógyszerüveg 80 drb 8-05

Szaporodás: 228 drb 264‘66 K értékben
Állomány: 577 drb 651-30 K értékben

A zeneszerelvények gyarapodása a folyó tanévben. 

8 drb h eg ed ű  kóta állvány 32 Kor. értékben.



97 —

A gazdasági szerelvények gyarapodása a folyó tanévben.*)
4 drb ásó K 8 '-
2 77 vaslapát 77 3-—
1 r r csákány 77 3-60
1 77 fejsze 77 3-40
1 77 balta 77 3-60
2 77 kapa 77 3-30
2 77 kerti fűrész 77 2-70
1 77 ágfürész 77 3-30
2 77 metsző olló 77 5-—
2 77 vasgereblye 77 4-40
1 77 irtó kapa 77 2-60

Összesen: K 42‘90

A kézügyességi leltár gyarapodása a folyó tanévben.
5 drb ecset K 2-28
2 „ vonaljelző 77 2-40
1 „ kék zománc kancsó 77 4-—
2 „ enyvező ecset 77 2-80
6 „ fúró 77 —•82
1 „ csipőfogó 77 2-80
1 „ olvasztó kanál 77 1-70
2 „ fürészreszelő 77 —•72
1 „ harapófogó 77 1-30
3 „ véső 77 2-20
1 „ fejsze 77 2-40
1 „ balta 77 2'—

26 drb Összesen: K 25-42

A rajz szertár gyarapodása a folyó tanévben.
8 drb cserép edény K 16-—
8 drb Összesen: K 1 6 --

’) Gazdasági felszerelés eddig nem volt.

r
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A gyakorló iskola felszerelésének szaporodása az 
1913—14. tanévben.

Bútor felszerelés.

3 drb hosszú lóca K 30-—
1 77 viztartókád csappal 77 25‘—
2 77 ivó csupor 77 1-—
1 77 álló fogas 77 20'—
1 77 számológép 77 30' —
1 77 métermérték gyűjtemény 77 10'—
1 77 víztartó kád üvegből 77 3'—
1 77 üvegtölcsér 77 1'—
2 77 csiga 77 2'—
1 77 kalmármérleg 77 5'—
1 77 közlekedő edény 77 5'—
1 77 rézgolyó 2 karikával 77 4'—
1 77 hőmérő 77 3'—
1 77 gőzgép, falikép 77 5'—
1 77 siktükör 77 5'—
1 77 gyűjtőlencse állvánnyal 77 5'—
1 77 prizma 77 3'—
1 77 mágnespatkó 77 5'—
1 77 üvegrúd 77 2'—
1 77 kaucsukrúd 77 2'—
1 77 szivattyús kút 77 3'—
1 77 nyomós kút 77 3'—
1 77 óvakodjunk a szesztől, falikép 77 2'—

Összesen: K 174'—
A tornaszerelvények állom ányában az 1913—14. tanévben  

gyarapodás nem volt. A szertár állom ánya 24 drb, egyszáz
hatvanhét korona 7 0  fillér értékben.

A kőtelező olvasmányok tára Benedek Elek : A m agyar 
m ese és m ondavilág c. gyűjtem ényének hat kötetével gyara 
podott. A köt. olv. tárának  állománya 428 drb 354 korona 22 
fillér értékben.



A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület szarvasi tanító
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1. ii. ni. IV I. 11. ni. IV.

l Hit- és erkölcsi. 2 9 2 2 8 3 3 3 3 1 2 4 Z
'2 a Testtan 2 2 2 2

2 b Lélektan 3 3 3 3 O

2 c Módsz. szervez. 3 3 3 3 0
2 d Neveléstört. 2 2 2 2 T
3 Tanítási gyak. 2 6 8 2 6 8 8 cd

4 Magyar nyelv 4 4 3 3 14 4 4 3 3 14 10
5 Német nyelv 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8
6 Történet 3 3 2 8 3 3 2 8 rr

7 Alkotmánytan 2 2 2 2 7T
7T

8 Földrajz 2 2 2 6 2 2 2 6 CD>“Ö
9 Mennyiségtan 4 3 2 3 1 2 4 3 2 3 1 2

N

2'
1 0 Termr., kémia 3 3 4 1 0 3 3 4 1 0

O '

11 Fizika 2 3 5 2 3 5 *1
&

12 Egészségtan 1 1 1 1
CD
O :

13 Gazdaságtan 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 inin
14 Ének és zene 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 CD

C/3

15 Rajz 3 3 2 2 1 0 3 3 2 2 1 0
CD
P

16 Szépírás 1 1 2 1 1 2 3
17 Kézimunka 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 O*

- t

18 Testgyakorlás 2 2 2 2 8 2 2 2 2 4 4 p

Összegezés : 3636 3636 1 4 4 ) 3 7 37 37 37 148 4 4 8 16
*) A lefolyt tanévben két-két osztály összevontan összesen heti 2 

órában a tót nyelvet is tanulta.
7*



Az 1913—14-ik iskolai évben végzett 
tárgyak vázlata.

I. osztály.

1. Vallás, heti 2 óra. a) Bibliaismertetés. Az ó-szövetség 
könyveinek ismertetése, tartalmuknak olvasás utján való bemu
tatása. Izrael népének története a fogság utáni időben. Isten 
országa az ó-szövetségben. Kk. Batizfalvy-Bereczky : Bibliais
mertetés. Tanár: Levius Ernő.

b) K áté, heti I órában. A kátéról általában, a káté három 
első részéaek magyarázata. Kk. Koren Pál: Dr. Luther Márton 
kis kátéjának magyarázata. Tanította; Levius Ernő.

2. N eveléstan, heti 2 órában. A testi élet ismertetése ne- 
veléstani vonatkozással. Az emberi szervezet részletes leirása. 
Az egyes szervek leggyakrabban előforduló betegségei és fer
tőző 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 egészségének ápo
lását illetőleg. Tankönyv; Dr. Juba Adolf. Testtan, neveléstani 
és egészségtani vonatkozásokkal. Tanár: Krcsmárik Endre.

3. M agyarnyelv, heti 4 óra. Hangtan, szótan, mondattan. 
A hangtanból: a magyar nyelv hangjai és azok változásai, a 
hangok leirása; helyesírás. Szóelemek. A beszéd részek és 
változásaik. A mondattanból; az egyszerű mondatok, azok ne
mei és az egyes mondatrészek. Az alany és állitmany egyezése. 
A szóvonzat törvénye. Az egyszerű mondat szórendje. Az 
összetett mondatok s nemei, a mellérendelt és alárendelt mon
datok. A körmondat. A beszéd. Tankönyv: Veszély; Rendsze
res magyar nyelvtan.
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Stilisztika. A stilus. A stilus általános tulajdonságai. A 
m agyarosság. V ilágosság. A szabatosság . A tanító stílusa. A 
stilus szépsége. Az eszthetikai hatály, elemi feltételei. A szem
léletesség. Az élénkség és eszközei. A stilus külénféle fajai. 
Az ügyiratok. (M inden ügyiratra készült egy minta). Készült 
tizenkét részint házi, részint iskolai dolgozat. Tankönyv: Bá-
nóczy-V eszely-Stilisztika.

A tanult költem ények : Kölcsey : Himnusz. Vörösmarty : 
Szózat. G yulai: Az igazság és H am isság. Petőfi: A Tisza.
Kisfaludy K : Szülőföldem. Petőfi: Az Alföld. Sz Szabó: Az
együgyü paraszt. Petőfi: Kutyakaparó. Szabo lcska . H ortobá
gyon. Petőfi: Puszta télen. Tom pa: Az ibolya álmai. Tom pa; 
A m adár fiaihoz. Tolnay : A szegény vándorlő legényről. Arany: 
Kondorosi csárda mellett. Szabolcska : A djvand Caféban. Sza
bolcska : Salczburgi csapszékben. Szabolcska: Párisi harangok. 
Petőfi: Hazám ban, Távolból. T anár: Töm örkényi Dezső.

4. Német, heti 2 órában. N yelvtan. Beszéd és forditásos
gyakorlatok, K éthetenként egy írásbeli dolgozat a tanultak al
kalm azása céljából. Kk. Szőllősi I s tv á n : Ném et nyelvkönyv.
T a n á r ; Supper Frigyes.

5. Tót nyelv. (Ez évben először). A hangzók és azok fel
osztása. A főnév és m elléknév nemei. A him, nő és sem leges 
nem ű főnevek ejtegetése. 33 gyakorlat fordítása. Helyesírási 
gyakorlatok. O lvasm ányok fordítása tót szövegről m agyarra. 
K öltem ények emlézése. Szabad beszélgetések. Havonkint egy 
írásbeli dolgozat. Tankönyv: Glósz : G yakorlati tót nyelvtan.
T anito tta: Rem enyik László.

6 . Történet, heti 3 óra. O - és középkor. A keleti népek 
története. Egyiptom . Babylonia. Assyria. Izrael. Fönicia. Perzsa 
birodalom . A görög nép történőié. Ő skor. Osztályuralom  és 
törvényhozások kora. Perzsa háborúk és G örögország aláha- 
nyatlása. A m akedón korszak. A ró.nai birodalom  története. 
A királyság kora. A köztársas g kora. Hóditások. Polgárhábo
rú. A köztársaság bukása. A császárság kora. A germ án né
pek és a kereszténység. Itália és a keletróm ai császárság. Az 
iszlám és az arab birodalom . A frank birodalom  és a római 
császárság megújítása. A frank birodalom felbom lása és a mai 
állam ok m egalakulása. A ném et királyság fölem elkedése és az 
inyenstitura-harc. A keresztes háborúk. A p apság  és a császár
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ság utolsóeküzdelm ei. M űveltség a XI—XII. században. Nyű
göd országok a középkor végén. Német b irodalom  a középkor 
végén. Hazánk és a török. Olaszország és a renaissance. Tan
könyv: Sebestyén-Bellosics : Egyetem es tö rténet I. kötet. Ta
n á r: Kiss Sándor.

7. Földrajz, heti 2 óra. Csillagászati és fizikai földrajz. 
Tájékozódás az észlelet helyén. Az ég egy napi jelenségei. A 
Nap m ozgása. A hold m ozgásai és fényváltozásai. Naptár. A 
föld keringése. Fogyatkozások. A föld felszíne. A tengerek ki
terjedése, osztályozása és tagoltsága. A tengervíz szine, ösz- 
szetétele, hőm érséklete és mozgásai. A szárazföldek nagysága 
és a szárazföldek vizei, ezek geológiai m űködése. Vulkánok. 
Földrengések. Százados em elkedés és sülyedés. Delejesség. 
Sarki fény. A levegő sú lya ; a légkör vastagsága, hőm érséklete, 
nedvessége, nyom ása és áramlásai. É ghajla ti elemek. Örök 
hó és jég  területe, Tankönyv : Farkas-Dr. Kovács Csillagászati 
és fizikai földrajz. T a n á r: Kiss Sándor.

8. Mennyiségtan, heti 4 órában, a) Szám tan. B evezetés: 
M ennyiség, szám és szám sor. Az algebra jelei. M ennyiségek 
szám beli értékeinek m eghatározása helyettesítés által. E gyete
m es m ennyiségtani alaptételek.

Alapm űveletek algebrai egész szám okkal és kifejezések
kel. Szám rendszerek. A négy alapm űvelet a tizes szám rend
szerben. A számok tulajdonságai — oszthatósági viszonyok. 
Törtszámok. Közönséges és tizedes törtekkel való műveletek. 
Közönséges és tizedes törtek egym ásra való átalakítása. E lő
nyös számolási m űveletek. Az elsőfokú egy és több ism eret
lenes egyenletek m egoldása.

b) M értan. Bevezetés a geom etriába. Az egyenes vonal 
és a szög. Az idomok. A kör.

A végzett tananyag  köréből m egfelelő számú házi és is
kolai dolgozat, T ankönyv: Dékány : Sim kó : Számtan I. ré sz ; 
Dékány. M értan I. rész. Tanár : Zám bory Endre.

9 . Természetrajz, heti 3 óra. A legújabb  tantervi u tasí
tásnak m egfelelően növénytan és á lattan . Az előbbiből az őszi 
időszak legism ertebb növényeinek alaktani, ökológiai és ren d 
szertani leírása. A téli időszakban az állattanból a legfontosabb 
gerinces állatok ism ertetése. M adárvédelem  és m esterséges 
haltenyésztés. Az állatok rendszertani, ökológiai és lakókely
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szerinti összefoglalása. Tavasszal a legism ertebb tavaszi nö
vények leírása. Az ősszel és tavasszal tanult növények gya
korlati szem pontból való csoportosítása. Kirándulások. Biológiai 
gyakorlatok. T ankönyv: A növénytan alapvonalai. Miklós G.: 
Az ólattan elemei. Tanár: Krcsmárik Endre.

10. G a z d a s á g ta n , heti 2 órában. N övényterm elés: A ta
laj keletkezése és nemei. Telkesítés, Talajm ivelés. Trágyázás. 
Vetés. A növények ápolása a tenyészidő alatt. A term ények 
aratása és letakaritósa. A rétek és legelők ápolása. Gabonafé
lék, hüvelyesek, kapós-, olajosnövények, szálas takarmányok, 
ipari és gyári növények term elése. Tanköny: Szilárd Gyula : 
M ezőgazdaságtan I. rész. T anár: Schw áb János.

11. É n e k  é s  z e n e  , heti 5 óra. a) É n e k : Hangképzés, hang
közök, ütem ezés, rytm usok és dallam os énekgyakorlatok. Kk. 
Sztankó Béla. Énekiskola I. rész. Tanár: Supper Frigyes, b) 
Z o n g o r a já té k . A zenéről általában. Hangjegy, kulcsok, vonal
rendszer m ódositó jegyek. Ütemfajok. Dur és moll scalak kép
zése ujjrakása. Ujjgyakorlatok egy 8 -ag  terjedelm ében. Kézi
könyv: Beyer F.: „Előkészítő zongoraiskolája." T a n á r : Supper 
Frigyes, c) H e g e d  Ü lé s : A hegedű é s  részeinek ism ertetése. A 
hegedű hangolása és tartósa. Helyes vonóvezetés. Gyakorlatok 
egész, fél, negyed, nyolcad, tizenhatod hang és szünetjegyek
kel. Scalak 2 nyolcad keretben. Kézikönyv ; Hohm ann-Bloch 
„Hegedüiskolája.'“ I. rész. T an á r; Supper Frigyes.

12. S z é p ír á s , heti I órában. A m agyar irósbetük alakjai 
genetikys sorrendjükben és összeköttetésükben, különös figye
lemmel az abc. és olvasókönyvekben használt irósalakokra. 
írás krétával az iskolai fali táblán. H avonként egy házi feladat. 
Az írástanítás m ódszertana. Előkészítés a népiskolai tanitósra. 
A népiskolai szépirási anyagnak m ódszeres feldolgozása. T a
nár: Krcsmárik Endre.

13. R a jz , heti 3 órában. Sikdiszitm ények szabadkézi raj
zolása. Gyakorló egyenes és körbe vonalak rajzolásában. Sti
lizált sikdiszitm enyek rajzolása. Szinezési gyakorlatok. Kéz- 
ügyességi gyakorlatok. Préselt levelek rajzolása és stilizálása. 
Elő növények rajzolása. Egyszerű m értani testek vázlatos raj
zai. G eom etrikus és term észet utáni tervezések. T a n á r : H. 
Fejér Lajos.

14. K é z im u n k a , heti 2 órában. Papírm unkák. Papirhajto-
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gatás, és a papirfüzések külünféle nem ei, könyvjelzők, újság- 
tartók, kefetartók, gyufatartók, névjegytartók stb. (Különös te
kintettel, az elemi isk. anyagra. Biró S. könyve nyomán.) Ta
nár: H. Fejér Lajos.

15. Torna, heti 2 órában. R endgyakorlatok arcsor, oldal
sor, igazodás, födézes egynegyed és fél fordulatok, sorbontás, 
párok képzése arcsorból és oldalsorból, járások  arc és oldal
sorban, vonulásokkal, szakaszalakitás, kettős rendek képzése. 
M enetelések, m enet közben fordulások, igazodások. Szabad- 
gyakorlatok. Állások, fej-, nyak-,váll-, törzs-, csípő-, kar-, kéz-, 
lábgyakorlatok. Fősuly a szabad tornára irányult. T anár: H. 
Fejér Lajos.

II. osztály.

1. Vallás, heti 2 órában, a) Biblia ismertetés. A újszö
vetség könyveinek és iratainak rendszeres ismertetése. A 4 
evangélium nak olvasás alapján való egybevetése. Jézus élet- 
története. Az egyházi év ism ertetése és perikopák olvastatása. 
Palestina rövid fö ldrajza; az izraeliták szokásai. Az apostoli 
levelekből szem elvények olvastatása s m agyarázása. T a n á r: 
Levius Ernő.

ti) Káté. L.ásd az I. osztálynál.
2. Neveléstan, heti 3 órán. T á rg y ; A lelki élet ism erté- 

tése tekintettel a nevelés feladataira. A  lélektan és m ódszere. 
Az idegrendszer. A lélek fejlődése és m űködése. Érzet. Szem 
lélet, Képzet. Em lékezet. A tanulás. A képzelet és nevelése. 
Közképek. A tudat. Figyelem . Az appercepció. A gondolkodás 
A fogalom. M eghatározás felosztás. Az Ítélet. A következtetés. 
Az érzelem. Az érzéki, értelmi, erkölcsi és esztétikai érzelm ek. 
Az érzelm ek nevelése. Az akarat, ösztön, vágy, szenvedély. A 
m ozgás és akarat. Az akarat nevelése. Az erkölcsi jellem.

A növendékek egész éven át lélektani m egfigyeléseket 
eszközöltek a gyakorló iskolában. T ankönyv : Dr. K o rn is : A 
lelki élet ism ertetése. T anár: Töm örkényi Dezső.

3. Magyar, heti 4 órában. A esthetikai alapfogalmak. A 
m űvészetek osztályozása. M űvészi irányok. Az irásművk á lta 
lános jellem zése. A vers technikája. A  nem zeti vers. A klasz- 
szikus vers. A nyugateurópai versform ák. A költői m űvek ősz-
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tályozása. A liray műfajok. A Iyrai költemények nevelő jelentősé
ge. A kisebb epikai műfajok es ezek nevelő jelentősege. A reiotika 
fogalmai. Az Írásművek szerkezete és általános sajátságaik. A 
prózai m űvek és általános sajátságaik. A történetírás. A tanul
taknak olvasm ányokon való szem léltetése. A m egtanult költe
m ények. Ének Szt.-István királyról. — Balassa: Boldogtalan
vagyok. — V erseghy : Lilla. — Kazinczy : MDCCCIV. nov. XI. 
— C sokonai: A rem ényhez, — C sokonai: Szegény Zsuzsi a
táborozáskor. — Kisfaludy S . : Hymfy szerelmeiből hat vers
szak. — Kisfaludy S . : Rákosi szántó a török alatt. — T om pa: 
A m adár fiaihoz. Arany. T a n á r: Supper Frigyes.

Évközben több m agyar nyelvi órán a növendékek Tom pa 
regéinek és népregéinek prózai feldolgozása révén az osztály 
együttes m unkáságának igénybevételével a táblánál a helyes 
fogalm azásban gyakorolták m agukat. Az egyes esetek nyelv
tani és m ondattani m egbeszélés tárgyává tétettek. (Nyelvtani 
gyakorlat.)

4. Német, Schuster Alfréd : N ém et tankönyv II. kötete. 
Beszélgetések ; az első osztály anyagának kibővítése. A be
szélgetés közben tanultakból a nyelvtani szabályok ismertetése. 
M ondattan. Havonkint Írásbeli dolgozatok. T a n .: Supper Frigyes.

5. Tót nyelv. U gyanazon anyagot végeztük el, mint az első 
osztályban, mivel a tót nyelvet ez évben első Ízben tanítot
tuk. Tanította : Rem enyik László.

6 . Történet, heti 3 óra. Az újkor egyetem es története.
A fölfedezések, a renaisance és a reformatio. V. Károly csá
szár és a reformatio elterjedése. II. Fülöp és az antireformatio. 
Az antireform atio N ém etországban és a harm incéves háború. 
F ranciaország XIV. Lajos korában. A királyság és a parlam ent 
küzdelm e Angolországban. H absburgok uralm a és hazánk föl
szabadulása a török uralom alul. Franciaország és a felvilágoso
dás. Északi hatalm ak ésO roszország  felemelkedése. Poroszország 
és Ausztria-Anglia és az Észekam erikai Eegyesült Államok m eg
alakulása. F rancia forradalom. A királyság uj alkotm ánya. A 
köztársaság és a külföldi szövetségesek. A császárság. Sza
badságharcok s XIX. század első felében. Uj államalakulásr k 
a nemzeti egység alapján. T ankönyv: Sebestyén—Bellosicz :
E gyetem es történet II. kötet. T a n á r :  Kiss Sándor.

7. Földrajz, heti 2 óra. Az öt földrész. Sarkvidék,
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Ausztrália. Ázsia. Ázsia déli részei. Kelet-Ázsia. Észak-Ázsia. 
Elő-Ázsia. Afrika. A Nílus m edencéje. Az Atlasz vidéke. Sza
hara. Szudán. A G uineái partvidék. Kongó állam . Kelet-afrikai 
felföld. Dél-afrikai felföld. Afrika szigetei. Am erika. A Cordil- 
lerák vidéke. Dél-Amerika keleti része. Európa. N yugat-Európa. 
Észak-Európa. D él-Európa Közép-Európa, T an k ö n y v ; Farkas 
Sándor: Egyetem es földrajz I. kötet. T anár: Kiss Sándor.

8. Mennyiségtan, heti 3 óra. a) S z á m ta n : Hatvány A.
gyök. Tételek a pozitív, negativ, egész és tört kitevőjű hatvá
nyokról. Algebrai két és többtaguaknak és tizesszám rendszer 
számok m ásodik és harm adik hatványa és gyöke. Az irratio- 
nális szám . A tiszta és vegyes másodfokú egyenletek  alkotása 
és m egoldása. Az im aginär számok Tiszta harm adfokú egyen
let. T anár; Zám bory Endre.

b) Mértan. Az idomok alkotórészeinek összefüggése. Az 
idomok hasonlósága. A körről. Területszám itás. A végzett 
tananyag  köréből m egfelelő szám ú házi és iskolai dolgozat. 
Tankönvv: D ékány—Simkó : Szám tan I. rész. D ékány: M értan 
I. rész. Tanár : Zám bory Endre.

9 . Természetrajz, heti 3 őrá. A legújabb tantervi utasí
tásnak m egfelelően növénytan  és állattan. Őszi időszakban a 
gerinctelen állatok. Az állatok osztályozása. Azjállatkörök felosz
tása. Téli időszakban a növények belső szerkezete. Általános 
állattan. Kémiai és fizikai tényezők alakitő ereje az állati szer
vezet kiformálása. Á ltalános növénytan. Tavaszi időszakban 
virágtalan növények. A növények külső szervezete. A növé
nyek életfolyam atai. K irándulások biológiai és rendszertani 
m egfigyelések céljából. Biológiai gyakorlatok. Tankönyvek, 
m int az I. osztályban. T a n á r: Krcsmárik Endre.

1°. Gazdaságtan, heti 2 órában. K erté sz e t: Virág- és
konyhakertészet. A gyüm ölcsfák szaporítása, nem esítése és 
ültetése. A gyüm ölcs leszedése, téli e ltartása és értékesítése. 
G azdasági fák. élősövények és a nemesfüz telepítése. Továbbá 
az első osztály tananyagából a növényterm elés általános isme
reteit. T a n k ö n y v : Szilárd G y u la : M ezőgazdaságtan I. rész.
T anár: Schwab János.

II. Ének és zene, heti 5 órában, a) É nek és elm élet: 
H anglétra és hangköz gyakorlatok, G yakorlatok az összes dur 
és scalak őlőjegyzésével. Gyakorlatok a hanglépcsők  esetle-
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ges m ódosításával. 25 egyházi ének könyvnélkül való m egta
nulása. Kézikönyv: Sztankó B. „Énekiskola“ II. rész és Kapi
Gyula „Egyházi énekdallam ok“ E lm élet: Hangközök képzése, 
m ódositása, m egfordítása. A 3-as hangzat fekvései. Szükszét- 
szórt szerkezet. Főbb szólam vezetési szabályok, b) O r g o n a 
j á t é k :  Kötött játék a m anualén, megfelelő kézügyesitő előgya- 
korlatokkal. Kötött játék  a pedálán megfelelő előgyakorlatok- 
kal. K k .: Kapi G yula „O rgonaiskola“ I. és II. rész. T anár:
Levius Ernő. c) H e g e d i i l é s : Vonóhuzás gyakorlása. Hangkötés. 
Ujj- és csuklógyakorlatok. Skálák 3 „—“ és 3 „b"-ig. 3-as 
B loch: Hegedüiskola II. rész. T anár: Supper Frigyes.

12. R a jz , heti 2 órában. Term észet utáni rajzolás. Mér
tani testekről vázlatok készítése. Később ugyanazok gondos ki
dolgozása árnyékolással. Egyszerűbb, majd kom plikáltabb tes
tek perspektivikus rajzolása a látszattan törvényeinek folyto
nos szem m eltartásával. A látszattan főbb törvényeinek ismerete 
és azok folytonos felhasználása. Tervezés és festés. Testcso
portok és használati tárgyak  rajzolása ceruzával. Év végén 
rajzolás a szabadban term észeti dolgokról, építm ényekről. Az 
elemi iskolai rajztanitás anyaga és tanítása, m ódszere. Tanár:
H. Fejér Lajos.

13. S z é p ír á s , heti 1 órában. A m agyar irás betüalakjai 
genetikus sorrendben és összeköttetésükben, különös figyelem
mel az a-b-c és olvasókönyvekben használt irás-alakokra. Az
I. évfolyam  anyagának ism étlése. A ném et folyóirás minden 
alakja. A rondirás. Diszirás. írás krétával az iskolai fali táb
lán. Az Írástanítás m ódszertana. Előkészítés a népiskolai Írás
tanításra. A népiskolai szépirási anyagnak m ódszeres feldolgo
zása. T an á r: Krcsmárik Endre.

14. K é z im u n k a , heti 2 órában. Elemi iskolai szemléltető 
eszközök készítése papírból. T an ár: H. Fejér Lajos.

15. T o rn a . Lásd az I. osztály tananyagét.

III. osztály.
1. V a llá s ta n , heti 3 órában, a) Egyháztörténelem . Külö

nös tekintettel a m agyarországi prot. egyház m últjára s jog
viszonyainak fejlődésére. Hazai prot. egyházunk egyházalkot
m ánya, gyülekezeti élete. Kk. Bereczky Sándor: A m agyar
prot. egyház története. T a n á r: Levius Ernő.
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b) A  n é p is k o la i  v a l lá s o k ta tá s  m ó d s z e r ta n a  próba tan ítá
sokkal egybekötve. Kk. Kiss Áron V allásoktatási m ódszertan. 
T anár: Levius Ernő.

2. N é p is k o la i  n e v e lé s -  é s  m ó d s z e r ta n , 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 tila
lom. Dicséret és feddés. Jutalom  és büntetés. Foglalkoztatás. 
Iskolai ünnepek. Kirándulások. F nek  és testgyakorlás. Vallásos 
élet. A tanitás. A tanítás anyaga. A tanterv. A m ódszer á lta
lános és részletes tanm enet. A tanitás és tanulás alakjai, szem 
léltetés, közlés, kifejtés, könyvnéllcül való tanulás, ism étlés és 
begyakorlása. Tanszerek és tankönyvek s helyes használatuk.

A népiskolai tantárgyak tanításának általános elvei. A 
népiskolai tanterv. Beszéd- és értelem gyakorlatok. M agyar 
nyelvi oktatás, olvasás és Írás, nem zeti irodalom (olvasmányok) 
fogalmazás, nyelvtan és helyesírás. A m agyar nyelv a nem  
m agyar nyelvű iskolában. Történelem  és alkotm ány tan, föld
rajz, term észetrajz, term észettan. Szám - és m értan, ének, raj
zolás, testgyakorlás, gazdasági és kertészeti gyakorlat. Kézi
m unka. Kk. dr. Baló József. N épiskolai neveléstan és m ód
szertan. T anár: Nikelszky Zoltán.

3 S z e r v e z e t ta n . A közoktatásügy szervezetének áttek in
tése. A népoktatás : Az 1868. évi XXXVIII. népisk. alap törvény. 
A népiskolák tagolódása. A különféle jellegű népiskolák. A nép 
iskolai fenntartó, ellenőrző és felügyelő hatóságok. Az állami 
felügyelet. Az iskola és felszerelése. Az 1907. évi újabb in
tézkedések a nem  áll. el. népiskolákra vonatkozólag. Az ingye
nes el. népokt. R endtartás, fegyelem . A tanítói fizetés és nyug 
díj, fegyelmi eljárás. A régebbi és ujabbi intézkedések a m a
gyar nyelv tanítására vonatkozólag. A tanító hadi kötelezett
sége. A tanítói egyesületek. A népiskolai tanterv és órarend, a 
tanm enet. A taneszközökről és tankönyvekről. A könyvtárak. 
Az évvégi vizsgálatok. A tanulm ányokat az eredeti törvények 
és rendeletek olvasásával és értelm ezésével kisértük. Kk. Dr. 
Baló József: A m agyar népoktatásügyi szervezete. T a n á r:
Nikelszky Zoltán.

4. M a g y a r , heti 3 órában. Az eposz és fa ja i: A világiró



— 109 —

dalom nevezetesebb eposzai. Iliász. Odisszea. N ibelung-ének. 
Kalevala — Zrinyiász. Zalán futása. Buda halála. Toldi. Do
rottya. A nagyidai cigányok. Az elveszett alkotmány.

A drám a, fajai, szerkezete, belső tényezői és fejlődése. 
Kisfaludy Károly, V örösm arty, Katona, Szigligeti, Csiky, Tóth 
E., M adách drám ai m űvei. A regény és fejlődése. Fáy, Jósika 
br., Eötvös br., Kem ény br., Jókai, Mikszáth, Baksay, G árdo
nyi regényei. A retorika. Az értekezés fajai és szerkezete. 
Szónoki beszéd.

Az olvasmányok m indig a tanultakhoz fűződtek. Készült 
kilenc részint iskolai, részint házi dolgozat. Tanár : Töm ör
kényi Dezső.

5. Német, heti 2 órában. Nyelv és m ondattani ism eretek 
felújítása. Fordítási gyakorlatok. Költői m űvek könyvnélkülö
zése és beszédgyakorlatok. Megfelelő számú Írásbeli gyakarla- 
tok. T ankönyv: Schuszter A lfréd: Német tankönyv a III. oszt. 
szám ára, iskolai dolgozatok. T anár: Supper Frigyes.

6 . Tót nyelv. U gyanazon anyagot végeztük el, m int az 
első osztályban, mivel a tót nyelvet ez évben első Ízben ta
nítottuk. T an íto tta : Rem enyik László.

7. Történet, heti 2 óra, A m agyar nem zet története. A 
m agyar föld lakói a honfoglalás előtt. A pogány M agyaror
szág kora. A m agyar keresztény egyház és királyság szerve
zése. A ném et császárság tám adásai, a királyság m egerősödése. 
A görög császárság tám adásai; a királyi hatalom  hanyatlása. 
Az utolsó Á rpádok ; a főurak hatalom ra kapása. Visszatekintés 
az Árpádok korára. A királyság föllendülése az Anjouk alatt. 
Az Anjouk örökösei és a királyság hanyatlása. Hunyadi János, 
M átyás, az igazságos. A Jagellók és a m ohácsi vész. V isszate
kintés a vegyesházbeli királyok korára. Az ország három 
részre szakadása. A reform atio elterjedése. A török hódoltság. 
Nem zeti fölkelések az alkotm ány és a válásszabadság védel
m ére. A nem zet és az uralkodóház kibékülése; a tespedés kora. 
V isszatekintés az újkor századaira. Reform korszak. Szabad
ságharc. Bach-korszak. K iegyezés. A népiskolai történet taní
tási anyaga és tanítási m ódszere. Tankönyv : Sebestyén Gyula: 
A m agyar nem zet története. T anár: Kiss Sándor.

8. Földrajz, heti 2 óra. Magyar birodalom földrajza, víz
szintes és függőleges tagosultsóg. Talaja, éghajlata. Növény és
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állatvilága. Bányászat- Földtnivelés és állattenyésztés. Közle
kedés. Vasutak. Vizi utak. Posta. Magyarország lakossága 
nemzetiség és vallás szerint. Műveltségi állapotok, Magyar- 
ország részletes leírása. Térképrajzolási gyakorlatok úgy a hegy
rajzi, mint a nemzetiségi, felekezeti és műveltségi viszonyokra 
vonatkozólag. A népiskolai földrajztanítás anyaga és tanítási 
módszere. Tankönyv; Farkas Sándor: Egyetemes földrajz 11, 
kötet. Tanár: Krcsmárik Endre.

9. M e n n y is é g ta n , heti 2 órában, a) Számtan. Arányosság. 
Kettős tétel. Olasz gyakorlat. Arányos oszlás. Vegyitési sza
bály. A százalékszámítás és alkalmazásai, tiszta, nagyobbitott, 
és kisebbített összegből. Láncszabály. Éremszámitás. b) Mér
tan. A derékszögű koordináta rendszer a pont és egyenes 
vonal tárgyköreiben. Az elemi iskolai számtani tanítás mód
szere. A végzett tananyag köréből megfelelő szánni házi és 
iskolai dolgozatok készítése. Tankönyv : Dékány—Simkó : Szám
tan 11. rész. Dékány M.; Mértan: II. rész. Tanár: Zámbory 
Endre.

10. F iz ik a , heti 2 órában. Mozgások. Erő. A testek egyen
súlya. Munka. Görbe vonalú mozgások. Szilárd testek mecha
nikája. A folyadékokról. A légnemű testekről. A melegről. 
Légköri változások. Tk. dr. Kovács J.: Fizika. Tanár: Zám
bory Endre.

11. Á s v á n y ta n  é s  k é m ia , heti 4 órában. A szervetlen 
kémiával kapcsolatban vegytani alapfogalmak ismertetése. A 
viz és levegő alkotó elemeinek jellemzése. Egyszeiüés össze
tett testek. Sav, bázis, só. Átom és molekula. Aequivalens su
lyok. A leiró ásványtanban főleg az ipari és gazdasági életben 
részletesebb ásványok ismertetése. A vas, szén és az üveg az 
emberi mivelődés szolgálatában. Kőzettan és földtan rövid ösz- 
szefoglalásban. Szerves vegyületek. Osztályozásuk. Szénhyd- 
rogének közül a petroleum és a világitó gáz részletesebb is
mertetése. Szénhidrátok. Alkoholok. A szeszes italok fizikai és 
morális hatása. Zsírok, fehérjék, alkaloidok. Fletenkint egyszer 
ásványtani gyakorlat. Kirándulás talajismeret céljából főleg. Az 
ásványtan és vegytan népiskolai anyaga és tanítási módszere. 
Tankönyv: Dr. Koch és Kovács: Kémia és ásványtan. Tanár: 
Krcsmárik Endre.

12. G a z d a s á g ta n , heti 2 órában. Állattenyésztés: Fontos-
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sága. Tenyésztési elvek és szabályok. A házi állatok okszerű 
takarmányozása. A takarmányfélék ismertetése és megfelelő 
előkészítése. Az állatok ápolása és okszerű használata. Ló-, 
szarvasmarha-, juh-, sertés-, baromfi-, házinyul-, méh- és selyem- 
hernyó tenyésztés. Tankönyv : Szilárd Gyula : Mezőgazdaság
tan II. rész. Tanár : Schwáb János.

13. É n e k  é s  ze n e . heti 5 órában, a) Ének: Vokalizálás.
Kromatisus és evharmonikus hangok. Hangváltozatok össze
kötése. Összetett és vegyes ütemfajok. A magyarrythmus kép
letei. Külömböző kulcsrendszerek. Mvduláló dallamok. 25 egy
házi ének könyvnélkül való betanulása. Kk. Sztankó B.: „Ének
iskola“ III. rész és Kapi Gy.: „Egyházi énekdallamok.“ b)
Orgonálás: A legátójáték és pedálgyakorlatok folytatólag. Kk. 
Kapi Gyula és Rinch Ch. „Orgonaiskolája“ és Kapi Gyula 
„Choralgyüjteménye.“ c) Összhangzattan: A 3-as hangzat meg
fordításai. Szólam vezetés. Tilosmenetek. A 4-es hangzat kép
zése. Dominás 4-es hangzat. ennek előkészítése, feloldása. 
Átmenő 7-ed. A dom. 4-es h. 1. 2. 3. megfordítása és szám
jelzése. Kk. Siklós Albert: „összhangzattan.“ Tanár: Levius
Ernő. d) Hegedülés. Gyakorlatok és scalak folytatólagosan az 
I-ső fekvésben. Előkék. Trillák. Cromatikus menetek. Kettős 
fogások. Kk. Hohmann-Bloch: „Hegedüiskola'“ Tanár: Supper 
Frigyes.

14. R a jz , heti 2 órában. A rajztanitás főleg a természet 
után való rajzolásra irányult. Ceruza-, szén- és vizfestési gya
korlatok. Helyes ecsetkezelés. A perspektivikus rajzolás sza
bályainak ismertetése. Edények és egyéb használati eszközök 
rajzolása. Rajzolás a szabadban. Terveztetések. A rajztanitás 
anyaga és módszere. Tanár: H. Fejér Lajos.

15. K é z im u n k a , heti 2 óra. Papírmunkák kemény karton
ból. Szövetboritások. Szalag, anyag és térdiszitmények. (Papír
munka.) Patronvágás. Szemléltető faliképek készítése. Faégetési 
rajzok. Kézimunka tanításának anyaga és módszere. Tanár: 
H. Fejér Lajos.

16. T o rn a , heti 2 órában. A testgyakorlásban a III. és IV. 
osztály növendékei együttesen nyertek oktatást. Rendgyakor
latok. Szabadgyakorlatok. Szergyakorlatok. Szabadkézi-gyakor
latok. Játékok. Elmélet. Tanár: Tömérkényi Dezső.
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IV. osztály.

1. V a llá s , 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 
erkölcsi élete általában, a kér. ember élete a társadalomban 
Tanár: Tömörkényi Dezső.

2. N e v e lé s  é s  o k ta tá s tö r té n e t , heti 2 órában. A görögök 
nevelésügye. A rómaiak nevelésügye. Középkori nevelés. Ma
gyarország oktatásügye a középkorban. Protestáns iskolaügy a 
reformatio korában. A katholicizmus oktatásügye az ellenrefor- 
matio korában Magyarország iskolái ezen korokban. Descartes 
és Bacon, Montaigne. Locke. Ratke. Comenius. Port—Royal. 
Fénelon. Magyar realista, Paedagogusok. Franke. Rousseau. 
Az emberbarátok iskolái. Poroszország és Ausztria oktatás
ügye a XVIII. sz.-ban. Ratio educationis. Hazánk nevelésügyi 
irodalma a XV11I. században. Pestelozzi Herbait. Diesterweg. 
A XIX. század nevelésügyi mozgalmai és irodalma külföldön. 
A XIX. század oktatásügye Magyarországon. Spencer Herbart. 
A pozitivizmus. Tankönyv: Kiss—Kolumbán : A nevelés törté
nete. Tanár: Kiss Sándor.

3. S z e r v e z e t ta n . (A IV. évesekkel együtt.) A közoktatás- 
ügy 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. elemi 
népiskolákra 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 vo
natkozólag. A tanító hadi kötelezettsége. A tanítói egyesületek. 
A népiskolai tanterv és órarend, a tanmenet. A taneszközök
ről és tankönyekről. A könyvtárak. Az évvégi vizsgálatok. A 
tanulmányokat az eredeti törvények és rendeletek olvasásával 
és értelmezésével kisértük. Kk. Dr. Baló József: A magyar 
népoktatásügy szervezete. Tanár: Níkelszky Zoltán.

4. M a g y a r , heti 3 órán. A magyar irodalom korszakai. Az 
ősmagyarok műveltsége és rekonstruált szellemi élete. A mon
dák kora. A legrégibb nyelvemlékek kora. A kódex-irodalom



— 113 —

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. Qyöngyössi István 
A XVI. és XVII. század drámai irodalma. A kuruc költészet. 
A nemzeti szellem elernyedésének kora, e kor tudományos 
irodalma. Faludy, Mikes. A megújulás és a felújítás kora; e 
kor tudományos irodalma. Költői irányok a XVII. században és 
az iskolák képviselői. Csokonai, Kisfaludy Sándor. Kölcsey. 
Kármán. A nyelvújítás. Kazinczy. A tiszta nemzeti költés kora. 
Kisfaludy Károly. Katona József. Vörösmarty, Bajza és az 
Athenaeum. Jósika. Széchenyi. Petőfi. Tompa. Arany. Dráma- 
irás a XIX. században. Eötvös József báró. Kemény Zsigmond 
báró. A szónoki, prózai és a publicistikai irodalom a XIX. szá
zadban. Kossuth. Deák. Desewffy Aurél és Emil. Tréfort Ágost 
és Lónyai Menyhért. Madách. Jókai. Mikszáth. Herczeg Ferenc, 
Petőfi és Arany követői. A magyar nyelv tanítása idegen ajkú 
elemi iskolában. A magyar nyelv tanításának elemi iskolai 
módszerére vonatkozó utalások a gyakorlati tanításokhoz fűződő 
előkészítések és bírálatok révén egészittettek ki.

Készült egy három órás zárthelyi dolgozat, (ünnepi be
széd az elemi iskolában okt. 6-án) egy két órás zárthelyi dol
gozat, (a szemlélő és általában az érzékelő képesség kifejlesz
tésének hatása és haszna az emberre.) és egy házi dolgozat. 
(Petőfi élete és jelleme költészetében.) Tankönyv : Sassi—Nagy 
—Mészáros: A magyar nemzeti irodalom története. Tanár: 
Tömörkényi Dezső.

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

6. T ó t n y e lv . Ugyanazon anyagot végeztük el, mint az első 
osztályban, mivel a tót nyelvet ez évben első ízben tanítottuk. 
Tanította: Remenyik László.

7. A lk o tm á n y ta n , heti 2 órában. Állam. Alkotmány. A 
magyar állam és nemzet. Királyi hatalom. A törvényhozó ha
talom. A végrehajtó hatalom. Az országkormányzat. Az osztrák
magyar közös kormány. A törvényhatósági önkormányzat. A 
községi önkormányzat. Belügyi-, pénzügyi-, gazdasági-, vallás

id
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és közoktatásügyi-, igazságügyi- és katonai közigazgatás. A 
magánjog alapvonalai. A szerződések. Öröklés. Telekkönyv. 
Polgári törvénykezés. Büntető törvénykezés. A népiskolai al
kotmánytan tanításnak anyaga és tanítási módszere. Tankönyv. 
Dr. Csiky Kálmán: Magyar alkotmánytan. Tanár: Kiss Sándor.

8. M e n n y isé g ta n , heti 3 órában, a) Számtan : Kamatszá
mítás. Számtani és mértani haladványok. A kamatos kamatszá
mítás. Évi betétek. Járadékok, kölcsönök törlesztése. Értékpa
pír számítás. A tanitóképző-intézeti tananyag átismétlése, b) 
Mértan, heti 1 óra. Egyenes és síkok relativ helyzete a tér
ben. Testszögletek. A hasáb, gúla, szabályos testek, henger, 
kúp, gömb keletkezése, sikkad való metszéseik, területének és 
köbtartalmának számítása. Az elemi iskolai számtan és mértan 
tanításának anyaga és módszere. A kúpszeletek. A végzett 
tananyag köréből megfelelő számú házi és iskolai dolgozat. 
Tankönyv : Dékány—-Simkö : Számtan II. rész. Dékány M.: 
Mértan II. rész. Tanár: Zámbory Endre.

9. F iz ik a , heti 3 órában. Hangiam Fénytan. Mágnesség 
és elektromosságtan. A növendékek heti bórában fizikai gya
korlatokat végeztek. A népiskolai természettan anyaga és ta
nítási módszere. Tankönyv: Dr. Kovács János: Fizika. Tanár: 
Zámbory Endre.

10. G a z d a s á g ta n , heti 2 órában. A mezőgazdálkodás célja 
és a termelési tényezők. A talaj termőerejének fentartása. A 
trágyafélék ismertetése. A gazdaság felszerelése állatokkal, gé
pekkel és eszközökkel. Legelő, nyomásos gazdasági rendsze
rek, váltógazdaság, szabadgazdálkodás és kettős termelés. 
Házi és bérleti kezelés. A mezőgazdasági termények értéke
sítése. Mezőgazdasági szövetkezetek. A gyümölcsfák szaporí
tása, nemesítése, nevelése, ültetése és ápolása. A gyümölcs 
leszedése és értékesítése. A szőlő telepítése, szaporítása és 
évi kezelése. Szüret és borkezelés A szőlő betegségei és ellen
ségei. A zöldségtermelés fontossága és keresztülvitele. Tan
könyv: Szilárd Gyula: Mezőgazdaságtan I. és II. rész. Tanár: 
Schwáb János.

11. É n e k  é s  z e n e , heti 5 órában, a) Ének : Az énektaní
tás módszere. 25 egyházi ének könyv nélkül való betanulása. 
Kapi Gy. „Egyházi énekdallamá“-ból. b) O r g o n á l á s : Folytatva 
a III. osztályban tanultakat, Kapi Gy. és Rinck „Orgonais
kolája“ alapján. Elő- és utójátékok Szügyi és Köveskuti gyüj-
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teményéből. Kapi Gy. „ChoralgyűjteményébőlChoralok. c) 
Ö s s z h a n g z a t ta n :  A domináns 4-es hangzat 3 megfordítása. 
Melléknégyes hangzatok. Szűkített 4-es hangzat. Ötös hang- 
zat. Átmenetek. Számfeletti hangzatok. A 4-es szólamu tétel 
alkalmazása férfi, vegyes és női karra. Kk. Siklós Albert: 
„Összhangzattan.“ Tanár: Slipper Frigyes, d) Hegediilés : Má
sodik és harmadik fekvés. Scáhik és gyakorlatok folytatólago
san. Népdalok transponálása. Kézikönyv: Hohmann—Bloch:
„Hegedüiskola“ II. r. Tanár: Supper Frigyes.

12. R a jz , heti 2 órában. A III. osztály anyagának folyta
tása. A népiskolai rajztanitás anyaga és módszere. A népiskola 
rajzanyagának feldolgozása. Tanár; H. Fejér Lajos.

13. K é z im u n k a , heti 2 órában. Kartonmunkál;. Dobozok 
készítése s díszítésük eredeti füstrajzi (Kapnografikus) minták
kal. Ezen uj díszítési eljárást külön órán is gyakorolták a nö
vendékek s mintagyüjteményt is készítettek. A kartonmunká
kon kívül famunkák, házi és gazdasági eszközök s fizikai fel- 
szerelési tárgyak készítése. A népiskolai kézimunkatanitás 
anyaga és módszere. Tanár: H. Fejér Lajos.

14. T o rn a , Lásd a III. osztályt. A III. és IV. évesek együt
tes gyakorlásban részesültek. A IV. évesek az elemi iskolának 
megfelelő tanítást és vezénylést is gyakorolták. Tanár: Tömör
kényi Dezső.

I.— II.— III.—IV. osztály.

K a ré n e k lé s , heti 1 órában. Mind a 4 osztály együtt gya
korolta a hallástképző, kedélytnemesitö és zenei Ízlést fejlesztő 
összhangzatos karéneklést. Ez alkalommal a IV. oszt. növen
dékei gyakorlati utasításokat nyertek a karvezetésben és ön
állóan is közreműködtek az elővett férfikarok begyakorlásában 
és vezetésében. Tanár: Lévius Ernő.

Az ifj. kis dalkar.
Az intézet növendékei közül a jobb hangú és hallásúak 

külön csoportosulva, önkéntes vállalkozás alapján megalkották 
az úgynevezett kis dalkart. Ez kisebb, nagyobb karokat és 
alkalmi dalokat tanult be, melyeket különböző alkalmakkor elő 
is adott. A heti órák száma 2. A dalkart Szokolay Sándor IV. 
éves növendék vezette.

b*



A gyakorló iskola.
A gyakorló iskola ez évben is két teremben volt elhe

lyezve. E termek szűk volta miatt a felvehető tanulók száma 
korlátolt volt.

A tanulók felvétele szeptember 1—3-án történt, szeptem
ber 4-én részt vettek az iskolai évet megnyitó intézeti ünnep
ségen, mely után a tanulók helyeik kijelölése s az órarend 
lemásoltatása az iskolai szabályok felolvasása és megmagya
rázása történt. Szeptember 5-én megkezdődött a tanitás, amely 
junius I3-áig az évzáró vizsgálat megtartásáig folyt.

Az egészségi viszonyok — dacára a községünkben ez 
idén is uralkodott járványoknak — kedvezőek voltak.

Haláleset egy volt. Kürtösy Gyula második oszt. tanuló 
hosszas betégség utón hunyt el. A gyakorló iskola növendékei 
az elhunyt ravatalára koszorút helyeztek s a temetésen is részt 
vettek.

A szükséges ismeretek közlése és tanítása s a testi ne
velés mellett gond volt fordítva a tanulók vallás erkölcsi ér
zésének, hazafias szellemének és a jótékonyság ápolására. 
Résztvéttek az intézet által tartott hazafias ünnepségeken. Már
cius 15-ét az iskola a maga körében ünnepelte, amikor a 
gyermekek hazafias költemények szavalásával, a gyak. iskola 
vezetője lelkesítő beszéddel adózott a hazafias kegyeletnek.

A gyakorló iskolába az 1913—14. tanévben be volt Írva 
összesen 55 tanuló és pedig:

az i. osztályba ÍO
a ii. » 12
a in. ír 13
a IV. Y) 15

az V. 77 5
Összesen: 55 tanuló.
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A VI. osztályba felvételre jelentkezett 2 növendék, ezek 
azonban időközben iparos tanoncok lettek. A VI. osztályban 
igy ez évben növendék nem  volt.

V allásra nézve 45 ág. h. ev. 6  ref. 3 róm. kath. I izr.

A tanulók névsora :
I. osztály.

1. Chirke Géza ev. ref. Szarvas
2. F uchs M átyás izr. „
3. Gyuris László ág. h. ev. „
4. Kiss József ref. „
5. Levius Ernő ág. h. ev. „
6 . M arsai János ág. h. ev. „
7. M edvegy János ág. h. ev. „
8. O m azta Béla ág. h. ev. „
9 . Ridegh Szilárd ág. h. ev. „
10. O pauszky János ág. h. ev.

Ö ssz e se n ; ÍO.

II. osztály.

1. Antal János ev. ref. Szarvas
2. Chirke Vilmos ev. ref. „
3. Djeska István ág. h. ev. „
4. Haviár Sándor „ „ „ „
5. Jeszenszki Sándor ág. h. ev. Szarvas
6 . Kasnyik Ferencz
7. Kántor Pál
8. Krsnyák Jenő
9 . Krcsmárik E ndre
10. Kürtösy Gyula
11. M ikolay László
12. N eum ann Ferenc

Ö sszesen : 12.

III. osztály.
1. Bohus Pál ág. h. ev. Szarvas
2. Dérczy Antal róm. kath. „
3. Gyökössy Sándor ág. h. ev. „
4. Gyuris Gyula
5. Král Pál

(meghalt)

rr V
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6 . Komlovszky János ág. h. ev. Szarvas
7. Litauszky G yula r. kath. Szarvas (évközb. kilépett)
8. M edvegy István ág. h: ev. Szarvas
9 . M endöl Tibor „ „ „ „
10. Müller Károly „ „ „ „
11. Ruzsicska Lajos „ „ „ „
12. Stefányi M ihály „ „ „ ú
13. Szloszjár Pál „ „ „_____ „_______________

Ö sszesen : 13.

IV. osztály.
1. Behan M átyás ág. h. ev. Szarvas
2. Dérczy Ferencz  rom. kath. „
3. Dispiter Pál ág. h. ev. „
4. Forster Károly ág. h. ev. „
5. Gaál Ferencz „ „ „ „
6 . G anyec Pál „ „ „ „
7. Horváth Jenő  „ „ „ „
8. Kondacs Lajos „ „ „
9 . Kürtösy G éza „ „ „ „
10. Kiss Elek „ „ „ „
11. Liska G yula „ „ „ „
12. M oravcsik Sándor „ „ „
13. Röm er Pál „ „ „ „
14. Ruzsicska László „ „ „
15. Schultz E ndre  „ „ „ „

Ö sszesen : 15

V. osztály.
1. Djeska János ág. h. ev. Szarvas
2. Lévay G yula ev. ref. „
3. Kolimár Pál ág. h. ev. „
4. Komár M átyás „ „ „
5. V alastyán János „ „_________,,___________________

Ö sszesen : 5
Az 1913—14. tanévben  első alkalommal nyílott m eg a 

gyakorló általános ism étlő iskolai tanitás. A növendékek a 
helybeli községi iskolák tankötelesei közül valók voltak.

A tanitás novem ber hó 5-én kezdődött az évzáró vizsga 
április hó 5-én tartatott m eg.
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A gyakorló ismétlő iskolába be volt irva összesen 50  
tanuló és pedig :

az I. osztályba, 11 fiú 15 leány
a II. * 3 „ 16 „
a III- „ — » 5

Összesen: 14 fiú 36 leány
Vallásra nézve: 14 ev. fiú, 32 ev. leány, összesen: 46.

4 r. kath. leány, „ 4.
Összesen: 5 0 .

Évközben iparos tanonc lett és kilépett 6  fiú, más köz
ségbe költözött 8 leány, kilépett összesen 14 növendék. Az 
év végén maradt 36 ism. isk. tanuló.

I. osztály.
1. Balcó Jud it ág. h. ev. Szarvas
2. Bankó Mari „ „ „ „
3. Bógyik Mari * * *
4. Brandt Rozália „ „ „ „
4. C inkocky Zsuzsi „ „ „ „
6 . G ilyan M ari „ „ „
7. Hipszky M ihály „ „ „ „
8. Kepka Erzsi „
9 . Kiss András „
ÍO. Korbelyi M ari „ „ „
11. Krasznai M ária r. kath.
12. Janurik  M ihály ág. h. ev.
13. Lipták János
14. Lestyán Mari
15. Palyó Judit
16. Pálus G yörgy „ „ „ „
17. Pleskó Juci „ „ „ „
18. Szilágyi Zsuzsi „ „ „ .,
19. T am ás János „ „ „ „

Évközben kilépett:
1. Adamik M ari ág. h, ev. Szarvas
2. Balázs Pál
3. Janecska Ilona
4. Kovács Mari
5. Oroszky János

11 11

11 »

11 11 11

ii ii n

i i  i i  i i

i t  i i  t i

i i  i i  i i
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6. Surina János ,, „ „ „
7. Valent András „ „ „ „
8. Valkovszky György ,, „

II. osztály.
1. Balogh Mari róm. kath. Szarvas
2. Czesznák Mari ág. k. ev. „
3. Huszárik Zsuzsi „ „ „ „
4. Janurik Pál „ „ „
5. Lancsa Zsuzsi „ „ „ „
6. Medvegy Erzsi „ „ „ „
7. Magyar Erzsi „ „ „ „
8. t imkovic Judit ,, „ „
8. Szeljék István „ „ „
10. Thury Gábor „ „ „ „
11. Valach Vlari r1 n m u

12. Zrena Emma „ „ „ ,,
Évközben kilépett:

1. Frankó A ndrás ág. h. ev. Szarvas
2. Janecska Ilona „ „ „
3. Kozsuch Erzsi „ „ ,, „
4. Szító Ilona r. kuth. „
5. Szrnka Ilona ág. h. ev. „
6 . Takács Zsuzsi „ >, „
7. Zahorec Zsuzsi „ „

III. osztály.

1. Hugyik Zsuzsi ág. h. ev. Szarvas
2. M aginyec Ju d it „ „ „
3. Novodom szky Zsuzsi ,, ,,
4. Römer M ari ág. h. ev. „
5. Urbancsok Ju d it  ág. h. ev. „

A III. évfolyam elvégzőinek az 1908 . évi XLVI. t.-cz 
7. §. foglalt rendelkezésnek megfelelően bizonyítványt adtunk.



Osztály- és osztályképesitő viszgák.

Az I. évesek osztályvizsgáját junius hó 17-én, .a II. és III. 
évesek osztály- és osztályképesitó-vizsgáját junius hó 18-án, 
19-én és 20-án, a IV. évesek osztályképesitő Írásbeli vizsgá
ját május hó 18-án és 19-én, szóbeli és gyakorlati vizsgáját 
május hó 27-én tartottuk meg.

Az osztály- és osztályképesitő-vizsgálatok eredményét a 
következő táblázatok tüntetik fel:

Előmenetel:

Évfolyam
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I. osztály 14 1 2 4 4 — 1 2
II. osstály 15 — 1 6 5 2 1 —
III. osztály 16 — 2 10 2 1 — 1
IV. osztály 8 — 2 5 1 — — —
Összesen: 53 1 7 25 12 3 2 3

Magaviselet.

Évfolyam Példás Dicsé
retes Jó .Szabály-

szerű Rossz

Ö
ss

ze
se

n

I. osztály 12 2 — — — 14
II. osztály 10 2 2 í — 15
III. osztály 13 2 — í — 16
IV. osztály 8 — — — — 8
Összesen: 43 6 2 2 — 53



—  122  —

Mulasztás.

Évfolyam Igazolt 
órák sz.

Nem ig. 
órák sz.

Egyszer 
sem múl.

Súlyosabb
betegség

I. osztály 224 3 3 1
II. osztály 561 24 2 2
III. osztály 662 41 1 2
IV. osztály 294 — — 1

Ö sszesen: 1741 68 6 6



Tanitőképesítés.
A lefolyt tanév december 20-án javító képesítő- 

vizsgálatot tartottunk, melynek elnökéül a püspök úr 
T9T3. nov. 15-én 6 9 0 8 . sz. a. Kelló Gusztáv hely
beli lelkészt küldte ki, miniszteri biztosi minőségben 
1743T9—1913. sz. a. Mikler Sándor kir. tanfelügyelő 
küldetett ki.

E vizsgán 4 (négy) jelölt vizsgázott s mind a 
négy eredménynyel, kik oklevelüket is megkapták.

Rendes növendékeink írásbeli képesítő vizsgá
lati tételei a május hó 18-án és 19-én megtartott Írás
beli osztályképesitő vizsgán :

1. N ém et nyelvből: Vaterlandsliebe. (Fordítás.)
2. Tót nyelvből: Od narodzeny Pána Jezise

Krista.
3. Mennyiségtanból: 1. Mekkora különbség van 

a 2 0 0  dm2 felületű kocka és a benne érintőleg el
helyezhető gömb térfogata közt? 2 . 6  kg. súlyú 
ezüstgömbnek mekkora a sugara és mennyit vészit a 
vízben súlyából? Az ezüst fajsulya 10-5 kg. 3. ÍOO 
kg. sülyü vaskockának mekkora az éle? A vas faj
sulya 7‘2 kg. 4 ' 2 0  kg. lágyvasból hány méter hosz- 
szu, 2'5 mm. átmérőjű drótot lehet készíteni? A lágy
vas fajsulya 7'4 kg.
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A befejező képesítő-vizsgálat írásbeli tétele: Az 
alkotmánytan tanításának anyaga és módja az elemi 
népiskolában.

Zeneelméleti té te l: „Az éj im érkezik" c. chorál 
szerkesztessék meg négy szólamu vegyeskarra.

Az osztályképesitő-vizsgán mind a 8 jelölt meg
felelt és befejező képesítő-vizsgálatra bocsátatott.

A befejező képesítő-vizsgálat Írásbelije junius hó 
4-én volt, a szóbeli a junius hó 2I-én megtartott elő- 
értekezlettel kezdődött és junius 23-án végződött. E 
vizsga elnöke Placsko István lelkész, miniszteri biz
tosa dr. Szlávik Mátyás theol. akad. felügyelő tanár 
volt. A kerület részéről Gajdács Pál lelkész és Pi~ 
liszky János tanító volt kiküldve. A befejező képesí
tőn mind a nyolc jelölt megkapta oklevelét, közülök 
kettő kitűnő eredménnyel vizsgázott. Hat jelölt kán
tori képesitést is nyert. Kántori képesitő-vizsgát tett 
Kmety Kornélia bajsai ev. tanítónő is, jeles eredmény
nyel. A képesített tanítók közül 5 ág. h. ev., 2 ref. 
és T róm. kath. vallásu.



Az 1914—15, tanévben használandó 
tankönyvek jeyyzéke.

I. osztály.

1. Vallástan. Batizfalvy-Bereczky: Biblia ismer
tetés. Bibliai történetek. Koren P ál: Luther Kis Káté
jának magyarázata.

2. Test- és egészségtan. Juba Adolf: Testtan, 
neveléstan és egészsgtani vonatkozásokkal. Franklin- 
társulat. Legújabb kiadás: Ára 2'50 kor.

3. Német—Szőllőssy J: Német nyelvkönyv. (Lam- 
pel R. kiadás.) I. rész.

4. Magyarnyelv. Weszely Ödön: Rendszeres Ma
gyar nyelvtan. Weszely—Bánóczy: Magyar stilisztika 
és olv.-könyv.

5. Sebestyén—Bellosics. Egyetemes történet I. k. 
Ó- és középkor. Franklin társulat. II. k. 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 Endrétől. Athenaeum. 1912. 3’40 K.

b) Mértan. Dékány Mihály. I. II o. 1912. Ath. 2 K.
8. Dr. Szterényi Hugó. Természetrajz. A tanítók 

és tanitónőképzők I. osztálya számára.
9: Simonyi Zsigmond: Az uj helyesírás. Ath. 1 K.
10. Sztankó Béla: Enekiskola I. rész.
11. Zongora. Bejer: A zongora játék előiskolája.
12. Zeneelmélet. Zoltai Mátyás : Zeneelmélet, öszz- 

hangzattan. I. rész.
13. Hegedű. Hohmann—Bloch: Hegedű isk. Irész.
14. Károli Gáspár-féle Szent Biblia.
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II. osztály.

1. Vallástan. Batizfalvy—Bereczky: Bibliaismerte
tés. Bibliai történet. 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 K.

4. Német. Schuszter Alfréd: Német nyelvk. II. r.
5. Sebestyén—Bellosics: Egyetenr.es történet II. 

köt. Újkor. 1906. 3'20 kor.
6. Farkas Sándor: Egyetemes földrajzi, kötet. A 

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

és tanitónőképzők II. osztálya számára. Ára 4 K. Lam- 
pel Budapest 1912.

9. Simonyi Zsigmond: Az uj helyesírás. Ath. 1 K.
10. Orgona. KapiGyula: „Orgoniskola" I. II. rész.
11. Zeneelmélet. Siklós Albert: Összhangzattan.
12. Ének. Sztankó B.: Énekiskola II, rész.
13. Hegedű. Hohmann—Bloch: Hegedű isk. I. r.
14. Károli Gáspár-féle Szent Biblia.

III. osztály.

1. Vallástan. Bereczky : A magy. prot. egyház tört.
2. Népisk. nevelés- és oktatástan. Kiss—Kolumbán.
3. Magyar. Weszely—Bánóczy: Poétika, retorika 

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

Franklin-társ. 1909.
6. Farkas Sándor: Egyetemes Földrajz. II. kötet. 

Magyarország. Franklin-t. II. kiadás.
7. Dékány—Simkó. Számtan III. IV. o. 3*80 K Ath.
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8. Dékány Mihály: Mértan III. IV. oszt. 1912 Ath.
9. Dr. Kovács János: Fizika VII. kiad. Franklin- 

társ. 1912.
10. Dr. Koch Ferencz és Kovács János: Kémia 

és ásványtan. Legújabb kiadás. Franklin-társulat.
11. Simonyi Zs.: Az uj helyesírás Ath. 1 kor.
12. Ének. Sztankó Béla: Énekiskola III. rész.
13. Orgona. Kapi Gy.: „Orgonaiskola" II. rész 

és „Előjátékok."
14. Zeneelmélet. Siklós Albert: Összhangzattan.
15. Hegedű. Hohmann—Bloch: Hegedű isk. I. rész.

IV. osztály.

1. Bancso Antal: Keresztyén hittan és erkölcstan. 
Röttig Gusztáv Sopron.

2. Kiss—Kolumbán: A nevelés és oktatás térténete.
3' Sassi Nagy Lajos—Mészáros Sándor: A ma

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

4. Német. Schuszter A. Német nyalvkönyv IV. r.
5. Dr. Csiky Kálmán: Magyar alkotmánytan és 

jogi ismeretek kézikönyve. X. kiad. Athenaeum 1911.
6. Lásd a III. oszt.
7. Dr. Kovács János: Fizika VII. kiadás. 1911. 

Franklin társulat.
8. H. Kiss Kálmán: Mezei gazdaságtan és kerté

szettan. IV. kiadás. Athenaeum,
9. Hegedű. Hohmann—Bloch: Hegedű isk. I. r.
10. Orgona. Különböző szerzőktől „Elő-és utójá

tékok."
11. Simonyi Zsigmond: Az uj helyesírás. Ath. 1 K.
12. Zeneelmélet. Siklós A.: „Összhangzattan."
13. Ének. Köveskuti: A népiskolai énektanítás mód

szertana és Concone. Énekgyakorlatnk mélyebb kiad.



Tájékoztató
az 1914—15-ik iskolai évre.

Az 1914—15-ik tanév szeptember hó 1-én kezdődik. A 
beiratások szeptember hó 2. és 3. napján d. e. 8—12-ig és d. 
u. 2—4-ig tartatnak. A lanitóképző növendékei az igazgatói 
irodában, a gyakorló-iskola tanulói a gyakorló-iskola helyisé
geiben jelentkeznek. A gyakorló-iskola tanulóinak felvételé
nél a IV. éves növendékeknek részt kell venniük. E végből ők 
szept. l-én reggel 9 ólakor kötelesek az igazgatói irodában 
jelentkezni és beiratkozásuk után nyomban a gyakorló-iskolába 
menni.

A javitó-vizsgálatokat szeptember hó l-én reggel 9 óra
kor tartjuk. Az ezen vizsgálatra engedélylyel bird növendékek 
az illető osztálynak megfelelő termében gyülekeznek. Az is
kolai évet szeptember hó 4-én nyitjuk meg s ezen ünnepély 
befejeztével kezdetét veszi a tanítás.

II.

Tudnivalók az internátusba és általában az intézetbe való
felvételt illetőleg.

A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület államilag segélye
zett s z a r v a s i  ta n í tó k é p z ő - in té z e té n e k  in te r n á tu s á b a  a z  1914— 
1 5 -ik  i s k o la i  évb en  3 8  ta n u ló  v é te t ik  fe l. A tanulók 6 korona 
havi dij ellenében lakást, fűtést, világítást, kiszolgálást, beteg-
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ség esetén orvosi kezelést és indokolt esetben gyógyszert is 
kapnak. Reggelit és mosást 5 korona havi díjért bennlakó nö
vendékeink az internátusbán nyernek. Az internátusbán a fel
ügyeletet a növendékekkel együtt lakó tanár gyakorolja. Rulia- 
nemüekről és ágyneműről — a szalmazsákot kivéve — minden 
bennlakó maga köteles gondoskodni. Minden növendék köteles 
mégával hozni-, tisztességes téli és nyári ruházaton kívül be
varrott betűkkel jelzett fehérneműt, még pedig legalább 6 inget, 
6 alsónadrágot, 3 hálóinget, G pár harisnyát, vagy kapcát, 6 
törülköző-kendőt, 12 zsebkendőt, 2 ágylepedőt, 1 szürke pok
róc ágytakarót, 1 vánkost, 2 fehérvánkoshéjat, 1 paplant, 2 pap
lanlepedőt, fésűt, hajkefét, fogkefét, ruhakefét, háromféle cipő
kefét, 1 vizespoharat, 1 három deciliteres csuprot és 1 kávés
kanalat. Ebéd és vacsora a közös étkezőben (alumneum) 
kapható.

Iskolai illeték címén, amelyben a tandíj és beiratási dij is 
bennfoglaltatik, az alant felsorolt összegek fizetendők:

1. Helybeli ág. ev. egész évre 26'50 kor. Ebből év elején 
2R50 kor., februárban 5 korona.

2. Az esperességbeli ág. hitv. ev. egész évre 3050 ko
ronát, ebből ez év elején 23'50 koronát, februárban 7 koronát.

3. Magyarhoni ág. h. ev. egész évre 34-50 koronát, ebből 
az év elején 25’50 koronát, februárban 9 koronát.

4. Helybeli más keresztyén vallásu egész évre 41 koro
nát, ebből év elején 31 kor-t, februárban 10 koronát.

5. Magyarhoni más keresztyén vallásuak egész évre 57 
koronát, ebből az év elején 39 koronát, februárban 18 koronát.

6. Izraeliták, ha helybeliek, 84 koronát. Ebből év ele
jén 60 koronát, februárban 24 koronát. Ha nem helybeliek, 94 
koronát. Ebből az év elején 64 koronát, februárban 30 koronát.

7. Tandíjmentesek fizetnek 12 koronát. Féltandijmentesek 
az első félévi teljes összeget.

A teljes dijat fizetők a közös étkezőben (alumneum) 
ebédet 10 hónapra 110 koronáért és vacsorát 96 koronáért 
kapnak. Mindkét összegnek fele a beiratkozás alkalmával, fele 
pedig február hó 1-én fizetendő.

Az ifj. segélyegyleti dij 2 korona, az önképzőkör tag
dija 2 korona és a kézügyességi anyagokért 2 korona a be
hatáskor fizetendő.

9
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Kedvezmények.
Az 1914—15. tanévben az I. évfolyamba oly ép 

testű tanúlók vétetnek fel, akik 14. életévüket betöl
tötték, de 18 évesnél nem idősebbek s a gimnázium, 
polgári iskola, reáliskola négy osztályát sikeresen el
végezték. A jó magaviseletü és szorgalmas tanulók 
köztartási segélyben és a bennlakás kedvezményében 
részesülnek. Több növendék pénzbeli ösztöndíjat él
vez. Pályázatot hirdet az intézet 20 teljesen ingyenes 
internátusi és 10 féldijas internátusi helyre. A féldija- 
sok évi 55 K-t tartoznak fizetni. Az internátusbán a 
növendékek lakást, fűtést, világítást és kiszolgálást 
élveznek, betegség esetén orvosi kezelésben részesül
nek és gyógyszert is kapnak, továbbá 3 dl tejet és 
zsemlyét reggelire. Pályázatot hirdet az intézet ingye
nes és féldijas köztartási helyekre. A féldijasok évi 
55 K-t fizetnek. Kérvényezők a tandíj elengedése iránt 
is folyamodhatnak. Azok, akik magukat ez intézetbe 
felvétetni óhajtják, és ingyenes, vagy féldijas helyre 
számot tartanak, ez iránti kérvényüket a tanítóképző- 
intézet Intéző Bizottságához intézve az igazgatóhoz 
küldjék be. A kérvény mellékletei: keresztlevél, isko
lai bizonyítvány, mely az említett iskolák valamelyi
kében a IV. osztály sikeres elvégzését igazolja; or
vosi bizonyítvány, mely szerint folyamodó a tanítói 
pályára alkalmas és sem testi, sem lelki fogyatkozás
ban nem szenved; szegénységi bizonyítvány (községi 
bizonyítvány). Részletesebb felvilágosítással bárkinek 
szolgál az igazgató. Ily esetben válaszbélyeg csato
landó. Értesítő csak 10 filléres bélyeg előzetes bekül
dése esetén küldhető.

Felvétel a gyakorló-iskolába.
A tanítóképző-intézet gyakorló-iskolájának I. osztályába 

oly éptestü fiúgyermekek vétetnek fel, kik 6-ik életévüket már
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betöltötték és a himlő ellen sikeresen beoltattak, mit a szülők 
születési és orvosi bizonyitványnyal tartoznak igazolni. Oltási 
bizonyítványt a felsőbb osztályba lépők is kötelesek felmutatni. 
Akik más iskolából akarnak átlépni, rendes iskolai bizonyítványt 
kell felmutatniok, ha bizonyítványuk nincs, felvételi vizsgálatra 
utasittatik. A gyakorló-iskola tanulói tandijat vagy egyéb is
kolai illetéket nem fizetnek, csupán könyvtári dij címén a be
iratkozás alkalmával 1 koronát. Nem ág. h. ev. vallásu tanulók 
fenntartói járulék címén évi 10 koronát fizetnek beiratkozás al
kalmával az intézet pénztárába. A jövő tanévtől kezdődőleg 
felerészben lányok, felerészben fiuk vétetnek fel, miért is a folyó 
tanévben a gyakorló-iskolába járt fiuknak csak a fele vehető 
fel. Kívánatos tehát, hogy a szülök gyermekeik felvételét a 
tanítóképző-intézet igazgatójánál előre jelentsék be, mert a lét
szám betelte után jelentkező szülök gyermekei fel nem vehetők.

Magán- és külömbözeti vizsga.

I.

1. Magánúton készülő tanulók részére a magánvizsgá
latra szóló engedélyt s vallás- és közokt.-miniszter ur adja, aki
hez az 1 koronás bélyeggel ellátott kérvény intézendő. A fo
lyamodvány mellékletei: a) születési bizonyítvány, b) a vég
zett tanulmányokról szóló bizonyítvány, c) orvos1'bizonyítvány,
d) erkölcsi bizonyítvány. E két utóbbi bizonyítvány uj keletű 
legyen. Az igy felszerelt kérvény a tanítóképző-intézet igaz
gatójánál 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 megtalál
ható.

3. A következő osztályvízsgálatra 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 folyamodványnyal kell 
kérelmeznie. Ha azonban kettőnél több tárgyból bukott, akkor 
csak egy év eltelte után s csakis egyszer ismételheti az ősz

it*
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szes tantárgyakból a vizsgálatot. Javitóvizsgálatot csak annál 
az intézetnél tehet, amelynél a jelölt a vizsgálatot megkezdte.

4. Ha a jelölt nem jelenhet meg a vizsgálatra kijelölt 
időre, újból kell engedélyért folyamodni.

5. Akik a középiskola 8 osztályát sikeresen elvégezték, a 
magánvizsgálatok alól felmentetnek.

6. Az 1. osztályból 15, a 11. osztályból 16, a III. osztály
ból 17 és a IV. osztályból 18 éves kora előtt senki sem tehet 
magánvizsgálatot.

1 1 .

Akik a polgári vagy a középiskola VI. osztályát ered
ménynyel végezték, ha az I. és II. évfolyam külömbözeti tár
gyaiból sikeres vizsgálatot tesznek, a III. évfolyamba vehetők 
fel. A tanterv külömbözeti vizsgálat tárgyát a 15460—1906. sz. 
miniszteri rendelet a következképen 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 fogadhatnak 
szállást, melyeket az illető szállásadók az igazgatónak Írásban 
vagy személyesen legkésőbb f. évi julius hó 15-ig bejelentet
tek, s amelyeket az igazgató az intézet orvosainak véleménye
zése alapján, növendékeink részére való szállásul engedélyezett.

Figyelmeztetem tehát a lakásadó gazdákat, hogy lakásuk 
pontos címét (kerület, utca, házszám) ,  a kiadandó helyiségek 
és a vállalandó tanulók számát, kitüntetve az egy-egy növen
dék után fizetendő szállásbér havi összegét a fent kitüntetett 
határidőig az igazgatónál annyival is inkább jelentsék be, mert 
ellenkező esetben intézetünk növendékeit szállásra nem fogad
hatják. — A növendékeknek pedig szigorúan meghagyom, hogy 
csak a nálam bejelentett és orvosilag engedélyezett, tehát a
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hivatalomban nyilvántartóit lakások jegyzékébe felvett szálas- 
adóknál és csak az igazgató előleges tudtával és beleegye
zésével fogadhatnak lakást.

A tanári kar határozatából kifolyólag felhívom a szállás
adókat, hogy a náluk lakó növendékeink esetleges szabályta
lan viseletét, vagy kihágásait azonnal jelentsék be. Ellenkező 
esetben nemcsak a folyó tanévben vesszük el a tanulókat az 
illető szállásadóktól, hanem egyszer s mindenkorra megtiltjuk 
a növendékeknek, hogy ily helyen lakást fogadhassanak.

Esetleges időntuli kimaradást; vagy egyéb esetet a szál
lásadó csak az esetben nem köteles azonnal bejelenteni, ha a 
növendék az igazgató vagy osztálytanár megfelelő nyomtatvá
nyon kiállított írásbeli engedélyét előzőleg felmutatja. Ellenkező 
esetben a feljelentés azonnal megteendő.

Növendékeink csak oly szállásadónál bérelhetnek lakást, 
aki a fenti feltételeket magára nézve kötelezőnek elismeri, 
azoknak mindenben eleget tenni magát kötelezi, az intézet or
vosainak véleményezése alapján ez ellen kifogás nem tétetett 
s az igazgatónál jul. hó 15-ig a fenti körülírás szerinti szüksé
ges tudnivalókat bejelentették.

* **

Bárm inem ű felv ilágosítássa l bármikor sz ívesen  szol^ 
gál az igazgató . — A jelen értesítő csak 10 filléres posta
bélyeg előzetes beküldése esetén küldhető.





Tiszteletteljes előterjesztés egy ev. ta- 
nitónőképző-intézet költség nélküli szer

vezése tárgyában.

B E O S Z T Á S :
a) A z e lő terjesztés gondolatm enete.
b) M aga az előterjesztés:

I. Történelm i előzmények.
II. Egy ev. tanítónőképző szervezésének indokai.

III. Ez intézet költség nélküli szervezésének módja.
IV. Melyik intézet szerveztessék át nőképzővé ?
V. Az átszervezés lehetősége.

VI. A küszöbön álló építkezés nőképzővé való átszer
vezés szempontjából.

a) Az előterjesztés gondolatmenete.
ad. I.* T örténelm i e lőzm én yek . Bevezetés. (I) Állami 

és hitfelekezeti tanítóképzés. (2—3.) A hazai tanítóképzők je l
leg szerinti m egoszlása. (4) A tanítóképzők szám a viszonyítva 
az egyes hitfelekezetek létszámához, am ely szerint ev. egy
házunk ötször, illetve tízszer annyi tanítóképzőt tart fenn, mint 
a többi felekezetek. (5) A kétszer annyi ev tanítóképzőbe 
kevesebb tanuló iratkozott be, mint a félannyi — 3 — ref. ta 
nítóképzőbe. (6a) A ref. egyház, hogy tanítónőképzőket léte
síthessen, két tanítóképzőjét az állam nak ad ta  át, m elyekben 
anyagi áldozat nélkül érvényesítheti felekezeti érdekeit. (6b.)

A meglevő intézetek fenntartása évenkin t kb. egy fél
millió korona indokolatlan kiadást okoz. (7)

* A zárójelben levő számok az előterjesztés egyes pontjaira utalnak.
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A növendékek létszám a és a segélyezés kérdése, viszo
nyítva az állam hoz és a többi felekezetekhez. Ennek sajnála- 
latos következm ényei. (8) Ö sszefoglalás az elm ondottak alap
ján. (9 —10)

ad. II. Egy ev . tanítónőképző szervezésén ek  indokai.
Ev. E gyházunknak egy tanítónőképzöje sincsen. Két évtized 
óta világhódító áram lat, hogy a tanítói hivatás inkább a nő 
egyéniségének felel meg. H azánkban ez idő alatt 25 nőképző 
keletkezett, az államnál és a többi felekezeteknél, mig ev. egy 
házunknak egy sincsen. 53 tanítóképző száma 48-ra szállt 
alá, a nőképzők száma 34-re emelkedett. (11a—e)

M a 41 nőképző van. Róm. kath. 25, ref. 4 stb. (12)
A felekezetek különösen nagy súlyt fektetnek a tanítónő- 

képzésre, m ert több nő, mint férfi tanítóképzőjük van. (13)
Az ev. vallásu leánynövendékek apácák intézeteibe kény

telenek beiratkozni. (14)
A tanítónőképzés fontossága a gyakorlati élet szem pont

jából. (15)
Ev. egyházunkben 2 °4  tanítónői állás volt már 1 9 0 7 - 

ben és tanítónőképzőnk mai napig  sincsen, a ref. egyház 414 
női állásra 4 nőképzőt tart fenn. V égeredm ényben 6 0 0  ev. 
tanitónőről kellene gondoskodnunk. (16)

Az egyházi közigazgatás m inden fórum a és m aga az 
egyetemes közgyűlés is több Ízben kim ondta már a tan ítónő
képző szervezésének szükséges voltát, de fedezet h iányában  e 
terv valóra nem  válhatott. (17)

ad. III. E gy ev . tanítónőképző k ö ltség  nélkül va ló  szer"  
v ezésén ek  m ódja. Egyházunk szem pontjából a tanítónőképző 
szervezése tehát égető szükséget jelent. — Közóhaj. (18)

Bár ez intézet szervezése közóhaj (17), e terv pénzhiány 
m iatt valóra m ég sem válhatott s m ert ily intézet létesítésére 
fedezet az egyetem es közgyűlés határozatai szerint nincs és 
belátható időn belül nem is rem élhető, a tanítónőképző csak 
újabb anyagi áldozat nélkül létesíthető aminek egyetlen módja 
az, ha a meglevő tanítóképzők közül valamelyik nőképzővé 
szerveztetnék át. (19)

E gyházunknak nem haszna, hanem  határozottan nagy 
kára van abból, hogy oly nagy m értékben fölös szám ban tart 
fenn tanítóképzőket. (5—9) E körülm ény is indokolja az át
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szervezés tervének helyességét és fíllérnyi kiadás nélkül lenné 
meg a várna-várt tanitónőképző. (2 0 —23)

ad. IV. M elyik Intézet szerveztessék  át tanítónőképp  
zővé?  M iután a tanítónőképzővé átszervezett intézet lenne ev. 
egyházunk egyetlen tanitónőképző je, kívánatos, hogy az ország 
egy részétől sem legyen tú lságosan távol és hogy egyházunk 
hívei azt az ország bárm ely vidékéről lehetőleg könnyen m eg
közelíthessék. (24)

Leányokról lévén szó, a fenti állítás kétszeresen indokolt. (25) 
E  szem pontoknak egyedül a bányai egyházkerület szarvasi 

tanítóképzője felel meg. (26)
Egyházunk, vagy egyházkerületünk érdekei nem m onda

nak-e ellent e tervnek ? E  terv egyéb indokai. (27—28)
ad. V. Az á tszervezés leh ető ség e . Az átzzervezés ese

tén az intézet beléletére vonatkozó ügyek. (Tanári kar, stb. 
2 9 —31.)

Esetleges átm eneti intézkedések. (32)
Normál költségvetés az átszervezés esetére, mely szerint 

a mai kiadással szem ben a fentartó egyházkerület évi 1070 
K-t takarít meg. (33)

ad. VI. A küszöbön á lló  uj intézeti ép ü le t ép ítése a 
tanítóképzőnek n ők ép zővé v a ló  á tszervezése  szem pontján  
ból. Eddigi intézkedések az építkezésre nézve. (34)

E kérdés kapcsolódása intézetünknek tanitónőképzővé 
való átszervezésének kérdéséhez. (35)

b) Az előterjesztés.
I.

Történelm i előzmények.
1. Ev. egyházunk századokon keresztül m egbecsülhetetlen 

szolgálatokat teljesített a hazai népnevelés ügyének  s e tekin
tetben oly m últra tekinthet vissza, mely büszkeséggel tölti el 
keblünket. — Őseink áldozatkészsége tette egyházunkat örö
kössé, az ősök kitartása tette egyházunkat a nem zeti kulturális 
haladás egyik legtekintélyesebb tényezőjévé s m a, amikor a 
folytonos fejlődés, a szüntelen, erőteljes haladás, nehéz felada
tokat ró egyházunkra, annak teherviselő képességére, számol
nunk kell a helyzettel, szám olnunk anyagi erőinkkel, hogy 
m egtarthassuk m ind azt, amit őseinktől örökségképen átvet-



tünk, de ha erőink gyöngék, be kell érnünk meglévő erőssé
geink fejlesztésével s mindaddig, míg anyagilag jobban meg
erősödünk, üj alkotásokról, új intézmények létesitéséről, le kell 
mondanunk.

Általános elv ez, mely egyházi életünk minden vonatko
zásában helyt áll, de ez alkalommal csak az ev. tanítóképzés 
általános szempontjából óhajtom alkalmazni.

2. A magyar tnnítőképzés színvonala az utóbbi években 
nagy mértékben emelkedett és a haladás e téren oly gyors, 
hogy „azt a tanítóképzés ügyén kívül állók is észreveszik. — 
A nagymérvű fejlődést különösen az állami tanítóképzők mu
tatják.

Az állam jól felfogott érdekét szolgálja a tanítóképzés 
erőteljes fejlesztésével, mert mindaddig, mig a tanítóképzés a 
modern kivánalmaknak megfelelő színvonalon nem áll és ta
nulmányi, valamint nemzeti szempontból is, egységes nem lesz, 
hazánk népoktatásának számbavehető és a jövőre erőteljes ki
ható fellendülése még csak nem is remélhető.

3. Az állam e munkásságával ev. egyházunk kulturális te
vékenysége mind ez ideig mindenkor karöltve haladt.

Áz államnak az ev. egyházzal és a többi felekezetekkel 
karöltve kifejtett ily irányú tevékenységét, a tanítóképzők szá
mának, az egyes felekezetek lélekszámához viszonyítottan való 
feltüntetésével óhajtom szemlélhetővé tenni, mert azt,; amit a 
számok igazolnak, rendkívül tanulságosnak tartom, egyfelől azon 
nagymérvű áldozatokra való tekintetből, melyeket ev. egyhá
zunk a nemzeti népművelődés oltárán századok óta meghozott, 
másfelől: az indokolatlan, tervszerűtlen gazdálkodás szempont
jából. — E ponton kapcsolódik a tanítónőkép'ző szervezésének 
szükségessége a tanítóképzés általános szempontjaiból,

4. Ez adatok a következők: hazánkban összesen 48 taní
tóképző van, melyek jelleg szerint igy oszlanak meg:

I. állami . 18
2. róm. kath. . 11
3. ág. hitv. ev . 6
4. gör. kath. . . 5
5. gör. kel. . 4
6. ref. . . 3
7. izr . . 1

Összesen 48
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A felekezeti tanítóképzők száma tehát 30 s ezek közül 11, 
vagyis a legtöbb róni. kat/i., u tánuk 6  intézetünkkel m ár mi 
következünk.

5. A róm. katholikusok lélekszám ú 9 ,0 1 0 3 0 5  (49.3°/°) és 
van 11 tanítóképzőjük, (22'91°/°) — az összes (48) tanítóképzőt 
véve alapul — az 1 ,3 °6 .348 evangélikusnak (a lakosság 7T°/°-a) 
6  tanítóképzője van (6 '25). Ml a róm. katholikusoknak jó 
formán csak a tizedrészét képezzük, m égis több m int fele 
annyi tanítóképzőnk van, holott, hozzájuk viszonyítva — a lé- 
lekszám aránya szerint csak egy intézetünknek kellene lenni. 
De vegyük a testvér reform átus egyházat. Ok kétszer annyian 
vannak, m int mi s ezzel szem ben csak fele annyi iutézetük 
van, m int nekünk, holott a lélekszám  aránya szerint nekünk két 
intézet bőségesen elegendő lenne — és van (6 ) hat intéze
tünk. — Ez az eredm ény, ha az intézetek számát az egyes 
egyházak lélekszám ához viszonyítjuk. Ö rülnünk kellene, hogy 
mi — szegénységünk dacára is — ily szinte lehetetlen m ódon 
előljárunk a tanítóképzők fentartásában s ötször, tízszer any- 
nyi in tézetet tartunk fenn a többi felekezetekhez viszonyítva, 
m ert e körülmény a nem es áldozatkészségnek m eghatóan szép 
tényét tenné igazolttá. Boldogok lehetnénk, ha a reális szük
séglet tenné indokolttá ez intézetek fentartását.

6 . Hogy ez intézetek fentartása egyházunknak szinte köz
m ondásossá vált szegénysége m ellett nem csak nem indokolt, 
hanem  gazdasági szem pontból sem  reális, az az alábbiakból 
tűnik ki :

a) öt ev tanítóképzőnkbe (a nagyszebeni német in téze
tet, m int egyetem es egyházunktól kivül állót, szám ításba e 
helyen nem  veszem) az 1910—11. tanévben 319 rendes nö
vendék iratkozott be, ezzel szem ben a 3 ref tanítóképzőbe 
355 növendék vétett fel, vagyis a majdnem félannyi ref. taní
tóképzőbe több tanuló iratkozott be, mint a közel kétszer any- 
nyi ev, intézetbe. M egjegyzendő, hogy ma az arány ránk 
nézve m ég kedvezőtlenebb. Á tlagosan szám ítva, evangélikus 
egyházunk egy-egy intézetére 6 3 —6 4  növendék esik, ezzel 
szem ben a reformátusok egy-egy  intézetébe 118 tanuló jár. 
T ehát m ajdnem  kétszer annyi növendéke van a reformátusok 
fél annyi intézetének, mint a kétszer annyi evangélikus tanító
képző intézetnek. A testvéregyház m égis beéri 3 tanítóképző
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intézettel, mig mi, a kétszerié kisebb egyház, hatot tartunk 
fenn, hollott mi a kétszer annyi intézetben csak félannyi ta
nítót képezünk ki évente, m int a reformátusok ;

b) m egem litendőnek tartom  azt a körülm ényt is, hogy a 
reform átusoknak 5 tanítóképzőjük volt, m elyek közül négy 
1838—47 között, az ötödik 1858—67  között létesült, de m ert 
az jó nézet kezdett általánossá válni, hogy a tanítói hivatás 
inkább a női egyéniségnek felel m eg, m int a férfié, két inté
zetét átadta a ref. egyház az államnak, melyekben költség és 
anyagi áldozat nélkül saját egyháza érdekeit most is kellően 
érvényesítheti, de viszont az állam osítással tekintélyes anyagi 
áldozattól, két intézet fenntartási költségétől m entesíttetett s ez 
összeget tanítónőképzők létesítésére fordította.

7. A m eglevő 5 intézet fenntartása gazdasági szem pont
ból egyáltalán nem  m ondható reálisnak. — E gy-egy  intézet 
fenntartása, m ég a mi szűkös viszonyaink m ellett is kb. 
3 0 .0 0 0  koronát igényel, tehát a mi 5 intézetünk hozzá
vetőleges szám ítás szerint évenkint egy negyedm illióba 
kerül, vagyis egy-egy  növendékünkre évenkint kb. 733 koro
nát költünk. Teljesen azonos szám ítás m ellett a refor
m átusoknál egy-egy tanuló 422 koronájába kerül a fentarO - 
nak, holott több tanító t képeznek, m int mi, m égis kétszer any- 
nyiba kerül nekünk egy-egy tanító kiképeztetése, m int a re
formátusoknak.

8. Az egyes intézetek fentartása, m űködése és tanu lm á
nyi eredm énye szem pontjából rendkívüli nagy fontossággal 
bir a növendékek segélyezése. — Tudvalévő, hogy a tanítói 
pályára 99° °-ban annyira szegény szülők gyerm ekei lépnek, 
akik saját költségükön részben alig, nagyrészt pedig  egyálta
lán nem képesek tanulm ányaikat folytatni. Ez indok alapján 
az állam saját intézeteiben a növendékek nagy részének te l
jesen ingyenes ellátásáról gondoskodik és ezzel teszi lehetővé 
hogy m ennél jobb előm enételűek és mennél arravalóbbak lép
jenek a tanítói pályára. Az 1 9 0 7 —8-ik tanévben az állam 
a növendékek segélyezésére 265817 koronát fordított, esik te
hát egy-egy intézetre 14 767  korona. U gyanakkor ugyanazon 
célra a református egyház 22.910 koronát állapított m eg s 
így egy-egy intézetre 7 '6 3 6  korona esett. Az em lítettel azonos 
célra mi (ev. egyházunk) 1 7 9 5 0  koronát fordítottunk, tehát
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egy-cgy  intézetünkre 3.5QO korona jutott. Term észetes, hogy 
a tanulók, kivált a jó  bizonyítványuak, elsősorban azokba az  
intézetekbe kérik felvételüket, amelyekben ingyenes el látással, 
vagy igen csekély fizetési kötelezettséggel vétetnek fe l: tehát 
elsősorban az állami, azután a róm kath., gór. kath. és ref. 
intézeteknél próbálkoznak és ha  m indenütt kim aradnak, akkor 
jelentkeznek a mi in tézeteinknél, ahol az úgynevezett ingyenes 
is legalább 2 5 0 —3 0 0  koronát kénytelen évenkint fizetni, m int 
vagyis annyit az állami in tézetekben  a teljes dijat fizetők, akik 
ott semm i kedvezm ényben sem  részesülnek.

9 . Vájjon az elm ondottak alapján képezheti-e kérdés tár
gyát, hogy a m eglevő 5 in tézetre  szükségünk van-e ?

Nekünk, a félakkora egyháznak, mint a református, nem  
volna elég szintén 3 intézet ?

K étszeres költséggel, ké tszer annyi in tézetben félannyi 
tanítót képezünk, m int a refo rm átusok ; indokolt-e továbbra is 
ily terhet viselni ?

A reformátusok példáját követve, nem volna-e indokolt 
oly m egoldásról gondoskodni, m ely egyfelől az indokolatlanul 
m eglevő terhek csökkenését s ezzel, — másfelől — a szükség 
által parancsolt újabb in tézm ények létesítésének lehetőségét 
adná m eg. (6b)

II.

Egy ev. tanitónőképző szervezésének indokai.
II. Egy tanítónőképző szervezésének legfőbb indoka né

zetem  szerint az, hogy ev. egyházunknak tanitónőképzője egy
általán nincsen.

a) Ev. egyházunk a nem zeti népnevelés terén m agát az 
állam ot is megelőzte. Századokon keresztül m indig példás ál
dozatkészséggel karolta fel a hazai népoktatás és közoktatás 
ügyét s e tekintetben is m indenkoron vezető szerepet vitt. — 
N agyszerű példái ennek az ősi kollégiumok, közép- és főisko
lák: tanítóképzők, polgári iskolák, leánynevelő intézetek és az 
elemi népiskolák ezrei. — Csodálatos, hogy ily m agasztos 
kulturhivatásu egyház, m int a mi egyházunk, elsiklott egy 
olyan világhódító áramlat mellett, mely a yyerrneknevelést 
világszerte inkább női feladatnak, a nő egyéniségével sokkalta 
inkábbb konveniáló hivatásnak tartotta.
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b) Körülbelül 2 0  év óta az ily irányú kísérletezés leszü- 
rődött tapasztalataként az arra illetékesek az elv helyességét 
és gyakorlati értékét m egállapították, m elynek term észetszerű 
következm énye az lett, hogy a tanítónők m indinkább térthó- 
ditó alkalmazása m iatt fokozott m értékben kellett tanitónők 
képzésérőt és képesítéséről gondoskodni.

c) így érthető, hogy Magyarországon a legutóbbi két év
tized alatt 25 (huszonöt) tanítónőképző keletkezett. — Az ál
lam legutóbb 1904-ben szervezte a 8-ik tanítónőképzöt, a re
formátusok az utolsó évtizedben 4 tanitónöképzöt létesítettek, 
a gör. kath.-nél és gör. kel.-nél szervezés a la tt áll egy-egy 
tanítónőképző. Szóval a fejlődés ebben az irányban  m ég ma 
is folytatódik.

d) Hogy a tanítói h ivatást évtizedek óta az arra legille
tékesebbek inkább női h ivatásnak tekintik, kitűnik abból is 
ha a tanító- és tan itónőképzés fejlődését szám adatokkal m eg
világítva figyeljük meg.

e) 1877—7 8 -b a n  53  (ötvenhárom ) tan ítóképző volt.
E bben  az időben kezd m indinkább tért hóditani az a tapasz
talati tény, hogy a tnitói hivatás inkább m egfelel a nő egyéni
ségének és sorra létesültek a tanitónőképzők, m elyek szám a 
1877—78-ban hatról e g y szerre  tizenhétre em elk ed ett s ez
zel szemben 1907—8-ban az 53 (ötvenhárom) tanítóképző szá
ma 48-ra szált alá, vagyis 5 (öt) tanítóképző megszűnt, míg 
ezzel szemben ez idő alatt 6-ról 34-re (harmincnégy) emelke
dett a nőképzők száma. így 1 8 9 8 —19C>7-ig, azaz 9  év alatt 
ÍO tanitőnőképző keletkezett, m ig a tanítóképzők szám a m eg
apadt.

12. A tanítónőképzés e nagyarányú fejlődésének mai 
eredm énye az, hogy m a 41 (n egyven egy ) tanitőnőképző  
van  — ezek közül 7 intézetben polgári iskolai és 34 intézet
ben elemi népiskolai tanítónőket nevel. — Jellegre  nézve van 
8  állami, a többi felekezeti. A róm. katholikusoknak 25 taní
tónőképzőjük van, am elyek közül 6  polgári iskolai és 19 elemi 
iskolai, a reform átusoknak pedig 4 tanítónőképzőjük van.

13. Ha a tanítóképzőket a megoszlás szem pontjából a ta
nítónőképzőkkel összehasonlítjuk, azt a tanulságot vonhatjuk 
le, hogy a felekezetek nagyobb súlyt fektetnek a tanitónőkép- 
zésre, mint a tanítóképzésre. A rom. katholikusoknak 11 tanító-
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és 25 tanítónőképzőjük van, a reform átusoknak 3 tanító- és 
4 tanítónőképzőjük van. Az elsőnek 14, a m ásiknak 1 tanító
képzővel több nő-, m int fi tanítóképzője van. Csodálatos hogy 
am ig a többi felekezetek e körülm énynek főként egyházi szem 
pontból való fontosságát oly ham ar átlátták és cselekedtek is, 
addig  evangélikus egyházunkat teljesen érintetlenül hagyták 
ezen évtizedes mozgalmak.

Ha m inden felekezet ily nagy  súlyt helyez’a tanítónőkép
zésre, lehetséges volna-e, hogy a mi egyházunk érdekei ugyan
ezt ne kívánnák, amikor már lQC>7-ben is 2 ° 4  tunítónői állás 
volt szervezve.

14. A 8 állami tanitónőképzőbe 1366  róm. kath. 3 8 6  ref. 
vallásu leány jár, m ig ev. vallásu alig 1 0 ° , tehát leányaink 
— am int azt a tapasztalat igazolja, ha e pályára  lépni akarnak, 
apácák  intézeteibe kénytelenek beiratkozni s hogy ott a Mária 
kongregáció hitükben nem fogja őket m egerősíteni, lelkészeink 
hozzám  intézett levelei szom orúan igazolják a tényállást, az 
kétségtelen, de hogy egyházunk iránt közöm bösek lesznek, 
vagy sok esetben azt el is hagyják, az valószínű. A kevés ál
lam i intézetbe, az azokba jelentkező leányoknak csak igen 
csekély hányada nyer felvételt, ezért van, hogy az ev. lányok 
az apácák intézeteibe szorulnak.

15. A tanítónőképzők nem  csupán és nem  kizárólag a 
tanítói pályára nevelik leányainkat, hanem a szorosan vett 
szakképzés m ellett oly intézm ények, melyek nagyobb m űvelt
séget nyújtanak, m elyekben leányaink gyakorlat ismereteket 
szereznek, ahol egyéniségük nem  a mai társadalom  ezer fél- 
szegségével terhelten, hanem  rendszeres elm életi és gyakor
lati oktatás m ellett alakul ki és m ajdan nem csak mint leendő 
tanítónők, hanem  annak idején, m int anyák is, áldást hozóan 
gyüm ölcsöztethetik hasznos neveléstudom ányi ism ereteiket ;ahol 
m egkedvelik a m unkát és mint m űvelt nők, akik nem esen érez
ni, okosan gondolkodni és helyesen cselekedni tudnak, 
hagyják el az intézetet, mert a tanítónőképzö a z  életnek nevel 
és az ezen intézetekből kikerültek az ezer sebből vérző társa
dalom  szerény, öntudatos és m unkás tagjai lesznek. A tanító
női oklevéllel bíró családanyákat és háziasszonyokat pedig 
maga az élet igazolja.

16. A tanítói és a tanítónői állások m egoszlása egym a
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gában is teljességgel indokolttá teszi egy tanítónőképző szer
vezését. A ref. egyház 414 tanítónői állásra 4 tanitónőképzőt 
tart fenn, mig evangélikus egyházunk — bár már 1907-ben is 
204 tanilónői állás volt szervezve — egy tanítónőképzö sincsen, 
holott a reformátusok arányát követve kettőt kellene már most 
ferntartani.

Egyházunknak nem csak a m eglévő 2 0 4  s az évről-évre 
szaporodó tanítónői állások szem pontjából kell tanitónőképzőt 
fenntartani, mert tekintetbe kell vennünk azt is, hogy a 2447 
állami és az 1454 községi tanítónői állások közül 3 5 0 —4 0 0  
szintén ev. vallásu tanítónővel van betöltve (a felekezetek m eg
oszlása arányában, tehá t hozzávetőleg 6 0 0  tanítónői állásra 
kell tanítónőképzőt szerveznünk. Az összes alkalm azásban levő 
tanítónőink más jellegű intézetekben nyerik kiképeztetésüket, 
pedig elsőrangú fontossággal bir az, hogy tanitőnőink saját 
intézeteinkben neveltessenek.

17. Egy tanítőnőképző szervezésének szükségét és indo
kolt voltát mi sem igazolja jobban, m int az a tény, hogy 
eg y h á z i közigazgatásunk m inden fórum a állást foglalt már 
e m e lle t t : m aga az e g y e te m e s  k özgyű lés m ár több ízben  
m ondta ki a tanítónőképző szervezésén ek  szü k séges voltát, 
de sajnos — hagyom ányos prot. szegénységünk miatt — a 
m egvalósulás évről-évre halasztást szenvedett. S m iután e kér
désnek m ár éztizedes m últja van, oly m egoldást kell találni, 
m ely nagy szegénységünk m ellett is a tanítónőképző szerve
zésének valóra vállását lehetővé teszi.

III.

E gy ev . tanítónőképző költség nélkül v a ló  szervezés
sének  m ódja.

18. Az előterjesztésben foglaltak szerint eyyetem es eg y 
házunk égető szükséget képező érdeke nyerne kielégítést a 
tanítónőképző intézet létesítésével. Teljes joggal mondhatjuk, 
hogy az ev. tanítónőképző szervezése közóhaj, m ert úgy egy
házi lapjaink, valam int az egyes egyházm egyék és egyházke
rületek is nyilatkoztak m ár egy tanítónőképző szervezése m el
lett és az egyházegyetem , melytől m inden fórum ezen intézet 
létesítését várta, ugyan  szükségesnek m ondta ki a tanítónő
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képző szervezését, de fedezet h iányában  a közóhajnak eleget 
tenni nem lehetett. így vajúdik az ügy már évek hosszú sora óta.

19. Miután a tanitónöképzö szemezése az egyházi önkor
mányzat minden fokán, mint helyes és szükséges intézmény 
mondatott ki s megvalósulását kizárólag az anyagi fedezet 
hiánya késlelteti s mert a mai nehéz viszonyok mellett nem 
is rem élhető, hogy em berileg belátható  időn belül a szüksé
ges fedezet m eg legyen, oly m egoldás keresendő, mely sze
rint a tanitónöképzö m inden ú jabb  anyagi m egerőltetés nélkül 
szervezhető lehessen s ez intézet létesítése, a különben is sú
lyos anyagi terhek alatt roskadozó egyházunkra újabb kiadást, 
újabb megerőltetést ne jelentsen s ezen  e g y e tlen  m ód szerény
nézetem  szerint az, ha a m eg lé v ő  tanítóképzők közül v a la 
m elyik tan ítónőképzővé szerveztetnék  át.

2 0 . A jelen  előterjesztés 5—9  pontjaiban teljes részletes 
séggel ism ertettem  azt a kétségtelen tényt, m ennyire nem  
reális gazdálkodás, hogy egyházunk 6  tanítóképzőben neveli 
tanítóit, holott e célra a fele is nem csak elegendő, hanem  sok 
is volna. — Nem az intézetek nagy száma, hanem azok erős 
volta a fontos s ha több intézet van, m int am ennyi szüksé
ges, szükségképen következik be az a term észetes visszahatás 
hogy egyik a másikat gyöngíti, — Ez állításom at a jelenlegi 
állapotok — sajnos — „fényesen" igazolják. 1907  óta 3 ta
nítóképzőnk önállósult, még ped ig  elsőnek a szarvasi, azután 
a felsőlövői és végül a selm eczbányai. Ezek m ellett m eg volt 
m ár a soproni, az eperjesi és a nagyszebeni német.

21. Hogy egyházunknak nem  haszna, hanem  határozottan 
nagy anyagi kára van abból, hogy annyi tanítóképzőt tart 
fenn, az kétségtelenül tűnik ki a je len  előterjesztés 5—9  pontjai
ban foglaltakból. — Nem  azt akarom  ezzel mondani, hogy 
m ost m ár ezen intézetek közül néhányat be kell szüntetni, ha
nem a többi felekezeteknél bevált újabb irányzatok követé
sével, a tanítónői állásokra tanítónők képzésével és saját inté
zeteinkben való képesítésével szolgálni. — M iután pedig tanító
képzőbe korm ányhatösági intézkedés folytán nő sem rendes, 
sem magántanulóul fel nem vehető, tehát nem  is vizsgázhat 
és mert tanítónőképzőnk egyáltalán nincsen s ily intézet léte
sítésére fedezetre belátható időn belül kilátás sincsen, a ta 
nítónőképző szervezésére legcélszerűbb s egyedüli célravezető

10
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m ódnak azt találom , ha a nagyszám ú tanítóképzők egyike 
szerveztetnék át tanítónőképzővé.

22. Ez átszervezés akadályokba nem  ütközik s a terv 
keresztülvitele esetén az ev. nőnevelés és tariitónőképzés szem
pontjából egyházunk fillérnyi megerőltetés nélkül tesz eleget 
egy régi tartozásának és m ásrészt e tény term észete s követ
kezm énye a m egm aradt tanítóképzők erősödése lenne.

23. Egy tanítóképzőnek tanítónőképzővé való átszerve
zése több előnyt biztosit egyházunknak :

a) meglenne az évtizedek óta várt tanítónőképző;
b) a meglevő kiadással szemben az uj intézel egy fillér

nyi újabb kiadással sem terhelné egyházunkat;
c) a tanítóképzők pedig a nőképzönek az ismertetett mó

don való szervezésével határozottan erősödnének és egyszers
mind a fejlődés további lehetősége is fokozott mértékben 
lenne biztosítva.

VI.

M elyik  in tézet szerveztessék  ót tan ítónőképzővé ?

24. A tanítónőképzővé átszervezett intézet lenne ev. egy
házunk eg y e tlen  tanítónőképzője, tehát az átszervezés kér
dése kapcsán — nézetem  szerint — a legfontosabb, m ondhat
nám döntő szem pont az, hogy ez az intézet az ország oly 
részén létesíttessék, ahol hazánk bárm ely vidékéről könnyen 
m egközelíthető legyen, m ert csak akkor felelhetne m eg tel
jességgel a hozzáfűzött várakozásnak, ha hazánk ev. vallásu 
hivei az ország bárm ely vidékéről m inden nehézség nélkül 
m egközelíthetők. — Sopronba, Felsőlövőre, Selym eczbányára 
az ország keleti, déli, délkeleti részéről alig iratkozhatnának, 
Eperjesre viszont az ország ellenkező vidékeiről nem, m ert ez 
intézetek m ind határszéli városokban vannak. — Nagyszeben, 
m int egyetem es egyházunkon kívül álló intézet, e tekintetben 
szám ításba nem  jöhet.

Az ev. tanítónőképző elsősorban az ev. egyház és az ev. 
egyháztagok érdekeit kell, hogy szolgálja. — Az egyház ér
dekeit a tanítónők képzésével és képesítésével, az egyházta
gok érdekeit a gyakorlati irányú m odern leányneveléssel és 
ennek kapcsán nagyobb fokú m űveltség nyújtásával, szem 
előtt tartva azt, hogy a leendő tanítónők, esetleg leendő anyák
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fogékony lelke és szive az ősi protestáns szellemtől legyen 
áthatva. — E célt pedig kizárólag az ev. tanítónőképző képes 
biztosítani, ezért szükséges, hogy ez az intézet az ország bár
mely részéről könnyen m egközelíthető legyen.

25. Leányokról van szó. N em  valószínű, legalább is nem 
term észetes, hogy a szülő leánygyerm ekét m esszeföldre adja. 
— Inkább nem taníttatja. — Ha azonban az in tézet az ország 
közepe táján van, bárhonnan könnyen el lehet oda jutni. — 
Ez gyakorlati szem pont, mely nézetem  szerint a legfontosabb, 
mert az ev. szülőknek m eg kell adni a lehetőséget ahhoz, 
hogy leányaikét ev. intézetben neveltessék és taníttassák oly 
pályára, mely nem csak nagyobb m űveltséget nyújt, hanem 
eléggé tekintélyes kenyérkereseti pályára is képesit.

26 . Ebből a szem pontból kell nézetem  szerin t az intézet 
helyének m egállapításakor e kérdést elbírálni s miután a 
szarvasi tanítóképző az egyedüli, m ely a fent kifejtett szem
pontoknak m egfelel, amely tényleg az ország közepe táján 
van s így, m int egyetlen  tanítónőképző, az ország bármely 
részéből aránylag  könnyen, de a többi intézetekhez viszo
nyítva, feltétlenül legkönnyebben közelíthető m eg, a szarvasi 
tanítóképző lenne a tanitónöképzővé átszervezendő intézet.

27. A szarvasi tanítóképzőt a bányai egyházkerület tartja 
fenn, felmerül az a kérdés, vájjon az egyházkerület érdekei 
nem m odanak-e ellene e tervnek?

Az utóbbi néhány év alatt önálló ev. tanítóképzőink 
szám a 3-ról 6 - ra  em elkedett. Ezzel is egymást gyengítették. 
A szarvasi tanítóképző szem pontjából nem m ondható előnyös
nek az a körülm ény sem, hogy m inden oldalról hasonló, de 
erősebb és régibb intézetekkel van körülvéve. — (Aradon ál
lami, Aradon gör. kel., Kalocsa, K iskunfélegyháza, Szeged, 
Temesvár, Nagykőrös, stb.

Az intézet fejlődésének igen fontos gátló körülm énye az 
is, hogy a környéken levő népes polgári iskoláktól, egyfelől 
a közvetlenebb vasúti összeköttetés, másfelől a nagyobb 
mérvű segélyezés m iatt is em lített intézetek valam elyikét ke
resik fel (Csabáról, M ezöberényből — Aradra, O rosházáról — 
Aradra vagy Szegedre naponként többször kényelm esen e lju t
ni) és m ind e körülm ények a további fejlődés lehetőségének 
oly akadályai, am elyek az intézeten kívül állók.

10*
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28. Ha földrajzi szem pontból Szarvas a tanítónőképzőre 
nézve megfelelő hely, kérdés, vájjon a többi szem pontok, m e
lyek a tanítóképző fejlődését akadályozzák, a tanítónőképző 
szem pontjából is fennállanak-e ? Erre a kérdésre nem  nehéz 
megfelelni, m ert Tem esvárt és K alocsát kivéve a nagy Alföld 
s E rdélyben, egész Sepsiszentgyörgyig  tanítónőképző nincsen, 
nem  is em litve azt a körülm ényt, hogy a szarvasi lenne ev. 
egyházunk egyetlen intézete. — Eltekintve azonban m indezek
től, Szarvason, O rosházán, M ezöberényben, C sabán (ev. közsé
gek), M ezőtúron. Turkevén. stb. van polg. leányiskola s az ott 
négy osztályt végzett leányok tovább képzésének útja el van 
zárva. Mi sem  term észetesebb tehát, hogy valóságos hozsan
nával fogadnák a szarvasi tanítónőképző m egnyitását.

V.

Az á tszervezés  leh ető ség e .

29. Tanítóképzőnknek tanitónőképzővé való á tszeivezésé- 
nél két fontos kérdés merül fel ? az egyik az intézet beléle- 
tére  és tanulmányi ügyeire vonatkozik, a másik az anyagi 
szempont, más szóval a fenntartás költségei.

M inden új intézmény létesítésekor számolni kell oly kö
rülményekkel, melyek úgynevezett átmeneti állapotot tesznek 
elkerülhetetlenné. Intézetünknek nőképzővé való átszervezése 
esetén a tanárok alkalmazásának kérdése teszi bizonyos te 
kintetben szükségessé az átm eneti állapotot, de ez sem föltét
lenül. — E kérdés m egoldására nézve az alábbi 3 szempot 
egyike, vagy azok megfelelő összeegyeztetése  mutatkozik al
kalm asnak és célravezetőnek.

Kívánatos, hogy a tanitónőképzőben felerészben nők ta 
nítsanak. A célt úgy lehetne elérni, hogy ily rendkívüli esetre 
való tekintetből, amilyen intézetünknek nöképzövé való á tszer
vezése is, ami eddig még soha s a jövőben is évszázadokon 
keresztül aligha fog előfordulni, az államhoz fordulnánk, hogy 
3, esetleg  4 tanárt jelenlegi fizetésükkel tőlünk saját intézetei
hez nevezne ki.

E föltevés lehetősége nem teljesen alapnélküli, amennyiben 
m aga az állam is kb.50°A>-al járul hozzá intézetünk fenntartásához, 
tehát az államnak is érdeke, hogy a befektetett tőkének m en
nél nagyobb számú tanító képzésével legyen meg a megfelelő
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kamat, ami kizárólag intézetünk átszervezésével érhető el. — 
Ez alapon tehát rem élhető, hogy az állam 3—4 tanárnak saját 
intézeteihez való kinevezésével megfelelő számú tanárnők al
kalmazását teszi lehetővé.

30. Föltéve azonban, hogy az előbbi pontban kifejtett ki
nevezéssel megfelelő számú tanárnők alkalm azása lehetővé 
nem válnék, olyképen is elérhető  e cél, hogy egyes tanáraink 
a Felsőlövőn és Selm eczbányán még szervezendő, vagy a 
többi testvérintézeteknél nyugalom ba vonulás folytán m egüre
sedő állásokra választatnak m eg. Bármelyik intézetre nézve 
nagy előny az, ha már tanítóképzőben több év óta működő 
és bevállt tanárt választhatnak és nem kénytelen kezdőkkel kí
sérletezni. — Különösen m egtörténhetnék ez, ha ily irányban 
m egkerestetnének és ezzel nemcsak önmagukban, hanem egye
tem es egyházunk érdekeinek is szolgálatot tennének.

31. Egy másik megoldási mód az is lehetne, hogy a 29. 
és 30. pontban elmondott lehetőségek összeegyeztetnének oly
képen, hogy egy vagy két tanárt az állam verme át s egy vagy 
két tanár a testvérintzetek valamelyiékéhez választatnék meg.

32. Feltéve azt az esetet, hogy a 29—31. pontban k ifej
te tt lehetőségek m egvalósítása elé leküzdhetetlen akadályok 
gördülnének, akkor kellene szám ot vetni az u. n. átmeneti ál
lapottal, mely azonban az átszervezést nem gátolja.

Jelenleg a rajz-slöjd tanári álláson ideiglenes minőségben 
alkalmazott tanár van. Az in tézet átszervezése esetén ez állás 
nővel töltetnék be s ezen kívül egy gondnoknő (33) nyerne 
alkalmazást, aki a háztartástan t tanítaná s ezen átmeneti álla
pot tartamára kötelességévé té te tnék , hogy hetenkint 28—30 
órában az egyes tanárok óráin hospitáljon.

Ilyképen már az átszervezéskor két nő alkalmazóija \o\na 
az intézetnek s kim ondatnék, hogy mindaddig, amig a ta
nári testület fele nem nő,a m egüresedett állások, akár eltávo
zás, akár nyugdíjba vonulás, vagy  elhalálozás folytán üresed
nék meg, csak nőkkel tölthetők be.

Valószínű azonban, hogy vagy az állam (29), vagya  test
vér intézetek (30), vagy m indkettő a saját intézeteihez való 
kinevezés, illetve m egválasztás által lehetővé teszik, hogy már 
az átszervezéskor is ezen átm eneti állapot elkerülhető lesz.

Term észetes, hogy a tanárok alkalmaztatásának egyik fel-
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tétele az lenne, hogy azon esetre, ha nőtlenek volnának, á 
m egnősülés rájuk nézve kötelezőleg mondatnék ki.

33. Az alábbiakban egy normál költségvetéssel is vélem 
az átszervezés lehetőségét igazolni. E szerint az átszervezett 
intézet a fenntartónak évi 1070 K m egtakarítást jelent a mos
tani helyzettel szemben.

a) NORM ÁL-SZÜKSÉGLET:

1 Tanárok fizetése 1400x8 ........................... 11.200
2. Gyak. isk. tanítói 1000 . . . . . .  1.000
3. Igazgató t i s z t e l e t d i j a .................... , . 200
4. Tanárok korpótléka 1000x9 (9000:2) . . 4.500
5. Tanárok lakbére 288004—720x9 . . . 6’480
6. Gondnoknő alkalm azása (háztartástan) . 2’500
7. Szolga f i z e t é s e ...........................................  770
8. Pénztáros 300. biz. jegyz. 50, tan. jegyz.

80, számvizsg. 25, könyvtáros 50 . . 505
9. Intézeti o r v o s .................................................. 200

10. S z e r e lv é n y e k r e .................................................. 3.000
11. Irodai szükséglet, nyom tatvány. . . . 800
12. Előre nem láthatók, vegyesek . . . .  500
13 Fűtés, világítás, javítás, biztosítás . . . 3.000

K 34.655

ad. 1. Feltéve, hogy mind a 8 rendes tanár. A fiz. kiegé
szítési államsegélyt szabályozó 1909. évi március 16-án kelt 
46447. számú miniszteri rendelet értelmében a rendes tanárok 
140 koronás évi fizetését, m elyet a fenntartótól kapnak, az 
állam, a szolgálati évek  arányában oly m értékben egészíti 
ki, ínint amekkora fizetést a hasonló m inőségben alkalmazott 
állami tanárok élveznek. Ez a személyenkénti 1400 K tehát 
sohasem em elked j.

b) NORMÁL-FEDEZET:

1. Tandíj pap, tanár, tanító, gyerm ek 60, 
más ev. vallásu 70, nem ev. vall. 80 K,
210:3—70-80 .................................................  5'600

2. Beiratási dij 10'80 ................................ .....  . 800
3. Kerületi és egyetem es fenntartási költség

mint az 1914. évben (23263—8000). . 26‘263
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4. Egyháziak és m agánosok évi segélye, ado
mányok ......................................................  1'062

5. A főgimnázium s e g é ly e .................................2-000
K 35.725

Normál fedezet K 35'72ő
Normál szükséglet K 34.655

M aradvány: K 1.070
E reális költségvetés szerint, mely intézetünk mai költ

ségvetése nyomán készült, az intézetnek tanítónőképzővé való 
átszervezése esetén , a fenntartó egyházkerület a jelenben elő
irányzott kiadással szemben évi 1070 koronát megtakarít, pe
dig ma a tanárok járandóságára 10340 korona, inig a fenti 
költségvetésben e cinien 25880 K van felvéve. — Az előbbi 
összeg évröl-évre emelkedik, mig az utóbbi, mint a minimális 
és maximális járandóságok közép arányosa, emelkedni alig fog. 
— A tandíj és beíratási díj m érve az aszódi leányiskola hasonló 
díjai alapján van tervezve. — A legkisebb létszámú tanítónő
képzők egyike a pécsi róni. kath., melynek 03 növendéke van, 
a tem esvárinak 167. — A tandíj összegének megállapításánál 
a minimális létszámnál is kevesebbre 80 (nyolcvan) növendékre 
számítottam, hogy e költségvetés reális voltát biztosítsam. — 
Dacára annak, hogy a tanárok járandóságánál a középarányos 
6540 K-val több, mint az ugyan ezen címen ez évre előirány
zott összeg s hogy ez összegben egy  gondnoknő alkalmazása 
is van előirányozva, végeredm ényében intézetünknek tanítónő- 
képzővé való átszervezése a mai körülmények között és a mai 
kiadással szemben évi 1070 K  megtakarítást jelent a fenntartó 
egyházkerület szempontjából.

M egjegyzendő, hogy e költségvetési tervezet az intézet 
mai viszonyainak szem előtt tartásával készült és a term észe
tes  fejlödssel járó kiadásokra és bevételekre, melyek átszer
vezés esetén a tanítónöképzőnél sem  lehetnek mások, mint a 
tanítóképzőnél, tekintettel nem volt, mert ezek a befektetés 
szempontjából azonosak, míg jövedelem, ill. bevétel szem pont
jából a nőképző sokkalta előnyösebb, mint a tanítóképző.

VI.
A  küszöbön á lló  új intézeti ép ü le t ép ítése  a tanítóképző

nek tan ítónőképzővé való  á tszerv ezése  szem pontjából.
34. A szarvasi tanítóképző 1862 óta áll fenn. — Külön
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hajléka 1907-ig nem volt. Eddig a szarvasi ev. főgimnázium
mal volt kapcsolatos és nagyrészt annak tanárai tanítottak a 
jóformán gazdanélküli tanítóképzőben, mely évrő l-évre  tengette 
életét, csak nagyjaink önfeláldozó tám ogatása és önzetlen lel
kesedéssel párosult buzgalma volt képes ezt az in tézetet meg
tartani. — 1907-ben, vagyis akkor, amikor a főgimnázium a 
tanulmányi céloknak sem m iképen sem megfelelő évszázados, 
sülyedö és repedező falu egyem eletes épületből új hajlékába 
költözött, kapta meg a tanítóképző azt az épületet, melyből a 
gimnázium örvendve távozott. -— Ekkor vette  át intézetünket 
az egyházkerület s ez évhez fűződik intézetünk önállósulása is. 
— A tanulmányi eredm ény szempontjából azóta is sikerült il
letékes szakfelügyelők és hatóságaink legnagyobb méltánylá
sát és elism erését kivívnunk.

Az épület épen úgy, mint ahogy az az abból kiköltözött 
gimnázium nak nem felelt meg, a tanítóképzés szempontjából 
még kevésbbé volt megfelelő.

E körülmény szükségképeni következm énye lett az a kérvény 
melyben csupán az internátus felépítésére a vallás- és közok
tatásügyi miniszter úrtól 1912. évi október 5-én 180000 K 
állam segély kéretett, de az 1912. október 17-én kelt 136339. 
számú miniszteri rendelet „ez idő szerint“ ez összeget fedezet 
hiányában nem engedélyezhette, de „hajlandó“ oly összeget 
rendelkezésre bocsájtani, mely az említett célra esetleg  felve
endő kölcsön törlesztésére fordítható, m iért is a létesítendő 
épület tervrajzát, valam int az esetleg felveendő kölcsönnek 
igénybevételére vonatkozó m űveleteket feltün tető  kimutatást 
kéri. — E rendeletben foglaltakhoz képes a szükséges intéz
kedések m egtétettek.

Az 1913. május 28-án kelt 44131. számú miniszteri ren
delet, egy ehhez csatolt szerződés-tervezet elfogadásától felté
telezetten egy új épület em elése céljára az 1913. évtől kezdő- 
döleg évi 6000 K állam segélyt engedélyez, mely összeg kevés
nek bizonyulván, felem elése kéretett,

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1913. évi decem 
ber hó 31-én kelt 199821 VI.-b.-ü.-o. szám ú rendeletében e 
kérelm et „ezidö szerin t“ nem teljesíthette, de oly építési terv
nek az elkészíttetését kéri, mely nagyobb állam segély utalvá
nyozásakor kibővithető legyen.
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Tehát a modem tanulmányi és nevelési célokat teljesség
gel szolgáló épület tervrajzát készíttethetjük el, azonban az e 
tervben foglalt internátusi rész felépítését már ma mi sem aka
dályozza.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 1914. évi 21842 
Vl-b. számú rendeletében választ kér az építési államsegély 
és főként a szerződés elfogadására nézve. — E rendeletre 
adott válasz e kívánságnak eleget tesz s az engedélyezett 
6000 K-nak 12 ezerre való kiegészítése — egyelőre az inter- 
nátus felépítésére — ismételten kéretett.

35. E ponton kapcsolódik az építkezés kérdése intézetünk 
tanítönöképzővé való átszervezésének kérdéséhez.

Az építkezéssel intézetünk újjászületésének kora veszi 
kezdetét és mi sem természetesebb, minthogy az átszervezés 
kimondása esetén már az építkezésnél, ill. már e terv elkészí
tésénél is a tanítónöképzés esetleges eltérő szempontjai is tekin
tetbe vehetők és már nem tanító, hanem tanítónöképzőt épít
hetünk.

Az elmondottak — ugyvélem — teljességgel indokolják 
a szóban levő intézet szervezését s egyházunk az ismertetett 
módon minden újabb megerőltetés nélkül jutna tanítónöképző 
intézethez.

Szarvas, 1914 évi március hó. I

NIKELSZKY Z O L T Á N  s. k.
tanítóképző intézeti igazgató.
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