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Őskori nyomok Szarvas területén 
s a szappanosi neolit-korú telep.
1836. dec. 22-én egy Párisban élő zseniális magyar 

tudós, kiváló matematikus, statisztikus és nyelvész, midőn 
korsójába vizet merített, a Szajna folyóba zuhant s oda
veszett. A franciák Menteidnek nevezték, magyar neve 
azonban Mandely volt. A művelt nyugat eme nagykultu- 
ráju világvárosában tartózkodó tudósunk valóságos őskori 
életmódot folytatott. Egy hét láb átmérőjű kerti faházban 
lakott. Télen ládában, nyáron meg a széken aludt. Fekete 
kenyeret s gyertya lángjánál puhított burgonyát evett. 
Minden hét elején egy nagy hátizsákot vett vállára s be
vásárolta az egész heti élelmet, ami nem került három 
franknál többe. És ez az ember beszélt magyarul, németül, 
tótul, görögül, olaszul, perzsául, arabul, angolul, franciául, 
kínai s szanszkirt nyelven. Hogy nem legendáról van szó, 
hiteles feljegyzések szólnak e hazánkfiáról (Tessedik Fe
renc: Tudományos gyűjtemény 1827-iki évf. XI. köteté
ben, a párisi Arzenál könyvtárnoka, Nodier Károly pedig 
a „Le Temps" c. folyóirat 1837-iki évf. ir róla).

És az őskori ember primitivitása hányszor kisért 
közöttünk a legújabb időkben is ? A prehisztorikus föld
alatti lakások a szó szoros értelmében újraélednek a mo
dern ember által ásott lövészárkokban. Valóságos földalatti 
városok ezek, honnét a kulturember, kezében nem kő-
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baltával, de annál a sokszor kegyetlenebbül romboló 
dum-dum lövegekkel megrakott fegyverrel lesi az átelle
nes oldalon esetleg felbukkanó ellentársát s irgalmatlanul 
lepuffantja. A déli harctéren lefolyt borzalmas embercson- 
kitások és kínzások a mammuttal és barlangi medvével küz- 
ködő kőkori emberben is mély megvetést és undort keltettek 
volna, mivel az őskori ember nem volt képes akkora vad
ságra, mint a legmodernebb idők embere. De'igen tanul
ságosak is ezek az olykor-olykor felbukkanó atavisztikus 
vonások, mivel fényesen igazolják a latin közmondás nagy 
igazságát, hogy: „Naturam furca expelles, tarnen usque 
recurret“ .

Egy időben divatba jött az előkelő körök fiatalsá
gánál a nyegle testtartásnak ama módja, midőn a törzs 
előregörnyed, a két könyök kifelé fordul s a kézfejek lom
hán lelógnak. Az antropoid majmok testtartásának bámu
latosan hü mása volt ez. A tüzélesztésre szolgáló kovát 
is újraélesztette a modern technika az öngyújtókban, avval 
a különbséggel, hogy most nem kócot, száraz gazt vagy 
taplót, hanem benzingőzöket gyújtanak vele lángra. Elő
kelő körök ínyenc eledele az osztriga, csiga és a kecske
béka. Az ősember finyásabb volt. A kagylót, csigát csak 
elfogyasztotta, de a békából nem kért. Drága éttermekben 
értékes sevresi porcelláncsészékből, gravírozott ezüst kana
lakkal fogyasztjuk a feketét s vájjon hányán gondolunk 
arra, hogy a csésze és a kanál alapalakja a kőkori ember 
formáló tehetségének eredménye ?

Midőn az utcagyerek az ugató ebre földről felraga
dott göröngyöt hajit, felelevenedik előttünk a kőkor haj
nalán élő eolit-kori ember, aki még nem igen értett a kő 
megmunkálásához s a köveket eleinte természetes alakjuk
ban használta támadó s védő fegyverül. És az évezredes 
emberi kultúra sem haladt mindenütt egyformán gyors 
léptekkel. Kissé restelkedhetünk amiatt, hogy a Fidsi-
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szigetek őslakói emberemlékezet óta használják a villát evés
nél, mig Európában csak a XVII. század óta alkalmazzák. 
Az angolok Hóditó Vilmos ellen a XI. sz.-ban kőfegyve
rekkel harcoltak. 1519-ben Mexikó meghódítása idején 
Cortes úgy találta, hogy az ottani borbélyok még kőborot
vát használtak. Jelenlegi kultúránk sok elfelejtett s az ős
kori embertől átvett alkotásokat tartalmaz, főleg a techni
kai élet körében. Pedig az őskori emberről szólva, több 
százezer éves múltról szólhatunk.

A történelmi kor előtt élő ember eredete messze 
visszanyulik a diluvium idejébe, sőt újabb adatok szerint 
a föld történetének u. n. harmadkorában (tertier) is akad
hatni emberi nyomokra. Az az ellenvetés, mely az ember 
harmadkori létezését az akkor uralkodónak feltételezett forró 
éghajlat miatt lehetetlennek tartja, meggyőző érvül el nem 
fogadható. Erős bizonyíték a harmadkori ember létezé
sének igazolására a leleteken alapuló azon okoskodás, 
hogy a régibb kőkor (paleolit) embere a fejlődésnek már 
oly emelkedett fokán állott, hogy okvetlen kellett léteznie 
egy előtte élő, primitívebb kultúrájú nemzedéknek.

Az ember és emberszabású majmok között fennálló 
vérrokonság dönthetetlen bizonyítéka annak, hogy az em
ber majomhoz hasonló őstől származik. Az embersza
bású majmok a miocén- és pliocén-korban egész Európa 
és Ázsia területén el voltak terjedve. Mintegy hat kihalt 
emberszabású majomfajt ismerünk. A paleontologiai ku
tatások, az ember prehisztorikus őseinek előkerülő ása- 
tag maradványai révén az ősök hosszú sorozatát tárják 
elénk, az eocéntől kezdve a pliocénig. E fejlődés Eurá- 
ziában ment végbe. (Valther J . : A föld és az élet törté
nete).

Akár az észak-spanyolországi, akár a világhírű dél
franciaországi paleolitikus barlangi emlékek, vagy a többi 
között pl. a hazai miskolci és Miskolc környékén levő
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barlangokban (különösen a Szeleta-barlang) napfényre 
került paleolit-kori fejlett formaérzékről és technikai kész
ségről tanúskodó kőszakócák, ezek között az Ober- 
maier szerint is párját rikító szépségű, fiatalabb Acheul- 
tipusu jaspis-szakóca, az akkor élt ember technikai s 
művészi képességének hosszú időn át történhető fejlő
dését igazolják. A régibb kőkornak pl. a legfejlettebb 
magdalenien-szakával szemben a csiszolt- vagy újabb kő
kor képzőművészeti haladása valósággal erős vissza
esést mutat. Találóan magyarázza ezt a jelenséget 
a kiváló antropologus H. Klaatsch azzal, hogy Közép- 
és Nyugat-Európa neolit-kori népének életében a mű
vészi törekvések helyett a praktikus irány lép előtérbe, 
mely a mindennapi élet szükségleteire vonatkozó eszkö
zök előállításában fejt ki nagyobb buzgalmat. Az újabb 
kőkor embere a figurális ábrázolásban s figurális alak
zatok plasztikai előállításában nagyon kezdetleges, de 
viszont a kőeszközök s agyagmives készítmények formá
lásában s a geometrikus formák díszítések invencionális 
alkalmazásában a paleolit-kor emberét messze túlhaladja. 
A keramika tőle indul ki s nem lehet elvitatni, hogy a 
mai edényformák jó része még napjainkban is a neolit
kori formákon alapszik. Nagyon tanulságos megállapíta
nunk ama tényt is, hogy ahol a geográfiái viszonyok 
jelentősen nem változtak, ott sok helyen a történelem 
előtti ember telepének helyén alakultak később a törté
nelmi idő emberének lakóhelyei is. Amint Dr. M. Much 
osztrák archeológus megjegyzi, ki lehet mutatni, hogy a 
mai falvak és városok javarésze prehisztorikus előzmé
nyeken alapul.

Tanulságos példák találhatók erre nézve Szarvas 
területén is. A neolit-korban mocsaras, vizenyős s helyen
ként erdőségekkel fedett Szarvas környéki terület jelen
tékeny benépesülést mutat a folyók, erek mentén el-
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terülő partos, emelkedettebb helyeken, melyek a vizára- 
dásokkal szemben is védelmet nyújtottak a települőknek. 
De őskori elődeink nem elégedtek meg a vizlerakodások 
által létesített s mérsékelt nagyságú természetes magas 
latokkal, hanem azokon még külön is mesterséges hal
mokat emeltek, elképzelhető óriási fáradsággal. Ezt bizo
nyítják a szarvasi ó-szőlői, szappanosi, décsi-pusztai stb. 
partos vonulatokon található kisebb-nagyobb emberkéz- 
hordta halmok. E folyómenti vagy egykori medrek men
tén elterülő őstelepek, melyek hazánkban tekintélyes szám
mal fordulnak elő, sokban hasonlítanak az olaszorsági 
terramárákhoz. A múlt század 70-es éveiben már több 
ily hires telepünk volt, ha nem is rendszeresen átkutatva, 
igy pl. a gombai, pílinyi, csépai, szelevényi, szihalmi, 
mezőtúri, tószegi (Pulszky F .: Az őstörténelmi leletekről 
Magyarországon. Budapest. 1876.)

A szarvasi ó-szőlői, mintegy másfél kilométer hosszú 
partos vonulat, mely egykori folyómeder mentén terült 
el, kedvelt települési és tartózkodási hely lehetett nem
csak a történelem előtti idők minden szakában (kő-, bronz-, 
vaskor), de történelmi korszak idején is. A felszínre ke
rült tekintélyes számú leletek alapján következtetve, főleg 
a régibb középkorban (IX—X l-ik  század) meglehetős 
sűrűn lakott hely volt. A szarvasi ó-temetőtől észak
keletre fekvő hurkási földeken a római uralom emlékei
nek nyomait találtam.

Azonkívül az ugyanott lelt átfúrt peremű edénytö
redékek a La—Téne korszak (fiatalabb vaskor) későbbi 
szakára engednek következtetni, midőn a K. e. I-ső szá
zadban még a Tisza vidékére is felhuzódhattak a K. e. V-ik 
sz.-ban nyugatról jövő kelta törzsek, kik a rómaiak hó
dítása után még sokáig megőrizték nemzeti jellegüket.

Az ó-temető nem egy frissen ásott sirgödrének oldala 
van tele sírásók által átvágott őskori edénytöredékekkel,
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melyek sajátságos vésett diszitése s vörösre festett felü
lete a sátoraljaújhelyi őskori telep maradványaival mu
tatnak feltűnő megegyezést egy északkeletről Oroszor
szágból jövő kulturáramlat hatását mutatva. A szarvasi 
téglagyárak egykori prehisztorikus telepek földjét hasz
nálják, sok őskori cserepet hozva felszínre. A gróf Bolza 
Pál-féle „Pepi“ -kertben végigvonuló magaslat szintén 
őskori emlékeket tartalmaz. A „Pepi“ -kert közelében levő 
régi sörház portájának a szentandrási köves-út felé néző 
végén, az úttest oldalán, őskori cseréptöredékek kiálló 
végei láthatók.

Maga Szarvas község is részben prehisztorikus telep 
felett fekszik. Az ev. ó-templom helyén és környékén 
emelkedett hatalmas Szarvas halom, melyről Béla király 
névtelen jegyzője is említést tesz, mint fontos stratégiai 
pontról, a Kőrözs-menti őslakók nevezetes települő helye 
lehetett. Széthordása alkalmával sok nagybecsű prehisz
torikus emlék semmisülhetett meg. Őskori emlékek kerül
tek elő pl. a Vajda-Péter s az Andrássy-utcák területén is.

A történelmi kor a régibb középkorral van erőseb
ben képviselve. Ilyen lelet került elő a jelenlegi Sterbecz-féle 
portán mely a Beliczey-út területére esik. De főleg a 
szarvasi külterületi helyek, elsősorban az ó szőlői partos 
vonulat, gazdagok ezekben. Szarvas területén az őskorra 
vonatkozó kutatások a múltban igen gyéren történtek. Az 
erre vonatkozó adatok közzül legtöbb figyelmet érdemel 
az 1879. szept. 27-iki ásatás, mely tulajdonképen a mező
túri határban, Szarvas alatt történt a Kovás halomban. 
E Kőrözs partján elterülő halmot Haán Lajos és Zilinszky 
Mihály kutatták át részben s érdekes őskori leletekre 
bukkantak. Kőbalták, szarvasaggancsok, csonttük, diszi- 
téses edénytöredékek nagy számmal kerültek elő. E 
leletről Haán Lajos tartott érdekes előadást a „Békés
megyei régészeti és miv. történelmi társulat“ által 1879.
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szept. 28-án Szarvason rendezett s felolvasással kapcso
latos gyűlésen. Szarvas környéki őskori emlékek szorgal
mas gyűjtésével foglalkozott a kiváló képzettségű néhai 
szarvasi ev. tanító, Benka Pál is.

Benka Pál főleg a Körözs folyó partos helyein elő
kerülő régiségeket gyűjtötte nagy buzgalommal 1876. ápr. 
hótól kezdve s e leletekről „Régészeti adatok Szarvas 
őskorára vonatkozólag“ címen rendes jegyzéket vezetett. 
Ezen jegyzék adatai szerint nem ásatás, hanem gyűjtés 
révén a következő régiségek kerültek e lő : nukleusok, 
kőfejszék, kővésők, balták, furottak és furatlanok, kőka
lapácsok, gyöngyök, hálósulyok stb., melyek anyaga obsi
dian, karneol, kova, jaspis, Serpentin, kvarcit, pala, tra- 
chyt, égetett agyag, csont, kagyló volt. Különösen a már 
említett Kovás halomból szerzett nagyobbszámu kőesz
közöket, edénytöredékeket. Azonkívül több régiség került 
elő a Körözsnek Betlehem, továbbá Szentandrás mentén 
húzódó partoldalából, az u. n. Halesz-kert megetti ho
mokgödörből, a Strázsa halom környékéről. E legutóbbi 
helyről szerzett furatlan kvarcitból készült kőfejsze (celt) 
a Pesten tartott 1876-iki szeptemberi V ili-ik  nemzetközi 
régészeti kongreszus kiállításán, több más őskori emlékkel 
együtt be lett mutatva. Érdekes néhai Benka Pál ama meg
jegyzése, hogy a Halesz-kert melleti homokgödörből 
felszínre hozott s faragással ellátott szarvasaggancs nyél
hez (?) hasonló csontleletek e lelőhely környékén, az otta
niak állítása szerint gyakran voltak találhatók s az 1876. 
okt. havi halásztelki átvágás mélyítése alkalmával 18 
lábnyi mélységből került elő egy ily eszköz. Sajnos, Benka 
Pál gyűjteménye hiányos töredékekben maradt hátra, 
rendezetlenül.

Még 1901-ben, az akkor még báró Kőnigiwarter 
tulajdonát képező Csabacsüd puszta, „Dögös“ nevű részé
ben egy kisebb halmot felásattam, mely a török uralom
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idejében odakerült, talán leölt lakók vázait tartalmazta 
rendetlen összevisszaságban. Rendszeres régészeti kuta
tásokba azonban csakis 1908-tól kezdve fogtam. Ásatásaim 
célja nem puszta anyaggyűjtés, de a felszínre került emlé
kek feldolgozása s a lelőhelyek tanulmányozása oly cél
ból, hogy Szarvas őslakóira s általában prehisztorikus 
kultúrájára derítsek némi fényt, nemcsak lokális de hazai 
mivelődéstörténeti szempontból is.

Több év óta eszközölt régészeti kutatásaim révén 
arról győződtem meg, hogy Szarvas területe leggazdagabb 
az őskori s régibb középkori emlékekben, főkép pedig 
az előbbiekben.

1908-ik évben Huba János akkori ó-szőlői tanító első 
Ízben hivta fel figyelmemet az ottani honfoglaláskori, vagy 
pontosabban, régibb középkori emlékekre. Egy ily idő
szakból származó telepet kutattam át az ó-szőlői helyet 
megelőzőleg a rózsási tanyákon, Molnár András földes
gazda szántóföldjén. Több éven át folytattam a tanítóképző 
begyakorolt növendékeivel rendszeres kutatást az ó-szőlői 
lelőhelyeken, több sir feltárása által.

1911-óta aztán főfigyelmem és munkásságom a 
Szarvastól délnyugatra rövid félóra járásnyira eső szappa- 
nosi szőlők területén, Kunstár András gazda földjén fekvő 
neolit-kori telep alapos átkutatására irányult. *) Az említett 
őstelep a Holt-Körözstől nem messze, valószínűleg e folyó 
régebbi medrét képező vonal mentén húzódó partos vonu
laton fekszik. Mintegy 2 méter relativ magassággal s 35 
m. átmérővel biró halom ez, melyet gyümölcsfákkal való 
beültetés s a kiszáradt fák eltávolítása által több helyen 
erősen megbolygatott a tulajdonos. Azonkívül házépítés 
alkalmával a halom felszínéből pontosan meg nem álla
pítható vastagságú réteget hordtak le, innét magyarázható

*) Szarvas nagyközség nemes áldozatkészséggel s dicséretes kultur- 
érzékkel támogatta anyagilag is e lelőhelyen végzett kutatásaimat.
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az a körülmény, hogy a leletek aránylag csekély mély
ségben, 70— 100 cm., fordultak elő. Nem a telep terü
letének és a felszínre került emlékeknek nagy száma, de 
azok jellegzetes és magasabb fejlettségű neolit-kori kul
túrát jelző volta az, ami igen becsessé teszi e lelőhelyet 
nemcsak Szarvas őstörténelmére, de a hazai prehisztorikus 
kultúra megvilágítására vonatkozólag. A hires német arche
ológus, Reinecke Pál, ki a hazai régészeti kutatások iránt 
igen meleg érdeklődést tanúsított, a tordosi neolit-kori 
emlékekről Írott s az Arch. Értesítő 1898-ik évf.-ban 
megjelent rövid értekezésében azt fejtegette, hogy Közép- 
és Észak-Európa kőkori agyagmivessége sokkal fejlettle- 
nebb volt a Középtenger keleti vidékének keramikájánál. 
Ugyanis szerinte az előbbi helyekről származó neolithikus 
eredetű edények durva, sokszor érdes felületüek és kez
detleges diszitésüek, mig ellenben a Középtenger keleti 
vidékeinek edénymaradványai fényes, csiszolt felületüek 
s figurális díszeik révén magasabb kultúra mellett bizo
nyítanak. Természetesen Reinecke ezen állítása merész 
és megfelelő alaposságot nélkülöző volt. Bebizonyult 
ugyanis, hogy nem hiányzik nálunk sem ez a fejlettebb 
neolit-kor, de eddig azért volt ismeretlen, mivel kevéssé 
vannak átkutatva azok a helyek, hol ezen typusu emlékek 
lennének feltárhatók.

Az erdélyi tordosi festett edényeken kívül az ország 
más vidékéről Sátoraljaújhely, Oltszem, Kölesd, is kerül
tek elő festett, simított felületű s néhol figurális diszitésü 
cserepek. Ezen magasabb kőkori kultúrájú lelőhelyek 
közzé tartoznak részben a szarvasi szappanosi őstelep s 
a szarvasi ó-temetői lelőhely is. Hazai őskori kultúránk 
fejlettségére igen hízelgő s a feltárt emlékek alapján tű 
zött feltevésnek épen nem mondható Schmidt Hubert ama 
nézete, hogy az Égei-tenger környékén fejlődött praemy- 
kenei kultúra kiinduló pontja hazánkban és a környező



12

országokban keresendő. Ezzel szemben álló Hoernes és 
Teutsch véleménye. A régebben elfogadott ama feltevés, 
hogy a magasabb fejlettségű prehisztorikus kultúra Dél-, 
Délnyugat-, vagy Nyugat felől került volna hozzánk is, 
komoly ellenvetést talál Visegrádi összehasonlító régészeti 
kutatásai által. A sátoraljaújhelyi, szentesi, lucskai, timár- 
rakamazi őstelepek mélyített díszítésű cserepei, melyek
kel teljesen megegyeznek a szarvasi ó-temetői prehiszto
rikus vésett diszü edénytöredékek, azt igazolják, hogy e 
lelőhelyek különálló kultúrájú provinciát alkotnak, mely e 
jellegzetes kulturáramlatot nem Délnyugatról, de Észak
keletről kaphatta, Délnyugati-Oroszország vidékéről, ami 
mellet szólnak Chanenko : „Collection de la region du 
Dnjeper“ c. értekezésében foglaltak is. E szerint a fent 
említett hazai lelőhelyek vésett díszítésű edénytöredékei 
feltűnő megegyezést mutatnak a Dnjeper vidéki hason- 
koru leletekkel. Ez áll a festett edényekre is.

A szappanosi őstelep emlékeinek részletes ismerte
tése külön tanulmányt igényel, mit néhány oldalon elin
tézni csak az alaposság rovására lehet. Nem is célom e 
helyen e leletek s a leletkörülmények legkissebb rész
letre kiterjedő leírásával fárasztani az olvasót, csupán a 
legjellemzőbb s kormeghatározás szempontjából legfon
tosabb emlékeket mutatom be, kritikai megvilágításban, 
egybevetve a hazai analog leletekkel. A szappanosi ha
lom szélein kevés régiség fordult elő. Az egy rétegű ha
lom északi oldalának folytatását képező partos rész, 
Cibula János gazda földje, de csakis a halom közelében, 
edény- és eszközök töredékeit nagy menyiségben tartal
mazta s a hulladéktelep jellegével bírónak buzonyult. 
Épebb edények, hálónehezékek, sírok emberi vázakkal 
s kunyhók, tűzhelyek nyomai leginkább a halom felsőbb 
részein s különösen az északnyugati oldalon kerültek elő, 
feltűnő megegyezést mutatva ebben a tekintetben a tiszta
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neolitkulturáju s Aranka folyó mentén elterülő Bukova- 
pusztai halmokkal (Ach. Ért. 1907. évf. 267. old.) Igen 
nagy hasonlatosságot mutat a szappanosi őstelep edé
nyeinek díszítési technikája az óbessenyői és bukova-pusz- 
tai telepek keramikájahoz. A halom földje televényes 
agyag, gyengén szikes tartalommal. Az őslakök sártapa- 
szos kunyhókban laktak. E kunyhót úgy készítették, hogy 
vastagabb ágakat szúrtak köralakban a földbe s ezen 
ágak végeit felül csúcsban összefogták s a hosszirányú 
vesszőket harántirányu vesszőkkel fonták át s e rácsos 
szerkezetű kunyhóvázra kenték rá a törekkel kevert 
agyagtapaszt s a kunyhót jó l kiégették. Kunyhótapasz 
nagy menyiségben került elő s e töredékeken a hossz
irányú és harántirányu vesszők lenyomatait igen jól lát
hatni.

A szarvasi neolit-kori ember kőkeményre égetett 
sártapaszos kunyhója a paleolit-kori ember természetes 
lakását képező nyirkos barlangüregekkel szemben higi
énikus szempontból is nagy haladást jelent. Nem is 
konstatálhatni a szappanosi halomból kikerült emberváza
kon sem a torzító kőszvényt (artris deformans), sem a 
csontszuvasodást (caries) izületi merevséget (ankylosis) 
vagy a gümőkórt, még nyomokban sem, holott a bar
langlakó kőkori emberek között mindennaposak voltak e 
betegségek. A szappanosi őslakó azonban csakis a zord 
idő elől vonulhatott kunyhójába, ellenben jó időben a 
szabad ég alatt lakott s szabad tűznél sütött, főzött. Ha
lottad a kunyhó körül temette e l ; kegyeletes érzésére 
igen jellemző ez a körülmény, mivel igazolja, hogy el
hunyt kedveseit maga körül óhajtotta örök nyugalomra 
helyezni. Kormeghatározási szempontból igen fontos a 
temetkezési mód megfigyelése. A szappanosi telepen lelt 
sirok vázai világosan mutatták a zsugorított temetkezést, 
mely a neolit-korban általánosan divó temetkezési szó-
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kás volt. A  bronz-korban elterjedt halottégetés a kő
kori leleteknél ritkán konstatálható, ilyen kivétel Aspe- 
lin R. J. finn régész észlete: „Suomalais —ugrilaisen 
Muinais tutkinnon alkéita. Helsingfors. 1875.“ ki a Keleti
tenger és az Ural-hegység közti földterületen kutatott kő
kori síroknál a holtak elégetését és hamvedrekbe való 
helyezését állapította meg.

Eltérők a nézetek arra nézve, hogy a tetem zsugo
rított helyzetben való elhelyezése a kőkori ember milyen 
hitbeli meggyőződésért, vagy miféle reális okokon alapult? 
A lengyeli sirmezők leírásával kapcsolatban Wosinszky 
Mór hazai régészünk a magzat helyzetével magyarázza 
ezt. Amilyen helyzetű fekvésből került ki a magzat az 
anyatestből, olyan helyzetbe került a holttest a földbe. 
Mások ismét az alvó ember elhelyezkedését látják e fek
vésmódban, úgy okoskodván, hogy a nép szerint a holtak 
csak alusznak. A föld kerekségén igen elterjedt babona 
viszont az, hogy a halott életre kélhet s az okozott sörei
mért esetleg bosszút állhat. Ezért a holtakat zsugorítják 
s igy könnyebben köthetik össze, mint ezt a mai vad 
népek egy része be is vallja. Az összekötözött halott 
aztán persze nem képes előjönni sírjából.

Igen elfogadható a kőkori emberre nézve az a prak
tikus feltevés, hogy a kőkori ember prim itiv ásókészlete 
igen nagy fáradsággal tette lehetővé egy kisebb sirgödör 
ásását is. Igyekezett tehát a halottat oly helyzetben tenni 
földbe, hogy lehetőleg minél kisebb sirt kelessen ásnia. 
E célnak a zsugorított helyzet felelt meg. Emellett bizo
nyít ama körülmény is, hogy a kőkori vázak zsugorodása 
különböző mérvű. Ha nagyobb lett a gödör, kevésbbé, 
ha ellenben rövid volt, erősebben kellett behajlitani és 
összehúzni a végtagokat. (1. Képes tábla 1., 2., 3. ábra.)

Általában az eddigi neolit-kori zsugorított helyzetű 
vázak határozottan igazolják ama tényt, hogy Közép-
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Európában egy szétszórtan élő dolichocephal népfaj követ
kezetesen zsugorítva temette halottait. Ezzel szemben tehát 
legvalószinütlenebb egy felületes francia régész, Riviére 
Emile feltevése, ki a Nizza melletti mentoni barlangban 
lelt zsugorított neolit-kori vázzal kapcsolatban az ily módon 
való temetkezést véletlennek tartotta, úgy okoskodván, 
hogy zsugorított helyzetű volt a test a halál után, tehát 
ebben a helyzetben tették sírba is. A szarvasi szappanosi 
őstelepen két váznál lehetett megfigyelni a zsugorított 
temetkezés módját. Julius 18-án a domb északi oldalán 
85 cm. mélyen akadtam az első bolygatatlan sírra. (1. ábra.)

1. ábra. A szarvasi szappanosi zsugorított helyzetű női váz, 
melynek feltárása 1912. julius 18-án történt. A váz közelében 
levő gyümölcsfák a sir megfelelő kiszélesítését meggátolták. A ki
ásott csontváz újabb kőkorból származó.
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Fekete agyaggal kevert televényes földben helyez
kedett el a 170 cm. termetmagassággal biró női váz. A 
törzs iránya kelet-nyugati volt. Hogy vájjon a zsugorított 
helyzetű őskori temetkezésnél az arcnak kelet felé való 
fordítására nagy súlyt helyeztek-e s vájjon ez a napimá- 
dással állott volna-e kapcsolatban, azt bajos dolog lenne 
bizonyítani, mivel ugyanegy telepen is ellentétes helyzetű 
vázakkal találkozhatni, mint pl. a óbessenyői síroknál 
(Arch. Ért. 1911. évf. ápr. 15. füzet.)

A lengyeli telepen 1888-ban lelt vázak s a szarvasi 
zsugorított tetemek törzsének iránya meg éppen kelet
nyugati volt (fej keletnek) s a vázak egy esetben balolda
lon, más esetben jobb oldalon fekvők, vagyis nem az árc, 
de a fejtető esett a felkelő nap felé. A békésmegyei szeg
halmi zsugorított vázak észak-déli irányuaknak találtattak, 
de nem azonos fekvésben valamennyi. (Arch. Ért. 1913. 
évf. ápr. szám.)

A baloldalon fekvő váz két karja hegyes, szög alatt 
hajlott a könyökben s a két kézfej az arc előtt pihent. A 
lábak térdnél hegyes szög alatt hajlók s a térd és könyök 
egymástól a rendesnél távolabb álló helyzetben voltak, 
mivel a térd nem a combkonc fején húzható vízszintes 
felett, de annak alatta helyezkedett el. A koponya a föld 
nyomása folytán nem oldalt, de merőlegesen ékelődött be 
a földbe. Az egész vázat, bármily korhadt állapotú is volt, 
a lehetőség szerint a legnagyobb óvatosággal bontottam 
ki s fekvését fényképen örökitettem meg. A koponya arci 
része javarészben elmállott s csak a baloldali járomcsont 
s a felső állcsont egy kis töredéke maradt meg. Az alsó 
állkapocs jobboldali ága (ramus) szintén hiányzik. A 
koponyasüveg több darabra hullván széjjel, úgy kellett 
nagy fáradsággal összeragasztani, bár igy is hiányos a 
halántéki s alapi részen. A meglevő részek kranioskopikus 
vizsgálata alapján a következő jellemző vonások állapit-
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hatók rneg: A fogak fejlettsége, felületük kopása, az alsó 
állcsonti lik (foramen mentale) helyzete s a nyilvarrat 
(sutura sagittariis) fejlettsége alapján 35— 40 év körüli női 
egyénre következtethetni. A nem a koponya csontjainak lágy, 
egybeolvadó vonalai, lécek, tarajok, szegletes kontúrok 
nélkül való volta, továbbá a homloki és nyakszirti rész 
meredeksége révén nyer feltűnően észrevehető kifejezést, 
támogatva ezt a medence- és keresztcsont töredékének 
nőies formájával. Amennyire a hiányos állapotú fejváz 
lehetővé tette, a koponyaindexet is igyekeztem megálla
pítani. E női koponyát a dolichocephalia (hosszufejüség) 
és mesocephalia (középfejüség) határán állónak találtam. 
Viszont egy férfi koponya vastagfalu töredékei a legszeb
ben fejlett brachycefáliára (rövidfejüség) engednek követ
keztetni. Ezen adatok persze nem igen vágnak össze a 
lengyeli őstelepen Virchow által konstatált vázak doli- 
chocephal jellegével, mely körülmény szintén bizonyíté
kát szolgáltatná ama feltevésnek, hogy az európai neolit
kori népek közös törzshöz tartoztak. Sőt dr. Forrer az 
egyiptomi csiszolt-kőkori sirok alapján még azt is kons
tatálja, hogy az egyiptomi és európai újabb kőkori népek 
törzse szintén közös s a temetkezési mód és a sirok 
melléklete alapján azt is bebizonyítja, hogy abban az 
időben Közép-Európában és Egyiptomban ugyanaz a 
kultúra virágzott s Közép-Európa és Egyiptom a neoli
tikus korban összekötetésben állott egymással.

Európa neolit-kori népei azonban nem képviselték 
kizárólag a dolichocephaliát, amint azt D. K. Classen 
(Die Völker Europas zür jüngeren Steinzeit. Stuttgart. 1912) 
feltételezi. Szerinte az Északi és Keleti tenger környékén 
a hosszufejüek északi ága, a Földközi tenger környékén 
pedig a déli ága, az u. n. mediterrán-faj lakott. Középütt 
tartózkodtak a kerekfejüek, főleg a Sevennekben és Alpok
ban s alpi fajtának is nevezik őket. Északkeletre egész

2



a Kárpátokig, délkeletre Kisázsiáig ágaztak ki. Ezen két 
ág között pedig a Duna mentén vegyes nép élt, kerek, 
közép s korlátolt számmal hosszufejüek is. Hogy a szap- 
panosi őslakók hova sorolhatók, azt csak nagyszámú 
emberi váz alapján lehetne valamennyire megállapítani.

Tény azonban, hogy a szarvasi szappanosi zsugo
rított helyzetű női váz az állatiasságnak legcsekélyebb 
bélyegét sem viseli. (I. Képes tábla 4. ábra.) A lehető leg- 
szabályosobb női koponya. Szabályos, normális magas
ságú homlok, finoman kiemelkedő homlokbércekkel (tubera 
frontalia). A szemöldökivek gyengén domborodók. Szem
gödörfeletti duzzanatnak (torus suprarobitalis) nyoma sincs. 
Az iveit orrhát sasorrt jelez. Az alsó állcsont meglevő darabja 
alapján a pofa alatti árok kevésbbé lehetett elmosódott. 
Az alsó állcsont (mandibula) szintén a lehető legformá- 
sabb. Szépen fejlett állcsucs továbbá az állcsont ágainak 
karcsúsága, a hollóorrnyulvány (processus coronoideus) 
csúcsos volta, az ág felső részén levő, megfelelő mély
ségű, félhold alakú bevágás (incisura semilunaris mandi- 
bulae) mind a lehető legemberiesebb typus mellett szól
nak. A végtagcsontokon sem találtam semmi rendellenes
séget. Igen érdekes a felkarcsont bütyökközti likának jelen
léte (foramen interkondyloideum), mely a kőkori vázaknál 
nem ritka jelenség s erős kézimunkáról tanúskodik. A 
fogazatnál az utózápfogak egymáshoz való nagyság sze
rinti viszonya szintén emberies tipusu. A lelt váztöredé
kek fogainak vizsgálata alapján a fogkorona gumóinak 
erős kopása (gyermekeknél világosan észleltetett) húséte
leknek inkább sütve, mint főtt állapotban való fogyasz
tását teszi feltételezhetővé. A koponyacsontok vastagsága 
egy erősen rövid fejet jelző váztöredéknél a rendes mére
tet is túlhaladja.

Tanulságos példa e fentebb ismertetett neolit-kori női 
váz arra, hogy az állatias formából a mai emberies for-



19

mát elérő koponyafejlődés korántsem történt olyan foko
zatos szabályossággal, amint azt a fejlődés törvényei alap
ján gondolnék. Sőt nem egy esetben valóságos vissza
fejlődést láthatunk egy-egy ujabbkori állatias tipusu kopo
nya szemlélete révén. Saját magam hoztam felszínre hon
foglaláskori sírból olyan fejvázat, mely ha falvastagság 
tekintetében nem is, de külső formájában valóságos nean- 
dertaloid bélyegü. (I. Képes tábla 5. ábra.)

Egy ó-szőlői honfoglaláskori 60—70 év körüli harcos 
feltűnően keskeny és alacsony homloku fejváza s rend
ellenesen erős szemgödör feletti duzzanata (torus supra- 
orbitalis) haláníéki és tetőkereti (norma temporalis et norma 
verticalis) szemléletben részben a neandertali, részben a 
jávai majomember fejvázát illusztrálja. A legkisebb hom
lokszélesség (ft— ft. Török: Grundzüge einer systema
tischen Kranometrie. Stuttgart, 1890.) 8'5 cm. volt. A 
rendkívüli alacsony homlokot s a szemöldökivek állatiasan 
erőteljes duzzanatát több honfoglaláskori (főleg békés- 
szentandrási) koponyánál észleltem. Ezeknél mennyire 
tökéletesebbek a náloknál pedig nehány ezer évvel idő
sebb szappanosi fejvázak!

A fenti síron kívül az előbbitől egy ölnyire újabb 
zsugorított helyzetű vázat találtam, fejét azonban már dara
bokban találtam, de a végtagok és a törzs helyzete 
világosan szemlélhető volt. Fekvései, iránya, mint az 
előbbié. Ezen alacsony termetű váz már sokkal erőseb
ben húzta össze tagjait s a térd egész közel esett a kö
nyökhöz, az alszárak pedig erősen alája hajlottak a comb
koncoknak. A koponya falát vörösre festette a mellette 
csomókban levő okker festék. E festőanyagot a neolitikus 
ember nemcsak edényei festésénél alkalmazta, de testét 
is díszítette vele, amint ezt több európai újabb kőkori 
sírnál lehetett tapasztalni.

A kőkori ember festéke ásványi festék volt. És
2*
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pedig a vörös szinü okker vegyileg vasoxidhidrátból, a 
sárgaokker kevés szénsavas mész tartalmú vasoxidhidrát
ból s a barna és fekete festék pedig mangán tartalmú 
ásványokból, a fekete nem lehetetlen, hogy esetleg korom
ból készült. A test festésére a vörös okkert használta, a 
többi színeket pedig edényfestésre. Á holttest festését iga
zolják az ö-bessenyői, szerb-csanádi, szeghalmi stb. lele
tek is, úgy a külföldön pl. a mentoni barlang neolit-kori 
vázai. Dívott azonban ez a szokás Egyiptom és Ázsia 
némely vidékén is. Vad népeknél napjainkban is elterjedt 
a cifrálkodási ösztön kielégítésének e módja. Az indiá
nok, Csendes-Óceán szigeteinek lakói, Afrika némely 
benszülött törzsei nagyban űzik a test festését. Nem egy
szer a ruhát a test festésével pótolják. A mulatságba 
menő északamerikai indiánok testöket vörös festékkel kenik 
be. Zulu nők sokszor két csikót festenek testökre ruha 
helyett.

Darwin említi, hogy a terra del fuegoiak között sok 
teljesen mezítelen nőnek festett arcánál egyéb ékessége 
nincs. Az ó-korban a test festését barbár szokásnak tar
tották. Herodot is megemlékszik ilyen szokásu skytha 
népségről. Caesár (De bello Gallico Cap. V. 14.) fe l
jegyzi a brittanokról, hogy testöket kékre festve, rémes 
külsejüekké akarták tenni ezáltal is magokat. A dákok
nál kül. osztályok különböző színnel festették testöket. A 
szappanosi őslakók vörös festéke teljesen ártalmatlan, 
mig a mai kor emberének népies pirositói bizony nem 
egy esetben súlyosan mérgező hatásúak.

A szappanosi őstelepen minden melléklet nélkül 
még egy gyermeki váz is felszínre került, teljesen mál
lóit állapotban. Azonkívül gyümölcsfakiásás és ültetés 
alkalmából megbolygatott területről szintén kerültek elő 
emberi váztöredékek. Melléklet csak az előbb leirt női 
váz mellet volt, egy vörös mázzal bevont korsó nyaki
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része s abban pattintgatás által készített obszidián penge. 
E sirok közelében, másfél ásó mélyen két melléklet nél
küli vázra akadtam. Nem volt nehéz megállapítani, hogy 
későbbi korúak, alkalmasint régibb középkoriak, amint 
más szarvasi halomnál is gyakori eset volt a prehiszto- 
rikus emlékek felett honfoglaláskori vagy a török hódolt
ság idejéből származó emlékek előfordulása. A vázak 
régisége honfoglaláskori eredetre vall.

A szappanosi ember létfentartására nézve fontos és 
tanulságos a feltárt maradványok alapján annak megálla
pítása, hogy táplálékát honnat szerezte? Folyó mellett 
élvén, egész természetes ama feltevés, hogy a folyó állat
világa bőven nyújtott számára huseleséget. Nemcsak a 
halakat fogyasztotta nagy mennyiségben, de a kagyló 
nyálkás húsát is igen kedvelhette, mivel a festékkagyló 
(Unió pictorum) héjai néhol oly hatalmas csomókban 
találtattak a halomban, hogy az ásást is csak nagy ügygyel- 
bajjal lehetett végezni miattok.

Pontosabban véve, a következő édesvízi kagylók és 
csigák héjait találtam a konyhahulladékok között: Unió 
pictorum, Anodonta cygnea, Helix pomatia L., Paludina 
vivipara L ,  Planorbis corneus L. A különféle édesvízi és 
tengerpartmenti kagylókat nemcsak a ma is élő prim itiv 
népek, de a kulturember is megeszi, pl. az osztrigát (Ost- 
rea edulis,) vagy az ehető csigát (Helix pomatia.) Az 
őskori népek kedvenc eledele volt a kagyló ; megálla
pították ezt az opoljeniki, tasnádi, ó-bessenyői, tibold- 
daróci, szeghalmi és még sok más őstelepnél. A paleolit
kori dán konyhahulladék halmok pl. másképen kagyló- 
héjhalmoknak is neveztetnek, a bennök levő kagylóhéjak 
után. A halak fogására hálót is használtak, ugyanis erre 
vall az a rengeteg hálósuly, melyeket a szappanosi tele
pen leltem. E hálósulyok forma tekintetében is nagy válto
zatosságot mutatnak. Kedvelhették a juh, szarvasmarha,
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őz, szarvas és a szárnyasok húsát is. Ezt bizonyítják a 
felszínre került csonthulladékok. A kutya már házi álla
tuk lehetett. Egy házi eb állcsont darabja után következ
tethetni erre. Viszont egy ritka érdekességü dombormives 
edénytöredék tanúsága szerint a kecske sem volt isme
retlen előttük.

A hód e telep környékén való előfordulása sem 
kétséges, miután egy hód metszőfog szintén felszínre 
került. Hódnak nyoma más békésmegyei lelőhelyen is 
előkerült, igy a szeghalmi Kovácshalomban. A halásza
ton, vadászaton, néhány házi állat-faj tenyésztésén kivül 
födmiveléssel is foglalkoztak. Kunyhótapasz és rosszul 
égetett hállósuly darabokban gabonanövények magvainak 
nyomait észleltem. A búzán kivül főleg a gyorsan érő árpát 
termesztették.

A svájci cölöpépitmények helyén a hatszoros árpa 
(Hordeum hexastichon) maradványaira akadtak. (Lubbock : 
Történelem előtti idők.) A közönséges árpa (Hordeum 
vulgare) magjánál kisebb a szeme s De Candolle szerint a 
régi egyiptomiak, görögök, rómaiak szintén ezt művelték. 
Dr. Heer (Die Pflanzen der Pfalbauten) szerint megpör- 
köléssel távolították el a magról az erősen hozzá tapadó 
toklászt. A kagylót főve ehették s részben a halat is. Ellen
ben a többi állatok húsa sütve kerülhetett asztalukra 
s valószínűleg amúgy angolosan készítve, mivel az őslakók 
fogazata erős rágásról tanúskodik. A hal sütésére hosszú, 
lapos tálat használhattak; ilyesféle edény töredéke szin
tén előkerült. Eledelük tehát változatos volt. Állati és 
növényi eledel, alkalmasint tej is.

A szappanosi ősember ütő, szúró, vágó, vakaró, 
hasitó s egyéb eszközeit és szerszámait kőből, csontból, 
nem lehetetlen, hogy kagylóhéjból, égetett agyagból, 
azonkívül bizonyára még fából is készítette. A faesz
közök azonban nem állanak ellent a földbe, végbemenő



23

évezredes rothasztó hatásoknak. A kőbalták, kővésők, 
kőkalapácsok főleg kovából készültek. Alakjuk sokban 
megegyezik a szarvasi őstelep emlékeivel máskülönben is 
erős rokonságban álló Arankavidéki (Bukova-pusztai s 
ó-bessenyői), továbbá a békésmegyei szeghalmi (Kovács
halom) lelőhelyeken találtakéval. Két teljesen ép kova
véső igen jellegzetes neolit-kori formát mutat. A balták 
és kalapácsok leginkább csak töredékekben találtattak. 
Furt példányt mindössze egyet leltem. Rosszul égetett 
agyagból készült balta és kalapács töredéke is előfor
dult a leletek között. Ütésre, hasításra, gyenge voltuk 
miatt alkalmasak nem lehettek; egyes archeológusok sir- 
mellékletü! alkalmazott modelleknek tartják az ily leleteket, 
de ép oly joggal vélhetjük játékszereknek, ahogy nap
jainkban is papírból sisakot, bádogból kardot stb. készí
tenek gyermeki játékszerekül.

Mint a bogojevói (Bács. m.) őstelep kőbalta nyél- 
likánál, a szarvasiénál is azt észleltem, hogy két nem 
egyenlő átmérőjű hengerrel fúrhatták. Szélesebbel kez
dették s keskenyebbel folytatták. Egy szerpentinből 
készült zuzókő formája feltűnően egyezik a Bukova-pusz
tai (Torontál m.) halmokban találttal. Simitókövek, főleg 
kovából szintén találtattak, úgyszintén egy valószínűleg 
parittyakő. Az alkalmasabb formájú kavicsokat a szappa- 
nosi ősember is felhasználta eszközül. Egy tojásdad idomú, 
eléggé élezett kavics baltának volt alkalmas. Csiszolt kő
eszközökön kívül obszidiánból és kovából pattintott kés
pengék töredékei itt-ott szintén előfordultak. A kőeszkö
zök szarukőből, kvarcpalából, obszidiánból, kovából, 
szerpentinből, trachitból, kvarchomokkőből stb. készül
tek. A vastaghéju festékkagyló késél-finomságu lemez
töredékeit, melyek hosszirányban lépcsőzetesen hasithatók, 
szintén felhasználhatta a szappanosi ősember az állatok 
nyuzásánál, tisztításánál.
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A köröstarcsai halász nép között ma is használatos 
a tavi kagyló héjából készült halzsir-kanál. A kagylóhéjakat 
különben sok hazai és külföldi őstelepeken ékszerül is 
feldolgoztak. Csonteszköz kevés és javarészben csak töre
dék került elő. Csonttük, csontárak voltak a leggyakori- 
abbak. Néhány nagyobb állati végcsonton fűrészelt baráz
dák láthatók, melyeket zsineggel, vagy inkább kőfürész- 
szel készíthettek.

Mielőtt a szappanosi ősember agyagmtivességére tér
nék át, még megemlékszem rövidesen a lelt ékszertöredékek
ről. Két ékszertöredék érdemel nagyobb figyelmet. Egyik 
egy 1*1 cm. vastag 7 cm. átmérőjű s 2 2 cm. széles nyí
lású csontkorohg fél darabja. Anyagát tekintve mammuth 
agyarából készülhetett, persze igen nagy fáradtsággal. 
Napjainkban is kerül elő néha-néha az Élő-Körözsből a 
halászok hálója által felvetve, egy-egy diluviális állat váz 
darabja. Néhány év előtt mammut-zápfogat halásztak ki 
a szarvasi halászok. A tanítóképző régiségtára őrzi. Rén
szarvas aggancstöredéke több esetben került ki a folyó 
medréből. A szappanosi őshalász is véletlenül juthatott 
hozzá egy ily agyartöredékhez s fel is dolgozta ékszer
nek. Az egyptomi guggoló vázu sírokban elefántcsontból 
készült zárt karperecek nem ritkák.

A petrisi őstelepen csontból készült gyűrűt lelt a 
kutató, Orosz Endre. A már többször említett Bukova- 
pusztai tumulusokból likkal ellátott csontlemez került elő. 
Dr. Weddel megfigyelése szerint a lhassai nők mai nap 
is hordanak csontgyürüket. (Dr. W eddel: A rejtelmes 
Lhassza).

A szappanosi lelet azonban egyedülálló abban a 
tekintetben, hogy mammuth agyarból készült. Másik ék
szertöredék egy szürkés-zöld kőből készült karika darabja.

Az ó-bessenyői telepen szintén leltek ehez hasonló 
ékszertöredéket. Ritkaság az ilyen lelet, mivel óriási mun-



25

kát jelentett egy ilyen kőkarika készítése. Az egyiptomi 
sírokban kovából s szürkés-zöld palából, esetleg kagyló
héjból készült ilyen karikákat leltek, melyek zárt karpe
recként szolgáltak. A lengyeli telepen kagylóból készül
teket találtak. A szarvasi kőékszer szerpentines anyagú. 
Nagysága: 572 cm. átm. kívül, 4 V2 cm. belső átm. Elő
fordult még a szappanosi ékszerek között közönséges 
agyagkarika is, amelyet gyakrabban találni más őskori 
sírokban is, mint pl. petrisi, opoljeniki stb. őstelepeken.

A szappanosi ősember agyagmiivessége különös figyel
met érdemel nemcsak a benne megnyilvánuló technikai 
eredetiség, a diszitő motívumok formagazdagsága révén, 
de azon fontos oknál fogva is, hogy e keramikai készít
mények stilisztikai jellegei több neolit-kori kulturáramlat 
hatását mutatják s amellett önállóan fejlett helyi ízlést is 
találhatni bennök. Az edények díszítéssel ellátott vagy 
díszítés nélküli testetlen, festett s végül figurális alakza
tokkal bírók. E három csoport közül legtömegesebben 
képviselve a testetlen edénymaradványok, korlátoltabb 
számuak a festettek s legkevesebb a figurális díszítésű 
s ezek között is a plasztikus alakkal biró csupán egy 
darabbal szerepel. (III. Tábla.) Az edények anyaga dur
ván vagy finomabban iszapolt agyag, törekkel keverve. 
Durvább edényeknél kagylóhéj- és égetett agyagtörmelé
ket, továbbá finom, kavicsszemcséket is találunk az agyagba 
keverten. Az edények korong nélkül készültek s égető 
kemencék nélkül, szabad tűznél égették jobban vagy 
gyengébben. Vannak csaknem teljesen vörösre égetett 
cserépdarabok is, de csakis elvétve, mig a legtöbb edény 
fakó veresre, barnára, világos barnára, vagy sárgára ége
tett külső, belső kéreggel bir, középső legvastagabb rétege 
pedig tulnyomólag fekete. Az edények anyagának fekete 
színe a rosszul égetett edényeknél a füstön való szárítás 
eredménye, mig a jobban égetett és fényes-fekete felüle-



26

tiieknél az agyagnak szénnel, pernyével vagy korommal 
való keverése által lehetett e szin előállítva, esetleg masz- 
gántartalmu ásványok porának hozzákeverésével. Az edény
fal vastagsága igen változatos. Alig 2 vastag cseréptől 
kezdve a 3 cm. vastagságot elérő töredékek sem ritkák. 
Az edények nagysága ép ily  változatos.

Akadtak játékszámba menő apró kis tálak, de viszont 
nem egy hatalmas nagyságú és vastagságú töredék akós 
ürtartalmu víztartó vagy gabonatartó edényt sejtet. Az 
edények formája szerint megkülönböztethetünk a szappa- 
nosi leletek között tálakat, különböző nagyságban, bögré
ket, széles szájú korsókat, hatalmas fazekakat stb. Az 
edények díszítése mélyített, plasztikus és festett disz, mely 
az egész edénynek egy színnel való bevonása esetén 
monochrom, de két szin alkalmazása is előfordul a szaíag- 
diszü motívumoknál. (II. Tábla. 15. á.) A vörös alapon 
fekete színnel ábrázolt spirális meanderhez hasonló sza- 
lagdisz, színezés tekintetében s a színes felület előállítá
sának technikai módjára nézve nagy rokonságot mutat az 
erősdi és oltszemi (Háromszék m.) premykenei telepek 
egynémely polychrom festésű edénytöredékével (Arch. 
Ért. 1912. évf. febr. szám.)

A mélyített díszek lehetnek szabálytalanul vagy bizo
nyos rend szerint kereszteződő bekarcolt egyenesek. (II. 
Tábla, első sor.) Néhány nagyobbfaja, durvamüvü edény
nél a talp alján is találhatni egymást keresztező mélyített 
vonalakat, mely ormamentális jelenség az arankavidéki 
edénytalpaknál is észlelhető. E hálószerű mustrát ábrázoló 
textil-disz eredete némi valószínűséggel úgy magyaráz
ható, hogy a megformált edényt szárítás és égetés alkal
mával szalmás vagy szalmafonadékos alapzatra, esetleg 
növényi rostból készült fonadékra helyezték s ennek le
nyomata képezi e mustrázatot. Nehezebben megfejthető 
ama hálózatos bekarcolás célja és eredete, mely a rosszul
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égetett, jóformán csak napon szárított durva edények tal
pának belső lapján látható. Az edény oldalára karcolt 
egyenesek néha oly kombinativ geometriai elrendeződést 
mutálnák, mely egyenesen meglepő formaérzéket és instruk
tiv tehetséget árul el. (II. Tábla. 2. á.)

Az egyenes vonalakból alakuló egyszerű geometrikus 
forma a cikk-cakkosan haladó egyenes. Majd az egyene
sek szalagokat alkotva, legjelegzetesebben a meander 
alakban jelentkeznek. A meander diszü töredékek nagyobb 
edény darabjait képezik. (II. Tábla. 12., 13., 14. a.) A 
vésett görbe vonalak hullámos diszt képezhetnek, vagy 
spirálisan hajló szalagot szegélyezhetnek, mint egy szalag- 
díszes festett cserépnél. (II. Tábla. 15. á.) A körömdisz 
akár a köröm élének egyszerű bemélyesztése által (II. 
Tábla. 3. a.), akár két ujjhegynek összehúzása által alkotva, 
a legváltozatosabb elrendeződésben található (II. Tábla. 
4., 6., 18., 22. á.) Igen közönségesek a csipkézett bordák 
is. (II. Tábla. 5. á.) Nádszállal vagy alkalmas végtag
csonttal kör alakú mélyített vonaldiszek is előfordulnak. 
(II. Tábla. 16. á.) Éhez teljesen hasonló mélyített díszről 
tesz említést Farkas Sándor is a szentesi őskori lelet 
ismertetésével kapcsolatban. (Farkas Sándor: Szentesi ős
kori lelet. Arch. Ért. 1889-iki évf.-ban.) E köralaku mélyí
tett díszek egy töredéknél mindössze mintegy 4 "; átmérő- 
jüek. Anyagelvétel által vésett apró gödröcskék teszik 
ripacsos felületűé némelyik töredéket.

A plasztikus díszek egyrésze rövidebb vagy hosz- 
szabb, kisujj vastagságú felrakott s hengeres szalagdarab
kák által alkotvák. (II. Tábla. 24. á.) E szalagdarabok 
a vonaldiszek módjára vagy cikk-cakkos, vagy hullámos 
alakban lehetnek rárakva az edényfelületekre. (II. Tábla. 
26. á. Ili Tábla. 1, á.) Csinos és a szappanosi ember 
által kedvelt disz volt a láncszerűen vésett szalagdudor, 
mely egy hatalmas edénynél csinos kombinációban. (II.
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Tábla. 21. á.) fordul elő. A bütyökdisz is igen gyakori 
vagy magánosán vagy többesével elhelyezve. (II. Tábla. 
9. á.) A korong alakú kiemelkedés, mint gombdisz, szin
tén több esetben észlelhető. A lencseszem nagyságú dudo
rok az egész edény felíilelét fedik s a kőkorra jellemző 
lencsediszt alkotják. (II, Tábla. 25. á.) A mélyített és 
plasztikus díszek igen sok esetben kombináltan jelent
keznek. (II. Tábla. 22. á.) A festett edények szárítás után 
agyaggal kevert vörös vagy sárga okkerből készült máz
zal vonattak be különböző vastagságban. A festett és 
díszített edényeknél vastagabb színes réteg lett a felületre 
kenve, a mélyített disz számára. A díszítés nélküli vörös
sárga v. gesztenyebarna szinü edényeket fényesre simí
tották a máz megszáradása után.

Igen nagyfontosságu és jellemző díszítésű ama edény
töredék, melynek vörös alapszínén ívesen hajló fekete 
szalagdiszek láthatók, a szalagok szegélye mélyített 
vonallal jelölve. (II. Tábla. 15. á.) A figurális díszí
tések mélyítettek vagy plasztikusak. A mélyítettek kalászt 
ábrázoló formákat mutatnak, általában növényi motívu
mokat jeleznek. (III. Tábla. 9., 10., 11., 12., 13. á.) Plasz
tikus figurális disz csak egy töredéken észlelhető, de ez 
a különben is nagyon ritka domborműves töredékek kö
zött egyike a legbecsesebbeknek. (III. Tábla. 15. á.) 
Kecskefejet ábrázol s mint ilyen a hazai leletek között 
páratlanul álló. A csépai, szeghalmi, butmiri, bukova- 
pusztai, tordosi leletekhez méltán sorakozik. A csépai és 
szeghalmi (ez utóbbi vésett) díszek gímszarvast, a but
m iri- és tordosiak emberi alakzatokat ábrázolnak.

A kecskefej ábrázolása, mint minden neolit-kori figu
rális dombormű, igen kezdetleges, bár formailag tökéle
tesebb kidolgozású a csépai, bukova-pusztai, tordosi vagy 
akár a cipruszi alakoknál is. A fej alakja s tartása elég 
természetes. A szarvak túlzottan hosszúak, de azért koránt-
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sem lehetne azt állítani, hogy talán nem is kecske-, de 
szarvasfejet ábrázol ? A hozzá igen hasonló bukova-pusz- 
tai dombormű (Arankavidéki) is valószínűleg tévesen lett 
szarvasfejnek deklarálva ? A fejet részben felrakás, rész
ben az edény falából való anyagelvétel révén mintázta a 
szappanosi művész. A fej körül el is vékonyította alapo
san a vörösre égetett s mélyített dísszel csinosított edény 
falát. Mint az arankavidéki, úgy a szarvasi leletek között 
is akadt oly szabálytalan formájú plasztikus díszítéssel 
ellátott edénytöredék, mely felrakások egynémelyike állati 
formát mutat, ez azonban alkalmasint csak a véletlen 
müve. (III. Tábla. 14. á.)

Az edények pereme kihajló, behajló vagy egyenesen 
felálló. A perem széle félgömbszerü mélyítéssel több 
edénynél csipkézett. A fülek szalag v. átfúrt, kúpos fülek, 
ez utóbbiak zsineggel való felfüggesztésre alkalmasak. 
A zsinegre való akasztást szolgáló átfúrt fül világos pél
dája szemlélhető egy kisebb fajta, tojásdad idomú bög
rén. (III. Tábla. 25. á.) Ezen edénynek hasonló mását 
képezi nemcsak a fül elhelyezése, de az edény alakja 
tekintetében is a lucskai őstelepen 1880-ban (Ung m.) 
lelt bögre. A fonállal felfüggeszthető edények nemcsak 
több hazai őstelep (Sátoraljaújhely, Lengyel, Óbessenyő 
stb.) leletei között találhatók, de előfordulnak a trójai 
leletekben is.

Kampósan lehajló, bütyökszeríi fül is akadt. Az edé
nyek talpasak, talpcsövesek és lábakon állók. A talpcső- 
vek nem túlságos magasak. (III. Tábla. 2., 3., 4., 5., 6., 
7., 8. á.) A lábak hengeresek, esetleg mélyített vonal- 
disszel ellátottak. Van egy lemezes, belső oldalán homorú 
edényláb is, melynek széle csipkézett. Igen érdekes egy 
köralakban elhelyezett, bütykökből alkotott edénytalp. Egy 
edénytalp közepén köralaku nyílás volt. A hálósulyok 
nagy számmal, 200-an felül, igen változatos alakokkal
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szerepelnek. Korong, gömb, henger, hordó, kőkereszt s 
oldalt összeillesztett iker-tojásdad alak mellett ráncosán 
gyűrt gömbök vagy teljesen szabálytalan gömbded, ujbe- 
nyomásokkal díszített formát mutatnak. Nem minden háló
nehezék átfúrt. A legtöbbnél ugyan a hálósuly közepét 
átható kis ujj vastagságú csatorna van, a fonal átfüzésére, 
a hálóhoz kötözés céljából. Van azonban a többi között egy 
szögletes körvonalú s két barázda által 4 cikkre osztott 
hálónehezék, mely a barázdákon átvont zsineggel lett 
hozzáerősitve a hálóhoz. (III. Tábla. 16. á ) Eredeti forma 
az ikertojásdad alakzatot feltüntető. (III. Tábla. 17. á.)

Van két igen eredeti alakú hálónehezék. Az egyik 
töredékben maradt fenn s felől korsószerii nyakkal ellátott 
s nem lehetetlen, hogy más rendeltetésű, esetleg a kunyhó 
tetejének díszéből származó töredék. (III. Tábla. 18. á.) 
Egy teljesen ép hálósuly különös formájával (Ili. Tábla. 
24. á.) a hazai hálósulyok között egyedül álló. A szap- 
panosi telepen hozzá hasonló töredéket többet is leltem. 
E hálósuly formájához hasonló s felfüggesztésre alkalmas 
edény a külföldi, svájci cölöpépitmények leletei között 
előfordult. Egy ily ábra látható Dr. Platz Bonifác népies 
modorban Írott és sok avult nézetett tárgyaló müvében 
is. (Dr. P la tz: Az ember eredése, faji egysége és kora. 
Budapest, 1905. 340 old. alsó sor.)

Előfordultak kúpos kecekövek, (III. Tábla. 20., 22., 
23. á.) böncsők (III. Tábla. 20. á.) s kisebb hálónehe
zékek is. A hálónehezékek meglehetős vitás reliquiái a 
neolitkornak. Radimsky, Hoernes, Darnay szövőnehezé
keknek hiszik, Szendrey, Ortvay, Wosinszky tűzi szer
tartásoknál alkalmazott symbolikus tárgyaknak vélik. A 
németek a kúpos alakú, sokszor át sem fúrt idomuakat 
„Feuerhunde“ névvel jelzik. E tűzi kutyák állítólag a viz 
forralására szolgáltak, felhevitett állapotban.

Rómer Flóris kúpos idomú, át nem fúrt formákat,
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melyek a hazai neolit-kori telepeken elég gyakoriak, szin
tén tűzi kutyáknak nevezi. A szappanosi leletek között 
szintén akadtak ily, nem hálónehezék célját szolgáló agyag- 
kúpok (III. Tábla. 19. á.) Dr. Truhelka Ciro a Száva 
mentén Donja—Dolina közelében átkutatott cölöptelepen 
szintén több ily agyaggulára akadt s ő is csatlakozik ama 
felfogáshoz, mely hevített állapotban vizforralásra való 
alkalmasságukat feltételezi. (Arch. Ért. 1909. évf. ápr. 
szám.) A kisebb, nagyobb gömb, félgömb, tojásdad tál, 
korsó alakú edények között akadhatni csinosabb formákra 
és tökéletesebb kidolgozású edények töredékeire is. Egy 
alig 3 ÍJ; falvastagságú csupor, mely fényesített, barnás, 
feketés felületű, finoman iszapolt anyagú, valósággal re
mekbe készült, oly subtilis, gondos munka. A mai kanták 
formáját szintén megtaláljuk, bár csak töredékekben. (III. 
Tábla. 32. á.) Igen csinos korsó töredékét mutatja a II. 
Tábla. 27. ábrája. Igen meglepő formájú volt egy nem 
simított felületű, de erősen vörös okkerrel festett hatal
mas agyaglábos. (III. Tábla. 30. á )  A föld súlya több 
darabra nyomta széjjel a csaknem 40 cm. magas, alul 
keskenyedő, szájnál kiszélesedő, egyenes oldalú edényt, 
mely a perem alatt hullámvonal alakú s két harántirány
ban körbe futó sorban rendezendő mélyített díszekkel 
ornamentált. A felületéről a vörös festék por alakban 
válik le. Lehetséges, hogy talán a fényesített felület máza 
a talaj nedvességének bomlasztó hatására mállott el ?

Az egy kulturrétegből álló szappanosi őstelep emlé
keinek s magának a lelőhelynek fenti vázlatos, de a leg
lényegesebbekre kiterjedő ismertetéséből a rendelkezésre 
álló analógiákkal való kritikai egybevetése alapján a kor
meghatározás, a telepnek a neolit-kultura köreiben való 
elhelyezése s a különböző prehisztorikus kulturáramlatok 
hatásának megállapítása túlságosan nehéz feladat nem 
Ieend.
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Az Alföld neolit-kori kultúrájának leggazdagabb ada
tait a Tisza menti konyhahulladékhalmok szolgáltatták, 
igy pl. a csépai, szelevényi, tószegi, szihalmi stb. telepek. 
Méltán sorakozott ezek mellé az Aranka menti ó-besse- 
nyői neolit-kori kultúrával biró lelőhely, mely azonkivül 
erősen helyi jellegű is ; teljesen hozzá csatlakozik a 
Bukova-pusztai telephely is. E kettőhöz viszonyítva úgy 
a lelőhely topográfiája, mint a leletkörülmények és sok 
hasonló vonása a leleteknek, az edénydiszités stb. na
gyon sok megegyező vonást mutatnak. Érdekes, hogy a 
békésmegyei Szeghalom környékén átkutatott Kovácsha
lom, főleg eszközök s az edények szempontjából élesen 
elüt a szarvasi szintén békésmegyei ősteleptől s ott a 
szarvasinál egészen más őskori kultúrát kell feltételeznünk, 
fejletlen keramikával.

Sok vitára s a nemzeti hiúság következtében nem 
mindig a legtárgyilagosabb feltevésekre adott okot annak 
megállapítása, hogy vájjon az őskori kultúra kiinduló 
pontja a déli görög szigetvilág (Trója Mikene) volt e 
vagy pedig e mivelődési áramlat északról jött még 
Görögországba is ? A sátoraljaújhelyi teleppel rokon mélyí
tett és festett neolit-kori edénytöredékek feltűnő megegye
zést mutatnak a Dnjeper menti telepek leleteivel. A 
szarvasi ó-temetői mélyített diszü s vörös festésű csere
pek s a vörös alapon fekete szalagdisszel ornamentált 
szappanosi edénytöredékek szintén az északi őskori kul- 
turáramlat mellett szólanak. A szappanosi edények 
viszont a déli áramlat hatását is erős kifejezésre juttatják.

A Schliemann Henrik által végzett trójai kutatás 
alkalmával 1872-ben az első romréteg őskorinak bizo
nyult. Az ottani, durván iszapolt s ásványtörmelékkel 
kevert anyagú, szabad tűznél jó l rosszul égetett edények 
feketék vagy fényes pirosak. A szappanosi őstelep edé
nyeire csaknem hajszálig reáillik e leírás. Ama kőkori-
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kulturáramlat, mely délkeletről a Duna mentén észak
nyugatra és nyugatra egész a Rajnáig terjedt, az edé
nyeket festéssel, vagy mélyített inda, spirális vagy meander- 
szerü dísszel látta el. A szarvasi szappanosi edények 
között több töredéken mélyített vonalak által ábrázolt 
meander-motivumok vannak.

A Klopfleisch által megállapított s a neolit-korban 
korrendileg élesen elkülöníthető középeurópai emlékcso
port, „szalagdiszes keramika“ délkeleti régiójába sorolja 
Reinecke (Arch. Ért. 1896. évf. 289. old.) Erdély (főleg 
a tordosi telep) és Tisza vidékét is. Ide tartozik a 
Serajevo melletti Butmir is (Hoernes Radinszky: Die neo- 
litische Ansiedlung von Butmir. Wien. 1894.) E regióba 
sorolhatók a szarvasi szappanosi cserepek is, melyek a 
szentesi, Munkács-kishegyi Ideietekkel is erős hasonló
sági viszonyban állanak. A figurális diszü edénytöredé
kek a fényesített felületüekkel együtt a Középtenger keleti 
vidékének (Hissarlik-Trója, Phrygia, Görögország, Cyprusz, 
Egyiptom) keramikájával mutatnak közeli rokonságot. 
Sőt a figurális donibormüvek oly ritkák a keleti leletek 
között is, hogy csaknem kizárólag csupán a cypruszi 
emlékek között akadhatni ilyenekre. Pl. domborműves 
szarvasrajzra, melynél az általam a szarvasi főgimnázium 
gyűjteményében felfedezett s Csépa környékéről származó 
plasztikus szarvasrajz felette áll a cypruszi töredéknek. A 
növényi motivumu figurális diszü szappanosi cserepek 
főleg az árpakalász mélyített rajza által válnak különösen 
figyelemre méltókká. A szappanosi őstelep tehát úgy az 
északi, mint a déli neolit-kori kulturáramlat hatását mutatja, 
azonkívül neander-motivumos és egyéb szalagos orna- 
mentikáju cserepei beleilleszthetők a szalagdiszes kera
mika fentebb vázolt délkeleti régiójába.

Mindezen hatások dacára a szappanosi ősember 
keramikája erős helyi jelleget is mutat, amely körülmény

3
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az itteni őslakók eredetiségre, önállóságra való törekvé
sét bizonyítja, amely körülmény magasabb fejlettséget, 
nem közönséges technikai képességet jelent. Megnyilat
kozik az Ízlésnek és technikának eme fejlettsége az edé
nyek díszítési formáiban, a hálónehezékek egy-két ujdon- 
szerü alakjában, a mammuth-agyarból nagy ügyességgel 
csiszolt csontkorong s a szerpentinből készített kőkarpe
rec előállításában.

A szarvasi szappanosi telep tiszta neolit-kori kultú
ráját mi sem bizonyítja jobban, mint a fémnek teljes 
hiánya s a leleteknek a tipikus neolit-kori ó-bessenyői 
és Bukova-pusztai, általában Arankavidéki emlékekkel 
való feltűnő egyezése. A festett és figurális domborművű 
cserepek magasabb neolit-kori kultúrát jelentenek.

Mindenesetre a szappanosi telep fejlett keramikája 
is megerősíteni látszik egy-két hazai archeológusunk 
ama erős nemzeti önérzeten alapuló feltevését, hogy 
hazánk az őskorban jelentékeny kulturközpont volt.

Szinte kuriozumképen említhetem meg, hogy nagy
nevű hazánkfia, Kossuth Lajos, ki szintén foglalkozott s 
nem teljesen dilettáns értelemben, archeológiái búvára
tokkal, az Arch. Értesítő 1883-ik évfolyamában közölt 
cikkében igen pesszimisztikus véleménnyel van ama kul- 
turáramlatok értékével szemben, melyek keletről jöttek 
hazánk területére hazánkon át nyugatra, úgy a régibb 
történelmi, mint a prehisztorikus időkben. Szerinte az Ázsiá
ból jött népvándorlási hullámok, még saját őseink sem, 
hoztak civilizációt hazánkba.

Az ázsiai eredetű civilizáció szerinte csakis India 
és környéki helyeiről jöhetett, ahol magas fejlettségű 
őskultura lehetett. Persze azóta az archeológiái kuta
tások nagyon megingatták ezt a feltevést. Hiszen ha 
csak a nagy ázsiai utazó, Stein Aurél felfedezését vesz- 
szük figyelembe, ki Lop-Nor környékén egy régi folyó-







Az 1914-15-ik iskolai év története.

A megpróbáltatások nehéz napjai köszöntöttek be az 
1914 — 15-ik tanévvel. A világháború mindent felforgató 
hullámai hozzánk is eljutottak. A rendes időben megnyíló 
iskolai év a tantestület felét találta itthon, másik felét a 
hazafias kötelesség hadiszolgálatba vonta. Már szóba ke
rült az az esetleges kényszerszülte intézkedés is, hogy a 
felsőbb hatóság jóváhagyásával a tanévet mi is, a rendes 
időtől eltérőleg, későbben kezdjük.

Hadba vonultak ugyanis N ike  1 sz ky Zoltán igazgató, 
H. F e j é r  Lajos a rajz- és kézügyesség tanára, S up p e r  
Frigyes a német nyelv, ének- és zene tanára, Remény i k 
László, a gyakorló iskola vezetője. Azonkívül Schwáb  
Jánost, a gazdaságtan tanárát, hadbavonult kerületi intéző 
helyettesére, a m. kir. földmivélésügyi miniszter 122462— 
1914 sz. rendeletével Mezőhegyesre rendelte ki, szolgá
lattételre.

Ugyancsak nélkülöznünk kellett a szintén hadbavo
nult Dr. T a k á c s  Gusztáv intézeti orvost és az egész
ségtan tanárát is. Az ifjak gyógykezelését Dr. Déry Hen
rik tb. megyei főorvos vállalta magára hálára kötelező 
önzetlenséggel. A tanév rendes időben való megkezdésé
nek elhalasztását azonban sikerült elkerülnünk.
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A tervbe vett katonai kórház céljaira több alkalmas 
épületet találván a Vörös Kereszt Egyesület Szarvas nagy
községben, a tanítóképző kikerült a számításból s a ta
nítás, még az előző tanév végén m egállap íto tt rendes 
időben szept. 5-én megkezdődött.

A beiratás szept. 1 - 2 -  és 3-án folyt le. Ezzel egy- 
időben volt a gyakorlóiskolai beiratás is. A gyakorlóis
kolára vonatkozó részletes jelentés külön fejezetben talál
ható.

A hagyománynak megfelelő tanévnyitó ünnepélyün
ket szept. hó 4-én tartottuk, melyen a tanítóképző intéző 
bizottságának érdemes elnöke, H a v i á r Dániel higgadt, 
megnyugtató munkára serkentő beszédével sokban hozzá
járult ahoz, hogy a könnyen izguló, nyugtalan ifjú kedélye
ket józan önuralomra terelje. A tanári kar tagjai, heti 
óraszámukat jelentékenyen növelve, igyekeztek magokra 
vállalni távollevő kollegáik tárgyainak ellátását is. Nagyon 
természetes, hogy ezt csakis órák összevonásával te
hették.

Örvendetesen tapasztaltuk, hogy a háború folytán 
támadt kavarodás növendékeink régi létszámát nem csök
kentette, sőt jelentékeny emelkedés mutatkozott. A múlt 
évi 53 növendékkel szemben a 1914 — 15-ik tanévfolya
mán 7ö-ra emelkedett a növendékek létszáma. Ezen 
emelkedés magyarázatát két okban találhatni. Első és fő 
ok volt egyházkerületünk nemes áldozatkészsége, mely 
3000 K segélyt juttatott az arra érdemes növendékek szá
mára. Második ok gyanánt vehető pedig ama körülmény, 
hogy az ország veszélyeztetett pontjain levő intézetek 
működése kétségessé válván, az országban központi fek
véssel bíró intézetünk legtöbb garanciát nyújtott a taní
tás rendes folytatására.

Mellesleg megjegyzem, hogy bár nem csekély kör
zetben kelvén hire ama törekvésnek, mely intézetünket
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tanítóképzővé óhajtja általszervezni, e lezajlott tanév ele
jén mindössze két —három szülő intézett kérdést az igaz
gatósághoz aziránt, hogy megnyilik-e a tervbe vett női 
tanítóképző az 1914— 15-ik tanévben? Ezen körülmény 
azonban még nagyon csekély alapot nyújtana ama aggo
dalom számára, mely a létesítendő női tanitónőképző 
életképességét kétségbe vonná.

A tanítóképzővel kapcsolatos gyakorlóiskola távollévő 
vezetőjének helyettesét, az ev. szarvasi egyház hozzájá
rulásával P i 1 i s z k y János ev. tanító vállalta magára, 
feladatát ritka kötelességtudással és fényes sikerrel telje
sítve.

A hadbavonuló szarvasi ev. tanítók nagy száma mi
att a helybeli elemiiskolák növendékeinek tanítása is sok 
nehézségbe ütközött s nagyon is indokolt, szinte köteles- 
ségszerii eljárás volt intézetünk vezetősége részéről, hogy 
a gyakorlóiskolába a rendes létszám szigorú betartását 
mellőzte s a rendesnél több növendéket fogadott be ter
meibe, de csak addig a határig, ameddig higiénikus és 
pedagógiai érdekek megengedték ezt.

A javító vizsgálatot szept. 12-én tartottuk. Vizsgála
tot tett 4 növendék, 3 sikerrel, 1 pedig osztályismétlésre 
utasittatott. A tanév elején tartandó javitó-osztályképesitő 
és különbözeti vizsgálatok szeptember hó 28-ára marad
tak, mivel a tanév megnyitási idejére nézve előállott bi
zonytalanság folytán a javító osztályképesitő vizsgálatok 
elnökének és miniszteri biztosának kiküldetése ügyében 
csakis akkor tehettünk lépéseket, mikor határozott megál
lapítást nyert a tanévnyitás pontos ideje. Javító osztály
képesitő vizsgálatot tett két ll-od éves növendék, sikerrel. 
Különbözeti vizsgálathoz járult T é b a y  János VI. gimn. 
osztályt végzett tanuló, kitűnő eredménnyel állván meg 
helyét.

Szomorú kötelességet teljesített tanárkarunk szept. hó



44

17-én. A tanítóképző intéző bizottságának érdemekben 
gazdag s önfeláldozó munkálkodásban kiváló elnökét, 
H a v i á r Dánielt súlyos csappással látogatta meg a min
denható. Fenkölt lelkületű s áldott jóságu nejét szept. 
15-én az Úr magához szólitá. Igaz részvétünket testüle
tileg tolmácsoltuk a lesújtott férj előtt s a nemes szivü 
uriasszony temetésén szintén testületileg vett részt tanár
karunk. Az elköltözött intézetünk iránt minden időben 
áldozatkész jóindulatot és érdeklődést tanúsított s áldott 
emlékét kegyelettel fogjuk őrizni.

A hadkötelezettség első Ízben október hó folyamán 
vont el növendékeink közzül 6 IV-ed éves tanulót, mint 
népfelkelőket, kik lángoló lelkesedéssel telve mondtak 
búcsút az őket szeretettel gondozó intézetnek. A szent 
honfiúi kötelesség teljesítésének igaz szeretetét vitték ma
gokkal.

Október hava a községben fenyegető kolera veszede
lem következtében a legmesszebbmenő egészségi óvóin
tézkedések megtételét tette szükségessé. Ebbe a tekin
tetben minden lehetőt elkövettünk. Az ifjúságot a tiszta
sági rendszabályokra nézve alaposan kioktattuk, a helyet
tes-igazgató a benlakó növendékeket s a gyakorlóisko
lát saját maga által készített alkalmas fertőtlenítő folya
dékkal látta el. A koleraveszedelem november hóban kö
zelebbről is érintette intézetünket, az intézeti szolga csa
ládja körében előfordult gyanús megbetegedés következ
tében. A legmesszebbmenő védőintézkedések azonban si
keresen elejét vették minden bajnak.

Nov. 19-én újabb gyászeset érintette fájdalmasan 
tantestületünket. Dr. Nemes Béla főgimn. tanárkollegánk 
hosszú betegség után bekövetkezett halála töltött el 
mindnyájunkat őszinte bánattal, mert hisz oly kollega 
elvesztése, kit mindnyájan igazán szerettünk s becsültünk, 
sajgó fájdalom nélkül nem történhetik. Testületileg vet
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tünk részt a hü kartárs szomorú végtisztességén.
Junius hó 6-án ugyancsak ily szomorú kötelességet 

teljesített tantestületünk. A közéleti harcoktól visszahú
zódó, csendes, de becsületes, lelkiismeretes hivatástelje 
sitésben munkálkodó kartársunkat ragadta el a halál. Az 
említett napon S z i r á c z k y  Gyula főgimnáziumi tanár
kollegánkat kisértük utolsó útjára, a súlyos betegség ál
tal rámért sok szenvedés után boldog nyugalmat kívánva 
néki mindnyájan s emlékét szeretettel zárva lelkűnkbe.

Intézetünk egykori növendékei közül számosán küz
döttek s küzdenek is dicsőséggel a csatatéren. És nem 
egynek emlékét már az éléséit hősök között ápoljuk igaz 
kegyelettel. T ó t h  Pál ó-szőlői tanító, egykori derék ta
nítványunk szintén e hősi halált haltak közé került. Ál
dott emlékére a nov. 29-én az ev. ó-templomban tartott 
gyászistentiszteleten tanárkarunk a növendékekkel együtt 
megjelent mély részvéttel áldozva az elhunyt hős emlé
kének.

A közeledő karácsony alkalmából felettes hatósága
inktól a katonák karácsonyi ajándékaira vonatkozó gyiij- 
tőivek és buzdító felszólítások érkeztek. Nehéz helyzet 
előtt állottunk. Növendékeink túlnyomó része szegénysorsu 
s nem egynek atyja szintén hadbavonult. De adakozni 
mind szeretett volna. Megoldottuk aztán a kérdést akkép, 
hogy a tanulóifjúságnak engedélyt adtunk a helybeli kö
zönség körében eszközölt gyűjtésre is. És ezt ritka buz
galommal végezték s a szarvasi közönség hálára kötelező 
rokonszenvvel fogadta ifjaink nemes fáradozását. Az ered
mény legszebben bizonyít e mellett. Az ifjúság és a kö
zönség körében gyűjtött jótékony adományok ugyanis 
469 K 11 fillért tettek ki. Azonkívül cigaretta és meleg 
ruhanemű is jutott távol küzdő katonáink számára.

A háborús idők újabb mozzanatát képezte a dec. 
9-iki s Békésgyulán tartott népfelkelői bemutató szemle,



40

melyen az itthon levő tanárok, egy kivételével, mind meg
jelentek s valamennyien alkalmasnak bizonyultak a kato
nai szolgálatra. A V. K. M. 1131 — 1915. leiratában a 
besorozott és a tanítás rendes befejezése érdekében fel
mentésre javaslatba hozott tanároknak a katonai szolgálat 
alól bizonytalan időre való felmentését közölte.

Nem tudom eléggé vázolni azt a nemes büszkeséget 
s azt az igaz, önfeláldozásra kész lelkesedést, mely be
sorozott tanárainkat áthatotta. A kötelesség egyenlőre az 
intézetben teljesítendő munkára tartja vissza őket, de ne
hezen várják azt a percet is, melyben kint a harctéren 
is meghozhassák áldozatukat nehéznapokat élő hazájukért.

Miután Lév i  us Ernő kartársunk az 1915. április 
19-ikén Szarvason tartott bemutató szemlén szintén alkal
masnak bizonyult a katonaszolgálatra, vele a szarvasi ev. 
tanítóképző egész tanárkara katonai szolgálatra kötelezett 
lett s ezt mint páratlanul álló esetet jegyezzük fel a többi 
intézetekkel szemben.

Dec. 19-én Vámos  Sándor zenedei tanuló külön
bözeti vizsgálatát tartottuk az I—II. é. tananyagból. A 
vizsgálat sikerült.

Az 1914-ik évet, isten segítségével, minden komo
lyabban gátló akadály nélkül fejezhettük be. A rendes 
időben kezdődő tanítást mi sem zavarta rendes folyásá
ban. Ifjaink a nehéz időkhöz illő komoly kötelességtudás
sal igyekeztek eleget tenni feladatuknak. Viszont a tanári 
kar is a mulasztásokkal és az itt-ott előforduló kihágá
sokkal szemben fokozott szigorral óhajtott eljárni, kettő
zött önfegyelmezést és komolyságot kívánva ezzel is a 
növendékektől.

Az 1915-ik év január havának 13— 14-ik napjára 
halasztott egyházkerületi közggyülés iránt nagy érdeklődés
sel és várakozással voltunk eltelve annál inkább is, mi
vel intézetünket érintő több fontos ügy szerepelt gazdag
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programmjában. így a kultuszminiszter 31152— 1914. sz. 
a. kelt rendeletével kiadott „Rendtartási és Képesitővizs- 
gálati Szabályzatira vonatkozó észrevételek előterjesz
tése, az intézet igazgatójának állásában való véglegesí
tése és főképpen pedig intézetünk női tanítóképzővé való 
átszervezése.

A püspök úr Öméltóságának kegyes óhajára és fel
szólítására az intézet helyettes igazgatója lett megbízva 
a tanítóképzői ügyek előterjesztésével. A fent említett 
ügyek nagyszámú iratainak éjjeleket igénybe vevő lelki- 
ismeretes tanulmányozása, azonkívül az igazgatói teen
dők mellett ellátásra váró 23 tanórával járó munka, to
vábbá a növendékek koleragyanus ruháinak fertőtelenitése, 
melyet a helyettes igazgató maga óhajtott elvégezni, s 
mely desinficiálás alkalmával mérges formalingőzöket le
helt be a desinficiáló is, e túlfeszített munka szomorú 
visszahatása nem maradt el. Jan. hó 10-én súlyos tüdő
vérzés lepte meg a helyettes-igazgatót s ágyhoz kötötte 
teljes hónapig. Az egyházkerületi gyűlésre a tanári kar 
K i ss  Sándor kollega kiküldetésének engedélyezését kérte 
távirati utón a püspök úr Öméltóságától. Az engedély meg 
is lett s Kiss Sándor a leglelkiismeretesebb buzgalom
mal igyekezett megfelelni nehéz és felelőségteljes előadói 
feladatának. Törekvése teljes sikerrel járt.

A megtartott kerületi közgyűlés a tanári kar javas
lata értelmében elhatározta, hogy az állami rendtartás 
életbeléptetéséről mindaddig nem határoz, mig az orsz. 
ev. tanár- és tanítóegyesület ki nem dolgozza az ev. 
egyet, tanítóképzői rendtartást az állami alapján.

Az igazgatói állás véglegesítése dolgában pedig akkép 
határozott, hogy meg kell várni a zsinati határozat tör
vényerőre való emelkedését, mert annak egyik rendelke
zése megszünteti az intézőbizottság szervezeti szabályzatá
nak 14. pontját, mely az igazgató véglegesítésének akadálya.
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A közgyűlés elhatározta a szarvasi tanítóképzőnek 
tanitónőképzővé való átszervezését is, annak kimondásá
val, hogy a tanitónőképző székhelye Szarvas maradjon, 
mert e község vidékének viszonyai leginkább megfelelnek 
a tanítóképzés céljának. Mivel pedig a tanitónőképző ügye 
és a kultuszminiszter által engedélyezett 10.000 kor. építési 
állami segély ügye szorosan egybefüggenek s mert a 
miniszter az építési tervek és az építési kölcsön felvéte
lére vonatkozó iratoknak benyújtására határidőül 1915. 
szept. 1 -ét tűzte ki, a kerületi közgyűlés elhatározta, hogy 
felterjesztést intéz a kultuszminiszterhez, melyben a hábo
rús viszonyok és kölcsönszerzés nehézségeire való tekin
tettel a kitűzött határidő meghosszabbítását kéri. A tanító
képző intézet átszervezésének előkészítésére a kerületi 
közgyűlés az iskolai bizottság elnöksége elnöklete alatt 
egy együttes bizottságot küld ki, melynek tagjai lettek 
Dr. H o f f m a n n  Frigyes, Dr. Pőze l  István és a szarvasi 
tanítóképző intéző bizottságának tagjai.

Nagy sajnálattal kellett tapasztalnunk azt is, hogy 
intézetünk ügyeinek, érdekeinek nagytekintélyű lelkes 
pártfogója, intéző bizottságunk fáradhatatlan tevékenységű 
elnöke, Ha v i  ár Dániel, megrongált egészségének helyre
állítása céljából délvidékre utazott. Népszerű alakja hiány
zott a kerületi ülésről. Komoly tudását s bölcs tapasz
talatait személyesen nem érvényesíthette a közgyűlésen 
intézetünk javára, bár ezt melegen óhajtottuk, különösen 
a lezajlott tanév nehéz napjai közepeit. Nemes érdeklő
dése s intézetünk iránt való atyai gondossága azonban 
még a távolból is hálára kötelező jóindulattal nyilatkozott 
meg az általa küldött szívélyes sorokban.

A kerületi gyűlés alkalmával ismételten tapasztalhat
tuk azt az áldozatkész jóindulatot, mely felettes hatóságunk 
nagyrabecsiilt s nagyon tisztelt tagjai részéről nyert kife
jezést. Különösen ki kell emelnem a püspök úr őméltó-
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bölcs gondoskodását. Ezt különben állandóan, minden 
ténykedésében igaz örömmel tapasztaltuk s adja az ég, 
hogy tapasztalhassuk még ezután is sok-sok éven át.

Ifjúságunk hazafias áldozatkészségének újabb tanu- 
jelét adta az által, hogy az ifjúsági segélyegylet Kiss Sán
dor tanárelnök lelkes buzdítására 1500 korona értékű 
6°/o-os nemzeti kölcsönt jegyzett. Sajnos, a szarvasi hitel
banki igazgatóság mindössze csak 400 koronányi értékpa
pír árát folyósíthatta. Az ifjúságnak eme nemes felbuz
dulása megnyilatkozott a második hadikölcsön alkalmá
val is. Ugyanis a T ö m ö r k é n y i  Dezső önképzőköri 
tanárelnök lelkes szorgoskodása révén létesített zászló
alap vagyonából 300 koronát jegyeztek e hazafias célra.

Szükségesnek tartom felemlíteni a tanítás s az admi
nisztráció rendes menetében előállott ama nehézségeket, 
melyeket a helyettes-igazgató egyhónapig tartó betegsége 
idézett elő. Az igazgatói teendők és 23 tanóra várt ellá
tásra. Az előbbbi munkát a tanári kar javaslata s az in
téző bizottság elnökének hozzájárulása alapján T ö m ö r 
k é n y i  Dezső kartársam vállalta magára, dicséretes buz
galommal teljesítve nehéz feladatát, mig a 23 tanórát a 
lehetőség szerint igyekeztek helyettesíteni a többi taná
rok. Nemes fáradozásukért a legigazibb elismerés illeti 
őket. Bár orvosi tanácsra legalább is még egy teljes 
hónapig tartó pihenésre lett volna szüksége a helyettes
igazgatónak, a nehéz napokban azonban nem akarván 
tanártársai túlterhelésének okozója lenni, még mint lá
badozó beteg állott ismét munkába, hivatásszeretetének 
őszinte hevületével végezve úgy a tanítást, mint az igaz
gatói teendőket.

Újabb változást jelentett a növendékek tanulmánya
inak rendes menetében a m. kir. honvédelmi miniszter 
ama rendelete, mely az 1886, 1895 és 1891 évfolyam
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beli B., alosztályu népfelkelőket szólította a sorozóbizott
ság elé. Növendékeink közzül 17-en mentek bemutató 
szemlére márc. 3-án és 4-én. Mind a 17 növendék be
vált. 5 a 11-ik osztályból, 7 a Ill-ikből s 5 a lV-ikből.

A kultuszminiszteri 913— 1915. sz. alatt kelt szük
ségrendelet értelmében összefoglaló előadásokat tartot
tunk a hadbavonulók részére. Az osztályzataikat megálla
pító értekezletet március hó 24-én délelőtt tartottuk Ntü. 
P 1 a c s k ó István vizsgaelnök s M i k 1 e r Sándor min. 
biztos jelenlétében. Valamennyi növendék sikerrel fejezte 
be a megrövidült tanévet. Négyen képesítést kaptak a ta
nítóságra s ketten a kántori teendők végzésére is. Miyel 
az előre jelzett április hó 15-iki bevonulási idő egy hó
nappal tovább tétetett, bevonulásra kötelezett ifjaink to
vább látogatták az előadásokat április hóban s május 
első hetében is. Május 15-én aztán ők is a honvédelem 
szolgálatába állottak. Hadbavonuló lelkes tanítványaink 
jövendő sorsa el nem titkolható szorongással töltötte el 
bensőnket s őszinte óhajunk kisérte a távozókat, bárha 
mielőbb diadallal térhetnének vissza ez intézet falai közé, 
erőben egészségben s a sokak által óhajtott béke 
közepett.

Tanulmányaik buzgó végzése mellett lelkes ifjaink 
újabb hazafias áldozatkészségükről tettek bizonyságot ama 
dicséretes cselekedetökkel, hogy a hadsereg részére, a 
község elöljáróságának kérelmére, tanulóija ink készség
gel gyűjtötték községünkben a fémtárgyakat, igen szép 
eredményt érve el annál inkább is, mivel a közönség 
nagy rokonszenvvel fogadta ifjaink eme újabb hazafias 
buzgalmát.

Még jan. 26-án 5131 — 1915. sz. rendeletében kérte 
a kultuszminiszter az évvégi vizsgálatok sorrendjének be
terjesztését. A jan. 31-én felterjesztett vizsgarend jóvá
hagyó tudomásul vétetett. A tananyag beosztását, elvégzé
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sét is e vizsgarendhez szabtuk. Azonban május 9-én 2187. 
sz. leiratában a püspök Úr Öméltóságától utasítás érke
zett, hogy a 47169— 195. sz. a kelt kultuszminiszteri 
rendelkezésnek megfelelően mi is május hó végén tart
suk az I., II., 111. é. növendékek szokásos évvégi vizsgá
latait, mig a IV-ed éves növendékek rendes időben vé
gezzék befejező vizsgálataikat. Az utasításnak megfelelően 
változtattuk meg a régebbi vizsgarendet olykép, hogy a 
gyakorlóiskola vizsgáját május 19-én délelőttre téve, az 
I. é. növendékek osztályvizsgáját délután tartottuk meg. 
A II. évesek osztályképesitője s osztályvizsgája május hó 
25-én, a III-ad éveseké 26-án, a IV-ed éveseké 27-én 
volt. E vizsgálatokon Ntü. P 1 a c s k ó István ev. lelkész 
úr elnökölt, a miniszteri biztosi tisztet pedig M i k 1 e r 
Sándor m. kir. tanfelügyelő úr töltötte be.

A junius havi befejező képesítő vizsgálatok egy
szersmind a tanév isten segedelmével történő szerencsés 
bezárulását jelezték. A válságos megpróbáltatásokban 
gazdag idők kétszeres próbára tették úgy a növendékek, 
mint a tanári kar kötelességtudását, kitartását. A legter- 
hesebb és a legnehezebb munka napjai sem tudták azon
ban megszakítani, gátolni a lelkiismeretes önfeláldozó hi- 
vatásteljesités magasztos müvét. A rendes időben 
megkezdett tanévet sikerült rendes időben fejeznünk be, 
tanulóifjúságunk s a tanítóképzés javára.

A háborús időkre jellemző képet tár elénk az az 
egyszerű számadat, mely a növendékek év elején és év 
végén tapasztalható számát mutatja. Év elején a magán
tanulókkal együtt 77 növendékünk volt, évvégén ellenben 
a tényleges, bejáró növendékünk száma 45-re olvadt le, 
mig a befejező képesítőhöz mindössze négy növendék já
rult, miután 11 növendék ez osztályból hadba vonult.

Bár adná a mindenható, hogy a sikerrel és nemes 
önbizalommal leküzdött nehézségek után az uj tanév a
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békés munkálkodás napjait deríthesse ez intézetre s a bé
kés munkálkodásban foghasson egymással kezet édes 
magyar hazánk minden munkás, hasznos polgára.

iQtézcti látogatások.
A tanítóképző országos szakfelügyelőjének, F a r k a s  Sándor

nak, ezidei látogatása, a háborús nehézségek folytán, elmaradt. 
Örömmel vártuk pedig ez évi megjelenését is, mert hisz éleslátá
sával, bölcs észrevételeivel és jóindulatú útmutatásaival hálára kö
telező módon tudja fokozni tanári munkásságunk sikerét s intéze
tünk modern színvonalra törő fejlődését. De azért nem nélkülöz
tük teljesen felettes hatóságaink képviselőinek személyes jelenlé
tét s intézetünkben tett okulást nyújtó, bölcs észrevételeit s jóa- 
karatu tanácsait.

Februar hó 25—26-án M i k 1 e r Sándor m. kir. tanfelügyelő 
kereste fel intézetünket. Ő ami leghűségesebb iskolalátogatónk s 
megjelenését minden évben teljes bizalommal, nehezen várjuk. 
Igazságszeretetének, méltányosságának s lekötelező jóindulatá
nak intézetünk már sok előnyét látta. Látogatása alkalmával részt 
vett a bevonuló növendékek számára tartott összefoglaló hadi elő
adásokon, teljes elismerését fejezte ki a tapasztaltak felett s igaz 
elismeréssel adózott a nehéz munkát végző, felére apadt tanári kar
nak. Az intézet felszerelésére és az épület berendezésére vonatkozó 
hiányokat jelen esetben is konstatálta s ha a háborús nehézségek 
szünőben lesznek, sürgősnek tartja e hiányokat pótolni. A növen
dékek létszámának örvendetes emelkedését szerinte a kerület által 
segélyezésre megszavazott 3000 korona alkalmas időben segítette elő. 
Szükséges lenne e nyújtóit segély összegének további emelése is.

Ugyancsak a hadbavonuló növendékek készültségének meg
figyelése céljából az osztályzó-értekezlet elnöke, Ntü. P 1 a c s k ó 
István ev. lelkész úr két Ízben is látogatást tett intézetünkben s 
megjelenvén a tanórákon, örömmel tapasztalta ifjaink lelkiismere
tes, szorgalmas előkészítését s a tanulásban való szép e lhaladá
sukat.

Intézőbizottságunk érdemes elnöke, Nagyságos H a v i á r  
Dániel nem egyszer kereste fel intézetünket, atyai jóindulattal és 
gondos figyelemmel érdeklődve intézetünk minden ügye iránt. Igen 
becses nevelői hatású ama áldozatkész fáradozása és nemes pél
daadása, hogy az intézeti ünnepélyeinken, hacsak betegség nem
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akadályozza, leghűségesebb és legpontosabb vendégünk. Az ilyen 
kitartó példaadás sokszor többet ér az ifjúság számára a kegyele
te i emlékek megünneplésére vonatkozó legragyogóbb buzdító szó
noklatoknál is.

Az ifjúság Szelleipi, Valláserkölcsi 
S hazafias irányú njüvelése.

Fejlett értelem, vallásos és hazafias szellem nélkül komoly 
népnevelői hivatást tanitóember nem tölthet be. Különös gondun
kat és figyelmünket képezte az 1914— 15-ik tanévben is növen
dékeink ily irányú kiművelése. Az ismeretek közlésének eredmé
nyes voltát a szemléltető eszközök szaporításával is igyekeztünk 
fokozni. A kultuszmininiszter úr hálára kötelező áldozatkészsége 
és a kerület kegyes hozzájárulása lehetővé teszik a tanszerek év
ről évre való szaporítását. Sajnos, a fedezet még mindig kevés 
ahoz, hogy kényesebb pedagógiai igényeket elégíthessünk ki vele.

A természetrajzi oktatásnál biológiai vonatkozásokra különö
sen nagy súlyt helyeztünk s a biológiai gyakorlatok a praktikus 
életben is jól értékesíthető vizsgálódásokat és kísérleteket ölelték 
fel. A szertárak helyiségének szűk és meg nem felelő volta leg
szembetűnőbb a természetrajzi szaknál, hol kicsiny és nyirkos 
helyiségben van egybezsufolva a sok hasznos és becses szemlél
tető eszköz. Nagyon természetes, hogy e szerelvények áttekinthető 
elrendezése, muzeális csoportosítása sokban fokozná a tanítás si
kerét, mig ellenben helyszűke miatt üzletszerű elraktározásnál 
egyébnek alig mondhatni természetrajzi szelevényeink jelenlegi el
helyezését. A történelem—földrajzi szertár helyiségnélkül áll, illetve 
a számára kijelölt szűk és sötét, mintegy két méter széles s pár 
méter hosszú termet inkább fáskamrának, mint szertárnak mond
hatni. A fizikai szertár és a tanári könyvtár egy teremben szorong. 
Égető szükségünk lenne alkalmas, tágas a célnak megfelelő helyi
ségekre.

Az elemiiskolai szemléltetésnél igen eredményesnek bizonyult 
uj szemléltető, u. n. transparens képeit a helyettes-igazgató fel
használta a képzői növendékek oktatásánál is. így pl. a testannal 
kapcsolatban „Röntgen“ -képek lényegét ilusztráló transparens ké
peket mutatott be, mig az ásványtan körében geológiai tárgyú képek 
szolgáltak kiválóan alkalmas szemléltető eszközökül. E transparens 
képekkel sokszor nehezen megérthető tünemények megmagyarázása
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vált kézelfoghatóan könnyűvé. A gyakorlati tanításnál egy IV-ed 
éves növendékünk állattani tárgyú tanításnál alkalmazott transpa- 
rens képet a gyakorlóiskolában, szintén nagy segítségére az isme
retközlésnek, az érdeklődés és figyelem keltés intenzív fokozása 
által.

Az intézetben létesített meterologiai állomás, melynek szerve
zése Z á m b o r i Endre kartársunk fáradozásának köszönhető, már 
eddig is szép sikerrel szolgálta a növendékek ez irányú ismerete
inek bővítését s amellett a jeles fizikus szaktanár által végzett meg
figyelések a meterologiai tudomány fejlesztését segítik elő.

A helyettes-igazgató közbenjárására sikerült Dr. H o r v á t h  
Dezső s. tanfelügyelő urat megnyerni arra, hogy 1914 szept hó 
20-án délután a világháborúval kapcsolatban igen tanulságos 
ismeretterjesztő előadást tartson az intézet dísztermében. Oroszor
szágot, népét és kultúráját ismertette, hü rajzát adva romlott társa
dalmi s politikai életének s az elbizakodott cári önkény túlkapá
sainak. Annál lelkesebben hallgattuk hazánk jövendő felvirágzására 
vonatkozó buzdító, lelkesítő megjegyzéseit. Bár főkép a tanuló 
ifjúság számára tartotta e felolvasást, mindamellett a szarvasi 
közönség sok tekintélyes tagja vett részt e tanulságos, magas nivóju 
előadáson. Igaz hála és köszönet illeti a lelkes pedagógus eme 
fáradságot nem kímélő kulturmunkásságát.

A szeptember végén engedélyezett szüreti vakációt sem töltötte 
tétlenségben a tanulóifjúság. A Szarvas külterületén levő hurkási 
földekre rándult ki a helyettes igazgatóval, hol őskori kutatásokat 
eszközöltek, bevezetést nyervén ezáltal az archeológiái ismeretek 
gyakorlati elemeibe. Általában örömmel említhetjük meg, hogy tan
testületünknek jóformán minden tagja foglalkozik egy-egy kedvenc 
stúdiummal.

Külön is ki kell emelnem e helyen K i s s Sándor pszicholó
giai buvárlatait, melynek kiváló és önálló eredményei felette ér
tékes adatokkal fognak hozzájárulni e tudomány fejlesztéséhez. 
Nehezen várjuk az általa kilátásba helyezett s teljesen modern ala
pokon épült neveléstudományi müvének megjelenését.

T ö m ö r k é n y i  Dezső kartársunk a művészettörténeti stú
diumok lelkes búvára. Ki, mint ő, Olaszország nevezetesebb helyeit 
bejárta megcsodálta a klasszikus művészet remekeit, érthető, ha a 
legnemesebb érdeklődéssel fordul a művészet felé s ha valóságos 
életszükségletévé válik annak komoly tanulmányozása. És a taná
rok eme tudományszerető, komoly búvárkodása megbecsülhetetlen
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hatással van a növendékek szellemi kiképzésére is, mivel hatvá
nyozott lelkesedéssel vezetik be a az ifjúságot is az általuk szak
szerűen müveit tudományágak szivet, elmét nemesitő ismeret
köreiben.

A gondos szellemi mivelés mellett épen nem szorult háttérbe 
a valláserkölcsi nevelés sem. A reggeli és esteli könyörgések, a 
vasárnapi istentiszteleteken való együttes megjelenés a vallásos 
érzés ébren tartását, erősbülését a lefolyt tanévben is hűségesen 
szolgálták Reggeli könyörgéseink alkalmával nem egyszer zendült 
fel ifjaink ajkán az ájtatos egyházi énekek mellett az „Isten áldd 
meg a magyart“ . Önkénytelen fakadt e forró óhaj a fogékony fiatal 
lelkekben s mi tanárok eggyütt kulcsoltuk imára kezünket szere
tett növendékeinkkel, édes hazánk vész és zivatarok közepeit való 
megoltalmazását kérve a mindenhatótól.

A reformáció emlékünnepét az isten házában tartottuk. Az 
összes tanintézetek, elemiiskolák növendékei az ev. ótemplomban 
gyűltek egybe s lélekemelő, magasztos ünnepély keretén belül áldoz
tak a nagy nap emlékének. Az ünnepély gyönyörű énekszámainak 
precíz betanításáért S a s k ó Soma főgimn. és L e v i u s Ernő 
képzői kartársainkat illeti igaz elismerés.

A valláserkölcsi érzés nemesbülésére szolgált a dec. 21-én 
és május hó 15-én tartott deprekáció is s az utána az ev. ó-temp
lomban kiszolgált úrvacsora. Sokban emelte ez ünnepségnek a lélek 
mélyére ható, maradandó emlékét ama körülmény is, hogy a val
lási funkciókat végző kartársunk, M e n d ö l  Lajos főgimnáziumi 
vallástanár, szívhez szóló s meleg szívből fakadó alkalmi beszé
dei felejthetetlen nyomokat hagytak az ifjak lelkében. Az ifjúság 
valláserkölcsi életének féltő szeretettel való gondozása dacára is 
akadtak tévelygő ifjak, kik félre hagyták magokat vezettetni a go
nosz által. Fájó szívvel bár, de három esetben kénytelenek voltunk 
eltanácsolással sújtani a magukról megfeledkezetteket. A büntetés 
szolgáljon komoly intelem gyanánt számukra s tegye álhatatosab- 
bakká őket a jónak s nemesnek követésében.

Ifjaink hazafias érzését kétszeres odaadásával igyekeztünk 
ápolni s derék növendékeink e nehéz napokban leikök mélyéig 
átértették, hogy most, amikor kockára tesszük legszentebb javain
kat, fő jelszavunk legyen: „a haza minden e lőtt!“

Meginditóan szép és bensőségteljes volt okt. 6-ának ünnep
lése, de szinte páratlanul áll az intézeti ünnepségek között már
cius 15-ének rendkívüli lelkes ünneplése. Márc. 14-én délután a
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gyakorlóiskola önálló ünnepélyt rendezett. P i 1 i s z k y János gya
korlóiskolai vezető dicséretes hazafias fáradozása oly kedves ünne
péllyel lepte meg a szülőket, mely sokáig emlékezetes marad. 
Az ifjúsági önképzőkör márc. 15-én tartotta hazafias ünnepélyét az 
intézet disztermében. T ö  m ö r k é n y i  Dezső önképzőköri tanár
elnök fáradságot nem ismerő buzgalma tartalmas ünnepi műsort 
hozott össze. A szarvasi közönség szine-java vett részt e lélek
emelő ünnepen, sőt a helyi kórházakban levő sebesült katonák is 
képviselve voltak ez alkalommal. Nagy lelkesedést keltett a délvi
déki üdüléséből nemrég visszatért intézőbizottsági elnök, H a v i á r 
Dániel megjelenése is. Hány ifjú generáció tehetne már tanulsá
got arról, mint tanult Haviár Dánieltől nemes példaadást arra nézve, 
hogyan kell állhatatos kitartással áldozni minden esetben a haza
fias, szent emlékezésnek.

A kegyeletes ünnepélyek mellett ifjaink a hazafias tettekből 
is kivették részüket. Az ifjúsági segélyegylet és az önképzőkör 
ifjúsági zászlóalapjából tekintélyes összeget jegyzett hadikölcsönre. 
E hazafias cseleket irányitói K i s s  Sándor segélyegyleti és T ö 
m ö r k é n y i  Dezső önképzőköri tanárelnök voltak. Lelkes tevé
kenységet fejtett ki ifjúságunk a katonák karácsonyi ajándékaira 
eszközölt gyűjtése által. Úgy a maga, mint főleg a közönség köré
ben tekintélyes adományokat hozott össze, összesen 369 K 11 f 
juttatva e nemes célra, azonkívül 860 drb. cigarettát, 157 drb.' 
imakönyvet s meleg ruhaneműt.

Ugyancsak a leglelkesebb hazafias szolgálatkészséggel vállal
koztak növendékeink arra is, hogy Szarvas nagyközségben önkén
tes adkozás révén fémtárgyakat gyűjtsenek a katonaság számára. 
Ha ezt az őszinte hazafias áldozatkészséget magukkal viszik növen
dékeink a harctérre is, nincs okunk aggódni amiatt, hogy haza
fias kötelességöket ne teljesítsék ott is tántoríthatatlan kitartással 
s honfiúi hűséggel.

egészségi viszonyok.
A háborús idők hűséges szereplőjeképen az országszerte 

lappangó koleraveszedelem október hóban Szarvas nagyközség
ben is jelentkezett. A legszigorúbb egészségi óvóintézkedésekkel 
igyekeztünk biztosítani növendékeinket e retteget ragállyal szem
ben. A profilaktikus intézkedések megtétettek. Alapos oktatásban 
részesültek növendékeink a követendő tisztasági rendszabályokat 
illetőleg. A gyakorlóiskolában a tanulók kézmosására alkalmas
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fertőtlenítő folyadékot bocsátottunk a vezető-tanító rendelkezésére. 
Az internátusi termek részére a reggeli, ebédelőtti s vacsora előtti 
kézmosásnál használandó alkalmas fertőtlenítő folyadékot (felman- 
gánsavas kálium) készített a helyettes-igazgató, sőt szájöbliiő 
fertőtlenítő folyadékkal (klórsavas káliumoldat) is ellátta a benlakó 
növendékeket.

Nov. 18-át megelőzőleg az intézeti szolgát meglátogató édes
anyja, ki kondorosi lakos volt, koleragyanus tünetek között rosz- 
szul lett. Visszautazott ugyan Kondorosra, mivel azonban a bak
teriológiai vizsgálat ázsiai kolerát állapított meg, a járásorvos in
tézkedésére a szolga családjával együtt a községi kórházba lett 
internálva nov. hó 19-én s ott maradtak nov. hó 25-ig. Ezen idő 
alatt a szolga lakását formáimnál fertőtlenítettük, újra meszeltet
ek . Az intézet folyosóját forró lúggal mostuk fel, a falakat ujra- 
meszeltettük s karbololdattal mostuk le a termek ajtóit, asztalait s 
egyébb bútorait. Az illemhelyet naponként kétszer, délelőtt és 
délután is, karbollal és mésszel desinficiáltuk. A fertőtlenítés követ
keztében a gyakorlóiskolai tanítás 5 napig, a képzői pedig 2 napig 
szünetelt. A benlakó növendékeknek az intézeti szolgánál levő fehér
neműit maga a helyettes-igazgató fertőtlenítette, ki különben a fer
tőtlenítés napjaiban reggeltől estig az intézetben tartózkodott s fel
ügyelt állandóan a fertőtlenítés legszigorúbb végrehajtása felett. 
És ezen óvatos eljárás révén szerencsésen el is kerültünk min
den bajt.

Növendékeink egészségi állapota különben a múlt tanévhez 
képest jóval kedvezőbb volt, bizonyítják ezt a jelentékenyen cseké
lyebb számú mulasztási esetek. Mindössze egy I-ső és egy Il-od 
éves növ. mulasztott az első félévben huzamosabb idieg. Egészsége 
helyreállítása céljából az előbbi a második félévben kilépett s 
magántanuló lett.

Az ifjúság orvosi segélyben való részesítése kitűnő kezekben 
volt. Dr. D é r i  Henrik tb. megyei főorvos, járásorvos a távollevő 
intézeti orvos Dr. T a k á c s  Gusztáv helyett, nemes önzetlenség
gel s igazán fáradhatatlan önfeláldozással kezelte a beteg növen
dékeket, óriási elfoglaltsága dacára is, anyagi elismerésre egyálta
lában nem reflektálva. Kötelességemnek tartom, hogy e helyen is 
a leghálásabb köszönetnek adjak kifejezést intézetünk nevében.

Adoipáoyok ii)t$z?tüi)k szánjára.
Érzékenyen tapasztaltuk ama tényt, hogy a háborús visszo-
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nyok korlátozták a múltban adakozók számát. Könnyen érthető e 
körülmény. Az adományokat a múlt évben elsősorban a háború
val kapcsolatos hazafias célok kötötték le.

Pénzadományok voltak : A „Szarvasi Jótékony Nőegylet“ 20 
koronája ösztöndíj céljára. Haviár Dániel 10 koronás aranya a 
márc. 15-iki legügyesebb ifjúsági szereplő számára. Hálás köszö
net e nemes adományokért.

E pénzadományokon kívül Méltóságos Gróf Bolza Pál föld- 
birtokos úr az u. n. Pepi-kertben lőtt szép királysast ajándékozott 
intézetünk természetrajzi szertára részére. A pompás madarat, 
mely ritkaság ami vidékünkön, kitömettük. Ugyancsak az említett 
szives adakozó két hatalmas üveg tartályban mintegy fél hekto
liternyi koncetrált kénsavat bocsátott a kémia laboratórium rendel
kezésére. Ezen veszedelmes, de értékes folyadék, melynek tisztáta
lan fajtája a közismert vitriol, pontosan le nem mérhető, mivel 
erősen maró hatásánál fogva közönséges fém-ürmértékkel nem 
mérhető, de nem is ajánlatos liter számra meregetni. A kémiai 
kísérletekkel kapcsolatban több célra alkalmazható e hosszú időre 
elegendő vegyszer, melyet veszélyes volta következtében szigorú 
őrizet alatt tart a kémiai szertáros.

Hálás köszönettel vesszük ez értékes adományokat is s őszin
tén kívánjuk a nemes szivü adakozók további jóindulatát.

Taoárkari ügyek.
Felettes hatóságunk áldozatkész jóindulata évről-évre kifeje

zést nyer abban is, hogy a tantestület tagjainak állásukkal kapcsola
tos érdekeit szintén lelkén viseli. A tanítóképző intéző bizottsága soha
sem zárkózott el a méltánylást érdemlő tanári kérelmek elől, viszont 
egyházi főhatóságunk s a kultuszminiszter úr Öméltósága is kész
séggel hozzájárultak az esetleges kérelmek teljesítéséhez.

Az intéző bizottság javaslatára N i k e 1 s z k y Zoltán igazgató 
részére a kerület 1914. szept. 1-től a 2-ik ötödéves korpótlékot, 
K i s s  Sándor 1914. márc. 1-től az 1-ső 200 K ötödéves korpót
lékot utalványozta, L e v i u s Ernőnek 3-ik ötödéves 200 K kor
pótlékot a régi tanítóképzőnél eltöltött kétéves okleveles helyettes 
tanári működésének beszámításával 1913. szept. 1-től állapítja meg. 
R e m e n y i k László gyakorlóiskolai tanítónak első ötödéves kor
pótlékát, tanítói működéséből öt évnek beszámításával 1913. szept. 
1-től utalványozza. Sü p p e r  Frigyes segédtanárt e minőségében 
eltöltött 3 évi működés után 1914. szept. 1-től kezdődőleg az egy

T
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házkerület rendes tanárrá lépteti elő, azzal a feltétellel, ha a kul
tuszminiszter úr hozzájárul és a rendes tanári fizetés kiegészítésére 
az államsegélyt engedélyezi. A könyvtáros részére 100 K tisztelet
dijat állapított meg a kér. közgyűlés.

N i k e 1 s z k y Zoltán igazgató véglegesítésére vonatkozólag, 
bár készséggel elismerte a kerületi közgyűlés nevezettnek kiváló 
ügybuzgalmát s fáradhatatlan működésének nagyjelentőségű sike
reit, véglegesítését azonban, mivel ez az „Egyetemes Alkotmányba“ 
ütköző eljárás lenne, nem teljesítheti. Tekintettel arra, hogy a 
zsinati javaslat szerint a zsinat foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy 
az igazgatók első hatévi szolgálatuk után kérhessék véglegesitésö- 
ket, a kér. közgyűlés e tárgyban felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűlés utján a zsinathoz.

A kultuszminiszter űr Őnagyméltósága 40092— 1915. sz. ren
deletével K r e c s m á r i k  Endre rendes tanárt a lX -ik fizetési osz
tály magasabb fokozatába léptette elő 1915. febr. 1-től kezdődőleg-

Ugyancsak a kultuszminiszter úr 16363— 1915. sz. rendele
tében tantestületünk tagjainak nyugdijintézeti nyilatkozatát tudo
másul vette s a katonai szolgálatot teljesítő tanárokra nézve az 
1914. évi XXXVI. t. c. 91. szakaszában megjelölt határidőt meg
hosszabbítja. R e m e n y i k László gyakorlóiskolai tanító nyilatko
zatát visszaküldte, mivel nevezett az orsz. tanítói és gyámintézet 
kötelékébe tartozik.

A tai)ári értekezletek foltosabb határozatai.
Nevelői és oktató munkásságunk fokozott buzgalmát élénken 

bizonyítják az előző tanévekkel szemben jelentékenyen nagyobb 
számban tartott értekezleteink. Az 1914— 15-ik tanévben 25 érte
kezleten foglalkoztunk növendékeink tanulmányi ügyeivel, a neve
lést érintő legfontosabb kérdésekkel s módszeres eljárásokra vonat
kozó beható eszmecseréink nem egy ily irányú kérdés alapos meg
vitatásával segítették előbbre a tanítás sikerét. A tanári értekezletek 
fontosabb határozatai vo ltak :

1914. szept. 7-iki értekezlet jkönyvények 4-ik pontja, mely 
szerint a tanári kar S c h w á b János gazdasági tanár távozása 
folytán uj órabeosztást állapit meg s a növendékek gyakorlati ki
képzésének fokozott munkáját határozza el.

1914. szept. 19-iki értekezlet jkönyvének 8. és 9-ik pontja 
szerint kihágást és fegyelmi vétséget követő növendékekkel szem
ben hoz ítéletet.
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1914. okt. 15-iki értekezlet jkönyvének 8-ik pontja szerint a 
tanári kar elhatározza, hogy a IV. éves növendékek a Piliszky- 
féle elemiskolában felváltva egész napos tanításokat végezzenek, 
kellő útmutatás és előkészítés mellett.

10-ik pont szerint a községben fenyegető koleraveszedelem
mel szemben s a növendékek egészsége érdekében a legmesszebb
menő óvintézkedések megtételét határozza el a tanári kar.

1914. nov. 17. jegyzőkönyv. 1 pontja. Az állami tan.-képzői 
rendtartás ügyében, a tanári kar nevében, a Püspök úrhoz teendő 
fölterjesztés szövegének megállapítása.

1914. nov. 21-iki értek, jegyzőkönyv 1 pontja. K i s s  Sán
dort; mint az ifjúsági segélyegylet elnökét, az értekezlet felhatal
mazza, hogy a segélyegylet tőkéjéből hadikölcsönre annyit fordít
hasson, amennyit csak lehet.

1914. dec. 3-iki ért. jkönyvének 1. pontja. Fegyelmi vétség 
folytán egy Ill-ad  éves növendéket eltanácsol.

1914. dec. 7-iki értek, jkönyve 10. pontja. K i s s  Sándor ja
vaslatára az értekezlet elhatározza, hogy az internátusi szobákban 
a tanítási idő alatt a növendékek fenhangon tanulhassanak s ha ez 
a tanulási módszer beválik, az internátusi szabályzat ilyen értelmű 
megváltoztatása hozható javaslatba. A határozat megokolása, hogy 
az intézetben követett gyakorlat nem lehet ellenmondásban a világ
szerte elfogadott tudományos psychologiai megállapításokkal, amik
hez ami növendékeink is alkalmazkodni kötelesek.

11. pont. A tanári kar a h. igazgatónak jegyzőkönyvi elisme
rést és köszönetét szavaz azon fáradhatatlan buzgalomért, amit a 
hadsegitő segélygyüjtés igazán meglepő sikere érdekében kifejtett.

1914. dec. 21-én tartott értekezlet jkvének 3. pontja. Szün
idők kezdete előtt a növendékek közül senki, semmiféle címen 
nem engedhető haza, megakadályozván ezzel a szünidőnek célta
lan meghosszabbítását.

1915. jan. 9-iki értekezlet jkönyvének 3. pontja. Az egyház
kerületi közgyűlésen az állami tan. képzői rendtartásra vonatkozó 
előterjesztés ügyében a tanári kar bővebben kifejti állásfoglalását.

1915. jan. 28-iki értek, jegyzőkönyvének 11. pontja. Az év
végi vizsgálatok rendjét állapítja meg az értekezlet.

1915, febr. 5-iki értek, jegyzők. 4. pontja. A félévi osztályozás 
alkalmával elégtelen eredményt tanúsító növendékektől a kedvez
mények megvonását javasolja az értekezlet az intéző bizottságnak.

5. pont. A 913— 1915. sz. kultuszminiszteri szükségrendelet



alapján a hadbavonuló növendékek számára uj órarendet állapit 
meg, a kivonatos tanításokat illetőleg.

1915. márc. 17-iki értekezlet jkönyvének 20-ik pontja. Az 
internátusi reggeli dijának felemelését javaslatba hozza az intéző 
bizottság előtt.

1915. ápr. 15-iki értekezlet jkvének 6-ik pontja. Elhatározza 
a püspök úr megkeresését az iránt, járna közbe a kultuszminiszter 
urnái, hogy a besorozott, de be nem vonult növendékek, kik a 
tanulmányi előmenetelre s fegyelmezésre zavarólag hatnak, nem-e 
volnának hazabocsáthatók ?

1915. május 5-ik i ért. jkönyvének 13-ik pontja. A jövő tanév 
tárgyfelosztása, a hadi állapot változatlan fenmaradása esetén 
ugyanaz maradjon, mint az idei tanévé.

1915. május 10-iki ért. jkvének 1. pontja. A püspök úr le
irata értelmében a 47169— 1915 sz. kultuszminiszteri rendelke
zésnek megfelelően az értekezlet uj vizsgarendet állapit meg.

1915. jun. hó 10-iki ért. jkönyvének 17-ik pontja. A jövő 
tanév előkészítése. Alakuló értekezlet, beiratás, javitóvizsgálat s a 
tanítás kezdeti idejének megállapítása.

Az intézethez érkezett footoSabb
iratok, reoddetek, leíratok.

1. A V. K. M. 31152—1914. sz. rendelete alapján kiadott 
„Rendtartási és Képesítő-Vizsgálati Szabályzat“ egy-egy példányát 
küldi a püspök (504— 1914).

2. A V. K. M. 87089— 1014. sz. rendeletével 3000 K tanfel
szerelési államsegélyt engedélyez, mely összeg csak normáljegyzék 
alapján egybeállitott, azonkívül a már meglevő szerelvényekről ké
szített tanszerjegyzékek felterjesztése és jóváhagyása után utalható 
ki (931 — 1914).

3. A V. K. M. 85453— 1914. sz. rendelete alapján 10.000 K 
építési államsegélyt utalványoz (931 — 1914).

4. A V. K. M. 3045—1914. sz. rendelete a választói jogo
sultság igazolására bélyegmentesen kiadandó bizonyítvány tárgyá
ban. (948— 1914).

5. A Föld. Min. 20252 —1914. számú s S c h w á b  Jánosföld- 
mivesiskolai igazgatóhoz órabeosztás ügyében intézett rendeletének 
másolatát küldi. (987— 1914).

6. A Földm. Min. 108.990—4914. sz. rendelete a gazdasági



tanár tartózkodási helyének táviratilag való bejelentése ügyében. 
(989— 1914).

7. A V. K. M. 109579— 1914. sz. rendelete a mozgósítás foly
tán bevonult tanárokról készítendő kimutatás tárgyában. (993— 1914).

8. A V. K. M. 110.052— 1914. sz. döntése, mely szerint az 
intézet igazgatója a háborúba való bevonulás alól nem menthető 
fel. (1002— 1914).

9. A V. K. M. 107.920— 1914. sz. rendeletével T é b a y  János 
különbözeti vizsgáját engedélyezi. (1023— 1914).

19. A V. K. M. 110.285— 1414. sz. rendeletével 5 nap alatt 
teendő jelentést kér arra nézve, hogy a háborús állapot léhetővé 
teszi-e a tanév megkezdését? (1024— 1914).

11. A püspök úr 4842— 1914. sz. leiratában az igazgató elő
terjesztése alapján a tanév rendes időben való megnyitását nem 
tartja célszerűnek. (1028— 1914).

12. A V. K. M. 116.000—1914. sz. rendelete a tanév meg
nyitása tárgyában. (1044— 1914).

13. Szarvas nagyközség elöljáróságának 9079—1914. sz. át
irata az intézet céljaira átengedett szántóföld használata ügyében. 
(1051— 1914).

14. A bácsi ág. hitv. ev. egyházmegye főesperesi hivatalának 
137— 1914. sz. leirata, melyben jelzi, hogy az egyházmegye a tan. 
képző segélyezésére 100 koronánál többet nem adhat, tekintettel 
költségvetésük súlyos voltára. (1106— 1914).

15. A püspök úr 5231 — 1914. sz. leiratában a javitó-osztály- 
képesitő vizsgálatokra az egyházi hatóság képviseletével P l a c s k ó  
István ev. lelkészt bízza meg. (1320— 1914).

16. A püspök úr 5274 — 1914. sz. leiratában közli, hogy a 
kultuszminiszter csak a békés idők beálltával intézkedhetik aziránt, 
hogy a szarvasi tanítóképző méhészeti eszközöket kaphasson. 
(1122— 1914).

17. A püspök úr 5261 — 1914. sz. leiratában utasítja az igaz
gatóságot a felemelt tandíj beszedésére. (1123— 1914).

18. A Földmiv. Min. 9424— 1914. sz. leiratában jelzi, hogy a 
normális viszonyok helyreálltáig a gazdasági előadásokat szünetel
tetni kénytelen. (1127— 1914).

19. A V. K. M. 4456 — 1914. sz. felhívása szederlevelek gyűj
tése ügyében. (1130— 1914).

20. A m. kir. tanfelügyelőség 3289— 1914. sz. leiratában a gya
korlóiskolai tanitás kezdetére vonatkozó kimutatást kér. (1143—1914).

t ó  -



21. A m. kir. tanfelügyelő 3347— 1914. sz. leiratában közli, 
hogy a V. K. M. 125184— 1914. sz. rendeletével őt küldte ki m i
niszteri biztosul a javitó-osztályképesitő vizsgálatokra. (1152— 1914).

22. „M. Kir. Meterol. és Földmágnességi Intézet“ 535— 1914. 
sz. átiratában a tanítóképző részére felszerelendő meterologiai állo
más ügyében felvilágosítást ad. (1194— 1914).

23. A V. K. M. 126726— 1914. sz. rendelete a tanítóképző 
és a gyakorlóiskola tantárgybeosztása, órarendje s a használt tan
könyvek jegyzekének beterjesztése ügyében. (1216— 1914).

24. A Luther társaság főtitkárának tudakozódása, nem-e volna 
a tanári karban alkalmas tankönyviró, ki „Természetrajz“ és „Gaz
daságtan“ elemiskolai tankönyvek Írására vállalkoznék ? (1218— 1914)

25. A szarvasi róm. kath. plébánia hivatal 636—1914. sz. 
átiratában intézkedést kér arra nézve, hogy a gyakorlóiskola róm. 
kath. vallásu növendékei a Privler-féle iskolába járjanak. (1240— 
2914).

26. A V. K. M. 136385— 1914. sz. rendelete a befejező ké- 
pesitővizsgálaton bukott növendékek által rendes időn belül teendő 
javitóvizsgálata ügyében. (1242— 1914).

27. A V. K. M. 132484— 1914. sz. rendelete, mely szerint 
K l i n g h a m m e r  Miklós róm. kath. hitoktató, fedezet hiányában, 
dijat nem kaphat. (1244— 1914).

28. Az Orsz. Közmiv. Tanács 7040— 1914. sz. átiratában 
megköszöni a „Vasárnapi Könyvtár“ füzeteinek a növendékek köré
ben való terjesztését. (1281 — 1914).

29. A püspök úr 6036 — 1914. sz. leiratában válaszol a 
szarvasi tanítóképzői tanárok hadiszolgálatra való önkéntes jelent
kezése ügyében. (1290— 1914).

30. Szarvas nagyközség elöljárósága 12854— 1914. sz. átira
tában közli, hogy az intézet ifjúsága részére ingyen gőzfürdőjegye
ket nem adhat, tekintettel az üzem nagy költségeire. (1303— 1914).

31. A V. K. M. 14390— 1914. sz. rendelete a hadiszolgálatra 
jelentkező tanítójelöltek tanulmányi kedvezménye ügyében. (1308— 
1914).

32. A püspök úr 6231 — 1914. sz. leiratában közli, hogy a 
V. K. M. 140009— 1914. sz. rendeletével a ref. és ág. ev. tanitó- 
és tanitónőképző intézetek látogatásával F a r k a s  Sándor szak- 
felügyelőt bízta meg. (1312— 1914).

33. A V. K. M. művészeti ügyosztályának megkeresése a ka
tonák részére gyűjtendő ajándéktárgyak ügyében. (1321 — 1914).
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34. A püspök úr 6350— 1914. sz. leiratában jelentést kér a 
dec. 3-ik i elnöki értekezletre arról, hogy az intézetben miként 
folyik a tanítás és a tanerők közül k ik vonultak hadba? (1331 — 
1914).

35. A püspök úr 6426— 1914. sz. leiratában a magán- és 
osztályvizsgálatok idejéül dee. hó 19-ét tűzi ki s vizsgaelnökül 
P l a c s k ó  István ev. lelkészt küldi ki. (1341— 1914).

36. Körlevél a püspök úrtól, az 1878— 1890. évfolyamhoz 
tartozó népfölkelő tanerők besoroztatása esetén készítendő fölmen
tési javaslat miként való kiállítása ügyében. (1395— 1814).

37. A m. kir. tanfelügyelő 3936— 1914. sz. leiratában közli, 
hogy a dec. 19-iki vizsgálatokra a V. K. M. 150.561— 1913. sz. 
rendeletével miniszteri biztosként őt küldte ki. (1360— 1914.

38. A püspök úr 6560— 1914. sz. leiratában felszólítja az 
igazgazgatóságot, hogy a katonák karácsonyi ajándékaira indít
son gyűjtést az intézet növendékei között. (1375— 1914).

39. A V. K. M. 149078 — 1914. sz. megkeresésében buzdítja 
az igazgatóságot az ifjúság körében katonák karácsonyi ajándé
kaira eszközlendő gyűjtést illetőleg. (1384— 1914).

40. Dr. D é r i  Henrik tb. járásorvos, iskolaorvos tudatja, 
hogy bakteriológiai vizsgálat céljából Gyulára küldött koleragya- 
nus ürülék vizsgálata negativ eredménnyel járt. (1391 — 1914).

41. A m. kir. tanfelügyelő 4020 1914. sz. leiratához gyűjtő- 
ivet mellékelve, buzdítja az igazgatóságot a növendékek körében 
eszközlendő gyűjtésre, a katonák karácsonyi ajándékai céljára. 
(1403— 1914).

42. A M. Kir. Honvéd. Miniszter. 173243—1914. sz. rende
leté Z á m b o r i Endre képzői tanárnak az altisztképző iskolába 
való felvételét nem tartja engedélyezhetőnek. (1409—1913).

43. A V. K. M. 159977— 1914. sz. a. küldött normálfelsze
relési jegyzéke a beszerzendő tanszerekre vonatkozólag. Az enge
délyezett 3000 K felszerelési államsegély terhére beszerzendő tan
szerek s a már meglevő szerelvények jegyzékét kéri. (1428— 1914).

44. A V. K. M. 130145— 1914. sz. rendelete megengedi, 
hogy a 10.000 koronás építési államsegély engedélyezésével kap
csolatban az építésre vonatkozó tervek költségvetés s törlesztési 
tervezet beküldésének határidejét a jövő év szept. hó végéig meg- 
hosszabitja. (1429—1914).

45. A M. Kir. Földmiv. Miniszter 111174 — 1914. sz. leiratá
ban közli, hogy Se h w á  b János által jegyzett hadikölcsön meg
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felelő aláirási árának a nevezett illetményeiből való s 12 havi 
részletben történő levonása iránt intézkedett. (1454).

46. A M. Kir. Föidmiv. Miniszter 111619— 1914. sz. rende
letének másolatát közli, mely szerint S c h w á b János gazdasági 
tanárnak 3 havi szabadságot engedélyez. (1468— 1914).

47. A tanügyi bizottság elnöke 128 — 1915. sz. leiratában a 
helyettes igazgatót a kér. közgyűlésre, illetve a kér. tanügyi bizott
ság ülésére, mint a tanítóképző ügyeinek helyettes előadóját, meg
hívja. (2— 1915).

48. A V. K. M. 168‘547— 1914 sz. rendeletével a tanári kar 
létszámában és illetményeiben beállott változásokról kimutatást kér. 
(19— 1915).

49. A V. K. M. 166534— 1914. sz. rendeletével a háború 
következtében beállott esetleges intézeti károkról kér kimutatást. 
(27— 1914).

50. Az eperjesi tanítóképző igazgatósága 18— 1915. sz. át
iratában a felekezeti tanárok rangsorának összeállítása céljából a 
szarvasi ev. tanítóképző tanárairól kimutatást kér. (44— 1915).

51. Az intézőbizottsági elnök úr felszólítása, intéztessék folya
modás a V. K. M.-hez, venné figyelembe a tanárok felmentésénél 
K r e c s m á r i k  Endre helyettes-igazgató hirtelen történt súlyos 
megbetegedését is. (46 — 1915).

52. A V. K. M. 5131 — 1915. sz. rendeletében a tanévvégi 
vizsgák idejének megállapítását kéri, jelezve, hogy ki kell tartani a 
rendes időig. (54—1915).

53. Hadifoglyokat gyámolitó és tudósitó hivatal felhívást és 
gyűjtőket küld a hadifoglyok számára gyűjtendő segély céljából. 
(71-1915).

54. A V. K. M. 913— 1915. sz. sztikségrendelete a hadba- 
vonuló tanítóképzős növendékeknek nyújtandó kedvezményekről. 
(73— 1915).

55. A „Vörös Kereszt Egylet“ megköszöni és nyugtatja a 
küldött 8 K 92 fillért (77— 1915).

56. A M. Kir. Honvéd. Miniszt. Hadsegélyző Hivatala 8987— 
1915. sz. átiratában a katonák karácsonyi ajándékaira az ifjúság 
és a közönség körében gyűjtött 425 K 49 fillért, továbbá cigaret
tákat, imakönyveket s meleg alsóruhákat köszönettel nyugtázza az 
igazgatóság számára. (89— 1915).

57. A V. K. M. 13301 — 1915. sz. rendetetében sürgős érte
sítést kér, hány növendék megy a bemutató szemlére s hány rna-

5
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fad a befejező tanképesitő vizsgálatra ? (117— 1915).
58. S z r n k a  Pál iskolaszolga az internátus reggeli dijának 

nak felmentését kéri az intéző bizottságtól. (129— 1915).
59. A püspök ür 750— 1915. sz. leiratában közli, hogy a had- 

bavonuló növendékek osztályozását eszközlő értekezlet elnökéül 
P l a c s k ó  István ev. lelkészt küldi ki. (130— 1915).

60. A V. K. M. 1131 — 1915. sz. rendeletében közli, hogy 
K i s s  Sándor, K r e c s m á r i k  Endre, T ö m ö r k é n y i  Dezső, 
Z á m b o r i Endre tanárok a népfelkelési tényleges szolgálat alól 
bizonytalan időre felmentettek.

61. A V. K. M. 7389— 1915. sz. rendeletével kapcsolatban 
megküldi a tanárok nyugdijjárulékára vonatkozó kimutatást, egy
úttal jelezve, hogy K i s s  Sándor korpótlékra igényt adó ideje 
1909. szept. 1-től kezdődik. (143 — 1916).

62. A V. K. M. 16363— 1915. sz. rendeletében a tanárok 
nyugdíjintézett nyilatkozatát tudomásul veszi s a katonai szolgála
tot teljesítő tanárokra nézve az 1914. évi XXXVI. t. c. 91-ik sza
kaszában megjelölt határidőt meghosszabbítja. R e m e n y i k László 
gyakorlóiskolai tanító az orsz. tanítói nyugdíj- és gyámintézet köte
lékébe tartozik. (170— 1915).

63. A m. kir. tanfelügyelő 635— 1915. sz. leirata a gyarkorló- 
iskola VI. oszt. növendékeinek záróvizsgája ügyében. (192— 1915.)

64. Szarvas nagyközség elöljárósága 2949—1915. sz. átira
tában közli, hogy a gyakorlóiskolai kanyaróbetegedések nem teszik 
szükségessé az iskola bezárását. (204— 1915).

65. S c h w  á b János gazdaságiam tanár újabb szabadsá- 
engedélyezése iránti kérvényét küldi az igazgatóságnak, felterjesz
tés céljából. (210— 1915).

66. A V. K. M. 1429— 1915. sz. rendelete a katonai szolgá
latra önként jelentkező növendékeknek nyújtandó kedvezmények 
ügyében. (212— 1915).

67. A M. K. Honv. Min. 47313— 1914. sz. rendelete az 
1895—96-ik évfolyamhoz tartozó s hadiszolgálatra kötelezett tanuló
inak ápr. hó 15-én történő bevonulása ügyében. (219— 1915).

68. A lausannei egyetem irodalmi fakultása francia nyelvi 
kurzusra vonatkozó útmutatót küld. (231 — 1915).

69. A püspök úr 1401 — 1915. sz. leiratában a hadbavonu- 
lók kántori képesítésére a vizsgaelnök alatt álló bizottságot felha
talmazza. (237— 1915).

70. A V. K. M. 24962— 1914. sz. s a püspök úrhoz leiratá-



ban az 1914. évi május és junius hóban tartott vizsgálatokra s a t  

évi értesítőkre vonatkozó észrevételeit közli s a nélkülözhető ira
tokat viszsaküldi. (257— 1915).

71. A V. K. M 29246— 1915. sz. rendelete, mely a 3000 K 
tanfelszerelési államsegély szakok szerinti elosztását a pedagógiai 
könyvtár és a gyakorlóiskolai szerelvények javára helyesbíteni 
kívánja s újabb jegyzék összeállítását kéri. (290—1915).

72. Szarvas nagyközség elöljárósága 2079— 1915. sz. átiratá
ban kérdi, vájjon a község által kizárólag gazdasági oktatás cél
jaira átengedett 6  hold terület ez évben a nevezett célra lesz-e 
felhasználva? (294— 1915).

73. A püspök úr 1565— 1915. sz. leirata a tanév végén a 
tanulóifjúságnak tartandó s a háború talnuságait ismertető előa
dások ügyében. (300 -1915).

74. A püspök úr sürgönye. A hadbavonulók bizonyítványai
nak, oklevelének visszatartása s az előadások további látogatására 
való felszólítása ügyében. (301— 1915).

75. A püspök úr 1869— 1915. sz. leiratában közli, hogy Levius 
Ernő katonai szolgálatra bevált intézeti tanár felmentése ügyében szin
tén készítendő felmentési javaslat, mielőbb elküldendő. (350— 1915).

76. A V. K. M. 42190 — 1915. sz. rendelete. Csak magyar 
honosságú tanítójelöltek bocsáthatók befejező képesítő vizsgálatra. 
(351 -1915).

77. A püspök úr 1958— 1915. sz. leiratában közli, hogy az 
intézet tanévvégi vizsgálataira, az egyházi főhatóság helyettesítésére 
vizsgaelnökül P l a c s k ó  István ev. lelkészt küldi ki. (356— 1915).

78. A V. K. M. 13269 — 1915. sz. intézkedése M i k 1 e r Sán
dor m. kir. tanfelügyelőnek miniszteri biztosként való kiküldetése 
ügyében, a szarvasi ev. tanítóképző évvégi vizsgálatait illetőleg. 
(356—1915).

79. A püspök úr 1988— 1915. sz. leiratában közli, hogy a 
hadbavonuló növendékek csak 8  nappal bevonulásuk előtt bocsát
hatók el. (357— 1915)

80. A m. kir. Földm. Miniszter 50949— 1915. sz. rendelete 
S c h  w á b  János gazdasági tanári teendőkkel megbízott földmi- 
velésiskolai igazgató szabadságának 1915. aug. hó végéig való 
megliosszabitása ügyében. (379— 1915).

81. A V. K M. 40092— 1915. sz. rendeletével K r e c s m á -  
r i k Endre rendest tanárt a IX.-ik fizetési osztály magasabb foko
zatába léptette elő 1915. febr. hó 1-től kezdődőleg.

5*
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82. A püspök úr 2187— 1915. sz. leiratában elrendeli, hogy 
a V. K. M. 47169— 1915. sz. rendelkezésének megfelelően a szarvasi 
ev. tanítóképzőben is május hó végén tartandók az I. II. és III. 
éves növendékek évzáró vizsgálatai. (385— 1915).

83. A püspök úr a legközelebbi kerületi közgyűlés elé ter
jesztendő s az intézetre vonatkozó igazgatói évi jelentésnek 
aug. hó 15-ig való beterjesztését kéri. (400— 1915).

84. A m. kir. tanfelügyelő 1230— 1915. sz. leiratában hoz- 
járul az I. II. és III. éves növendékek el éterjesztett vizsgasorrend
jéhez s jelzi, hogy a gyakorlóiskola VI. oszt. növendékeinek vizs
gáját május hó 19-én tartja. (401 — 1915).

85. A püspök úr 2272— 1915. sz. leiratában közli, hogy t a 
a befejező szóbeli képesítő vizsgálatokra a kerület képviseletében 
R e v i c z k y  László esperest és M o l n á r  János tanítót küldi ki. 
(406-1915).

8 6 . Gróf B o 1 z a Pál az intézet laboratóriuma számára fél
hektoliter kénsav (vitriol) adományozását jelzi.

87. A V. K. M. 3482— 1915. sz. rendelete K r e c s m á r i k  
Endre. K i s s  Sándor, T ö m ö r k é n y i  Dezső és Z á m b o r y  
Endre tanárok nyugdíjigényeinek az 1914. évi XXXVI. t. c. mellett 
történt nyila tkozásuk folytán — emelése ügyében. (460— 1915).

8 8 . A V. K. M. 5540— 1915. ein. sz. közvetlen a igazgató
sághoz intézett, felszólítása, az intézet férfi tanerőinek hadiszolgá
latukra vonatkozó kimutatás készítése ügyében.

89. A V. K. M. 50854— 1915. sz. a. engedélyt ad T ó t h  
László I. é. magántanuló növendéknek a jövő tanév elején teendő 
magánvizsgálatra.

90. A V. K. M. 43905 — 1915. sz. rendelete a hadbavonult 
tanárokról készítendő kimutatás ügyében.

A püspök úr 2665— 1915. sz. leiratával kapkcsolatban leküldi 
a V. K. M. 53936-1915. sz. s hozzá intézet leiratát, melyben az 
1914. dec. 19-iki osztály-és osztályképesitő magánvizsgálatról fel
vett jegyzőkönyvben a foglaltakat mindee megjegyzés nélkül tudo
másul veszi.

♦ ♦♦



Fenntartó és kormányzó testület.

Intézetünk fenntartója a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület, 
kormányzó testületé az intéző bizottság, melynek elnöke H a v i á r 
D an i; az alelnöki szék betöltetlen.

T a  g j a i :

a) C s e p r e g i  György arad-békési főesperes, P e t r O v i c s  
Soma csanád-csongrádi főesperes, R e v i c z k y  László békési 
főesperes, B a r t o s Pál, K e 11 ó Gusztáv és P 1 a c s k ó István 
szarvasi lelkészek, B e n k a Gyula nyug. főgimn. igazgató, dr. 
11 a v i á r Gyula kir. közjegyző, Dr. M á g ó c s y-D  i e t z Sándor tud. 
egyetemi tanár, M i k o I i k Kálmán budapesti polgári leányiskolái 
igazgató, Z ó l y o m i  Wágner Géza udvari tanácsos, a pesti egy
ház felügyelője s az egyetemes tanügyi bizottság elnöke.

b) A tanári kar választott képviselője: T ö m ö r k é n y i  Dezső.
c) Hivatalból tag ja i: N i k e 1 s z k y Zoltán igazgató és K u t- 

1 i k Endre intézeti pénztáros. A lefolyt tanévben tagja volt K r e es
ni á r i k Endre is, mint a távollevő igazgató helyettese.

*
A péntári tisztség tagjai:

K u 11 i k Endre pénztáros, P l e n c z n e r  Lajos ellenőr.

W



A tantestület tagjai.

A tanár neve és 
alkalmaztatásának 

minősége

Szóig.
ideje Melyik osztályban, 

m ily tárgyat, heti hány órában 
tanít ?
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Jegyzet

i Nlkelszky Zoltán
igazgató

6 5 11 Hadbavonult

2 H. Fehér Lajos 
id. s. tanár 2 — 2 Hadbavonult

3 Kiss Sándor
rendes tanár

6 - 6

Német nyelv I11-1V. o. heti 1-1 ó. 
Földrajz 1 — 11. o. heti 2—2 ó. 
Történet 1-11-111. o. heti 3-3-2 
Alkotmánytan IV. o. heti 2 ó. 
Neveléstan 11. o. heti 3 óra 
Gyak. tan. IV. o. 3 óra 
Hospitálás heti 1 óra

összesen: 23 óra.
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Krecsniárlk Endre 
rendes tanár, 

az 1914—15-ik tanévben 
helyettes-igazgató is

7 — 7

*) Termr. 1-11-111. o. heti 3-3-4 ó. 
Testtan 1. o. heti 2 óra 
Földrajz 111. o. heti 2 óra 
Gyakorlati tan. IV. o. heti 3 ó. 
Gazd.-t. 1-11-111-1V. o. heti 1-1 ó. 
Rajz 1-11-11I-1V. o., összevonva 

két osztály, heti 1 -1  óra 
Hospitálás heti 1 óra

összesen; 23 óra.
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5 Levluj Ernő 
rendes tanár

17 — 17

Német nyelv 1—11. o. 2—2 ó. 
Ének 1—lV-ig 1— 1 óra 
Zene 1 - IV. o. heti 2-1-2-2 ó. 
Vallástan 1—11. o. 2 -  2 óra 
Karének 1—IV. o. heti 1 óra 
Gyak. tan. IV. o. heti 3 óra 
Hospitálás heti 1 óra

összesen: 24 óra.
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*) Az egészségtant és kézimunkát meg nem állapitolt óraszámban szin
tén ő tanította.
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2. Bakó Károly, ág. hitv. ev. vallásu. szül. Orosháza 1899. május
31-én. Atyja: Bakó Lajos, szíjgyártó.

3. Dauda Sándor, ág. hitv. ev vallásu, szül. Szarvas 1899. ápr.
22-én. A ty ja : Dauda Mihály, földbirtokos.

4. Gdovin Zoltán, ág. hitv. ev. vallásu, szül. Nyíregyházán, 1896.
okt. 20 án. Anyja: Gdovin Ilona, magánzó. Hadbavon. növ.

5. Haty Tibor, ref. vallásu, szül. Mezőberény 1899. január. 26.
Anyja: özv. Haty Károly né, óvónő.

6 . Horváth Nándor, ág. hitv. ev. vallásu, szül. Budapest 1899.
május 23-án. A tyja : Horváth Gyula, géplakatos.

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

8 . Kohut Pál, ág. hit. ev. vallásu, szül. Szarvas 1896. ápr. 8 -án.
A tyja: Kohut Mihály, napszámos. Hadbavonult növ.

9. Palkovits Mihály, ág. hit. ev. vallásu, szül. Szarvas 1896. ápr.
22- én. A ty ja : Palkovits Mihály, tanító. Hadbavon. növ.

10. Schuszter István, ág. hit. ev. vallásu, szül. Pinczéd 1898.
aug. 12-én.

11. Schwalm József, ág. hitv. ev. vallásu, szül. Gyoma 1898. szept.
30-án. Atyja : Schwalm József, mázsáló.

12. Varga Sándor, róm. kath. vallásu, szül. Magyar-Pécska (Arad
m.) 1896. márc. 18. Atyja : Varga István, földbirtokos. 
Hadbavonult növendék.

13. Zsilák János, ág hit. ev. vallásu, szül. Bcsaba 1896. dec. 6 -án.
Atyja: Zsilák János, kőmivessegéd. Hadbavonult növ.

III. osztály.

Osztályfőnök: ZÁMBORY ENDRE.

1. Bácsmeghy Károly, ref. vallásu, szül. Tiszaföldvár (J.-N.-K.
Szolnok m.) 1894. máj. 12-én. Anyja: Bácsmeghy Lász- 
lóné, kisbirtokos. Évk kilépett.

2. Blázsik Ferencz, róm. kath. vallásu, szül. Csongrádon 1896.
szept. 7-én. Gyámja: G ilinger Lajos. Hadbavonult növ.

3. Borgulya András, ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas 1898. jul. 4.
1 Atyja : Bői gulya Pál, kisbirtokos.

4. Delhányi Zsigmond, ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas 1897.
május 23. A tyja: Delhányi Béla, írnok. Évk. kilépett.

5. Hartwein Fülöp, ág. h. ev. vallásu, szül. Óverbász 1896. aug.
16. A tyja : Hartvein Fülöp, kőmüvessegéd. Hadbavon. növ.
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6 . Kaczkó Pál, ág. h. ev. vallásu, szül. Békéscsaba 1897. máj.
12. Atyja: Kaczkó Pál, kisbirtokos. Évk. kilépett.

7. Kálló Gyula, róm. kath. vallásu, szül. Csorvás 1897. nov. 25.
Atyja: Gyula, tanító Szarvason.

8 . Klinkó János, ág. h. ev. vallásu, szül. Kiszács (Bácsbodrog
m.) 1896. ápr. 8 . Mostoha atyja: Cserveni Mátyás, kis
birtokos. Hadbavonult. növ.

9. Kudlák Mihály, ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas 1895. febr. 16
Anyja: özv. Kudlák Mihályné, varrónő. Hadbavon. növ.

10. Liska János, ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas 1897. okt. 2 .
A ty ja : Liska Mihály, cipészmester.

11. Lustyik Pál, ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas 1898. febr. 26.
A ly ja : Lustyik Mátyás, kisbirtokos.

12. M ihály András, ág. h. ev. vallásu, szül. Kiszács, (Bács m.) 1896.
dec. 3. A ty ja : Mihály János földmives. Hadbavon. növ.

13. Milyó Janos, ág. h. ev. vallásu, szül. Békéscsaba 1895. márc.
10. Atyja: Mátyás, kisbirtokos. Évk. kilépett.

14. Moravcsik Lajos, ág. h. ev. vallásu, szül. Mezőtúr 1897. okt.
4. A ty ja : Soma, gépész-kovács Szarvas.

15. Papp Elek, róm. kath. vallásu, szül. Mezőkovácsháza, (Csanád
m.) 1897. julius 26. A tyja: Papp Pál középbirtokos.

16 Piliszky János, ág. h. ev. vallásu, szül. Baja (Bács m.) 1896.
ápr. 20. A tyja: János, tanító Szarvas. Hadbavonult. növ.

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

18. Schlarb Keresztély, ref. vallásu, szül. Ószivácz 1895. ápr. 7.
A ty ja : Henrik, iparos. Hadbavonult. növ.

Magántanuló :
19. Tebay János, róm. kath. vallásu, szül. Nagyvárad 1886. aug.

6 . Anyja : özv. Tebay Jánosné magánzó. Hadbavon. növ.

IV. osztály.

Osztályfőnök: TÖMÖRKÉNYI DEZSŐ.

1. Belenczéresy József, ág. h. ev. vallásu. szül. Mezőberény 1897.
ápr. 24. Gyámja: Szabó Árpád polg. isk. igazgató.

2. Csatáry Lajos, ref. vallásu, szül. Mezőtúr 1894. jun. 6 . Atyja:
f .  Anyja : özv. Jánosné, magánzó. Hadbavonult növ.
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3. Domokos Antal, ref. vallásu, szül. Békéscsaba 1894. szept. 7.
Gyámja: Fekete Bálint, kisbirtokos. Hadbavonult. növ.

4. Gálik Pál, ág. h. ev. vallásu, szül. Békéscsaba 1897. jan. 22.
Atyja: János, kisbirtokos.

5. Havas Pál, ág. h. ev. vallásu, szül. Dabar (Nógrád m.) 1892. márc.
26. Anyja: Hronyecz Mária, magánzó. Hadbavon. növ.

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

7. Kliment Endre, ág. h. ev. vallásu, szül. Békéscsaba 1897.
ápr. 16. Atyja Endre, tanító.

8 . Kovács Pál, ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas 1895. vov. 15.
Atyja : Mihály, kisbirtokos. Hadbavonult. növ.

9. Kóra Sándor, ref. vallásu, szül. Tótszentgyörgy (Somogy m.)
1894. jul. 10. Atyja meghalt. Hadbavonult. növ.

10. Kriek Gyula, ág. h. ev. vallásu, szül. Léva 1897. máj. 10.
A tyja: Jenő, tan. képz. int. cimz. igazgató. Léva.

11 . Medvegy György, ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas 1895. dec.
24. A ty ja : Pál, kisbirtokos. Hadbavonult. növ.

12. Orosz Kázmér, ref. vallásu, szül. 1896. nov. 16. Eger (Heves m.)
Atyja : Orosz Ernő levéltáros, Gyöngyös. Hadbavon. növ.

13. Palyó János, ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas 1896. szept. 27.
Atyja : Márton, kisbirtokos. Hadbavonult. növ. J

14. Pribelszky Pál, ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas 1894. ápr. 3.
Anyja: Istvánná, magánzó. Hadbavonult. növ.

? 15. Them András, ág. h. ev. vallásu, szül. Dobsina (Gömör m.)
1894. nov. 25. Gyámja: Oravetz János, magánzó. 
Budapest. Hadbavonult. növ.
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Kimutatás az intézet növendékeiről.
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I. II. III. IV.

1 Általános áramlat
Fölvétetett rendes tanuló 27 13 18 15 73
Fölvétetett magántanuló 2 — 1 — 3

Összesen: 29 13 19 15 76
A tanév folyamán kimaradt _ _ 4 - 4
Létszám a tanév végén 29 13 15 15 72

2 Vallás szerint:
Rendes tanulók

Ag. hitv. ev. — — — — 16 11 10 11 48
Református — — — — 4 1 1 4 10
Róni. kath. — — — — — 5 1 3 — 9
Izraelita — — — — — 1 — — — I

Összesen: 26* 13 14 15 68
Magántanulók

Ág. hitv. ev. — — — — 2
Református — — — — — 
Róm. kath. -  — — —

1 —
1 _ —

Összesen: 29 13 15 15 72

3 Életkor szerint:
1900-ban született 4 4
1899-ben 10 5 — — 15
1898-ban , 10 3 2 — 15
1897-ben „ 2 — 5 4 11
1896-ban „ — 5 5 2 12
1895-ben „ — — 2 3 4
1894-ben „ — — — 4 4
1893-ban „ — — — 1 1
1892-ben — — — 1 1
1891-ben „ — — — —

Összesen: 26 13 14 15 68

Magántanuló 3 - 1 —
Összesen: 29 13 15 15 72

*) Tóth László I. é. növ. évközben magántanuló lett.
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1. II. III. IV.
KIIOV)

o

4 Illetőség szerint:
Szarvasi 10 3 7 4 24
Bekésmegyei 4 5 — 6 15
Más megyebeli 12 5 7 5 29
Magántanuló 3 — 1 — 4

Összesen : 29 13 15 15 72

5 Anyanyelv szerint:
Magyar 29 13 15 15 72
Tót — — ------- — —

Német — — — — —
Összesen: 29 13 15 15 72

♦

Segélyezések az I 9 I 4 - I 5  ik taoévbeo*

A jó magaviseletű, szorgalmas és szegénysorsú növendékek 
az elmúlt tanévben többféle kedvezményben részesültek, neveze
tesen tan-, táp- és internátusi-dij kedvezményében, továbbá két 
első éves növendék könyvsegélyben is. A kiosztott segélyek a kö
vetkezőképen oszlanak meg:

Tandíj kedvezményt kapott 26 növ. 
Tápdij „  „ 19 „
Internátusi „ „ 25 „
Könyvsegélyt kapott 2 növendék

525 50 K értékben. 
1331 *— K értékben. 
2063*50 K értékben. 

55 — K értékben.
A kiosztott segély végösszege: 3975* — K értékben.

Az 1913— 14-ik tanévre vonatkozólag az 1914— 15-ik tan
évre előirányzott 3000 korona kerületi segélyből 3 növendék tan
dija s egy növendék internátusi hátralékja lett fedezve 17750 ko
rona értékben s evvel az összes kiosztott segély 4152 50 koronát 
tesz ki. Mivel a tápdijra 1100 korona áll az intézet rendelkezésére 
s mert 1331 korona került kiosztásra, a többlet a 3000 korona 
kerületi segélyből fedeztetett.

♦
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Kimutatás az ösztöndíjakról.
s*n3NC/51

Az ösztöndíj 
és jutalom neve

J-IO
Az ösztöndíj 

élvezője H
án

ya
d 

1
év

es
 

g

Jegyzet

1 Haviár Dani-féle 65 Gálik Pál IV.

2 Haviár Dani-féle 65 Kohút Pál II.

3 Mikolay Mihály-féle 65 Palyó János IV.

4 Mikolay Mihály-féle 65 Rohoska Mátyás III.

5 Ponyiczky Máté-féle 35 Hartwein Fülöp III.

6 Ponyiczky Máté-féle 30 Kohút Pál II.

7 Tepliczky-féle 52 Pribelszky Pál IV.

8
A szarvasi nőegylet 

ösztöndija, ketté 
osztva

10 Csicsely János I.

9 10 Szilágyi Gyula I.

10 Papszász Gyula-féle 13 Gálik Pál IV.
Juta
lom

11 A bányai ág. hitv. 40 Moravcsik Lajos III.

40 Horváth Nándor II.
ev. egyh.-ker. 2 0 0

40 Zsilák János II.

koronás ösztöndijá- 30 Schwalm József II
r

2 0 Medvegy György II.
.. , ;

ból részesültek 2 0 Kovács Pál IV,

10 Verderits Gyula 1.

Összesen: 610



az ifjúsági gyáiQiotczctről.
• ■! »

Intézetünk gyámintézete a folyó tanévben is megalakult Le- 
vius Ernő tanár elnöklete alatt. Az intézet növendékei közül Be- 
lenczéressy József IV. é. növendéket jegyzőnek, Pribelszky Pál 
IV. é. növendéket pénztárosnak választotta meg a közgyűlés.

Választmányi tagok lettek a IV. osztályból: Palyó János és 
Kovács Pál. A III. osztályból Rohoska Mátyás és Klinkó János. A
II. osztályból Horváth Nándor és Schwalm József. Az I. osztály
ból Szilágyi Gyula és Szvák Pál.

Az önkéntes adakozás 30 korona 10 fillért eredményezett. 
Ezen összeg egynegyed része az alapszabályok értelmében az egye
temes gyámintézeté. Az „Eperjesi Theolog. O tthoninak 10 ko
ronát, a „Torzsai Konfirmandus Otthon és Árvaház“ -nak 7 kor. 
22 fillért, a rimakokovai ev. egyházközségnek 5 koronát juttatott 
az ifjúsági gyámintézet.

Levius 6 rnö
tanár-elnök.

ifjúsági S*g«lytgykt.
E lnök: Kiss Sándor tanár. Jegyző: Gálik Pál IV é. n. Pénz

kezelő: Rohoska Mátyás III. é. n. Választmányi tagok: Kriek 
Gyula és Schwalm József II. é., Demeter Antal és Szilágyi Gyula 
I. é. növendékek.

Tartottunk a tanévben 1 alakulógyülést, 1 választmányi gyű
lést, 1 rendkívüli közgyűlést és 1 zárógyűlést.

Az alakulógyfilésen elhatározta az ifjúság, hogy a 6  száza
lékos első hadikölcsönből jegyezni fog 1500 korona névértékig. 
Azonban a Szarvasi Hitelbank a segélyegyletnek nála elhelyezett 
tőkéjéből csak 390 koronát tudott folyósítani, s igy be kellett ér
nünk 400 kor. névértékű papírral szabad darabokban.

A lefolyt tanévben 17 növendék részesült az egylet támoga
tásában a következő megosztás szerint:

6



IV. osztályból:
Belenczéressy József 11 kor.
Gálik Pál 11 ,

Összesen: 22  kor.
III. osztályból:

Klinkó János 4 kor,
Mihály András 4 „

összesen:: 8  kor.
II. osztályból:

Adamcsok Lajos 10 kor.
Bakó Károly 10 „
Hathy Tibor 10 „
Horváth Sándor 11 .
Kohut Pál 4 „
Schwalm József 11 „
Zsilák János 4 .

Összesen : 60 kor.
1. osztályból:

Demeter Antal 9 kor.
Szilágyi Gyula 9 ,
Verderits Gyula 9 „
W ilim  Gábor 9 ,
Knefély Albert 5 ,
Kurusta Sámuel 5 „

Összesen : 46 kor.

Az 1914— 15. tanévben tehál: 136 korona osztatott ki segé-
lyezés cimén. A pénztár állapotának évközben történt változásairól
a következő felsorolás nyújt áttekintést:

Az 1914— 15. tanévről maradt alaptőke 2504T5 kor.
kamat az 1914. év első felére 57-18 Y)

kamat az 1914. év második felére 57-06 n

Az 1914. évi junialis jutaléka 4429
Bartolf József jav. vizsg. dija 2 tárgy után 6  — V

Schuster István „ „ „ 2 w y> 6 -—
Blázsik Ferencz „ „ „ 1 n n 3 — V

Csatáry Lajos „  „ „ 1 n n 3 — yy

Bácsmeghy Károly „ „ 2 n » 6 * - »
Schlarb Keresztély „ „ 1 » n 3 . - n
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Tebay János külömbözeti vizsgálata után 2 - kot.
„ „ magántanuló tagdija III. oszt. 2 - — >9

Vámos György különbözeti vizsgálata után 2  — J)

28 első éves növendék tagdija 55 — f f

13 másod éves növendék tagdija 2 6 - »

18 harmad éves növendék tagdija 36 — f i

15 negyed éves növendék tagdija 30 — ft

Összes bevétel az 1914 — 15. tanévben : 339 53 kor.
A tanév folyamán kiosztottunk segély címén 136.— kor.
A 5 százalékos hadikölcsönre kiadtunk 3 9 0 - w

összes kiadás az 1914—15. tanévben: 526.— kor.
A segélyegylet vagyona készpénzben : 231798 n

A segélyegylet vagyona értékpapírban: 400-— f t

A segélyegylet összes vagyona 1915. V. 18.: 271768 kor.
A segélyegylet tiszta jövedelme volt az 1914— 15.

tanévben készpénzben: 203 53 kor.
Nagy sajnálattal állapítjuk meg, hogy a lefolyt tanévben sem

miféle ajándékban nem részesültünk, a mellett a háborús idők miatt 
a máskor szokásos mulatságok jövedelmét is nélkülöznünk kellett.

Kiss Sándor
tanár-elnök.

JekQtéS az ifjúsági önképzőkör 1914— 15- évi
(Működéséről.

Az ifj. önképzőkör alakuló gyűlését 1914. évi szeptember hó 
25-én tartotta meg. A kör tanárelnökéül T ö m ö r k é n y i  Dezső 
tanár urat küldte ki az intézet tanári kara. Az ifjúsági tisztvise
lőket a kör a következőképen választotta meg : alelnöknek Gálik 
Pál IV. évest, főjegyzőnek Rohoska Mátyás III. évest, aljegyzőnek 
Kohut Pál II. évest, pénztárosnak Kóra Sándor IV. évest, ellen
őrnek Hartwein Fülöp III- évest, főkönyvtárosnak Them András 
IV. évest, alkönyvtárosnak Klinkó János III. évest és lapfelügye
lőnek Domokos Antal IV. éves növendéket. így alakult meg az 
önképzőkör, de ezen tisztviselőkkel nem fejezhette be ez idei mű
ködését. Időközben ugyanis a haza védelme elszólitott közülünk 
három derék és buzgó tisztviselőt, névszerint Kóra Sándor pénz
tárost, Them András főkönyvtárost és Domokos Antal lapfel ügye
lőt, akik itt hagyták az önképzőkört, hogy egy szentebb köteles-

a i. . *  ■: ;;*■ i

Ü*
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séget teljesítsenek, a haza védelmét. Mivel ők akkor még csak bi
zonytalan időre távoztak el körünkből, azért nem mondtak le a 
tisztviselőségről, s a kör helyükbe csak helyettes tisztviselőket vá
lasztott. A kör 1914. okt. 12-én tartott rendkívüli gyűlésén vá
lasztotta meg a helyettes tisztviselőket, még pedig h. pénztárosnak 
Kriek Gyula IV. évest, h. főkönyvtárosnak Belenczéressy József 
IV. évest és h. lapfelügyelőnek Kliment Endre IV. éves növen
déket. Ezen tisztviselőkkel az élén végezte a kör ez idei munkás
ságát, amely eleinte hetenként egyszer tartott gyűlések keretében 
folyt le. Később a háborús körülmények miatt csak kéthetenként 
tarthattunk gyűléseket. Majd egy miniszteri rendelet, amely május 
hó végére a tanév bezárását rendeli el, teljesen véget vetett az 
önképzőkör munkásságának. A felhalmozódott munka miatt nem 
tarthattunk április hó végétől többé önképzőköri gyűléseket.

Ezen háborús viszonyok között tartott a kör 14 rendes, 4 
rendkívüli és 1 diszgyülést. A rendes gyűléseken elhangzott 40 
szavalat, amelyek közül 9 dicséretes, 12 sikerült, 14 elfogadott és 
6 -ot mégegyszeri elszavalásra utasított a kör. Volt két felolvasás, 
amelyek közül az egyik dicséretes, a másik sikerült érdemfokkal 
jutalmaztatott. Beérkezett két ünnepi beszéd, amelyek közül az 
egyik elmondatott a márc. 15-iki diszgyülésen, a másik pedig az 
irattárba helyeztetett. Ugyancsak a márc. 15-iki diszgyülésre ér
kezett be egy alkalmi felolvasás. Beérkezett még (2) két költe
mény is, amelyek az idő rövidsége miatt ezen évben bírálatra nem 
kerültek. Végül elhangzott (6 ) hat zeneszám.

A március 15-iki diszgyülésen elhangzott ( 1) egy ünnepi be
széd, (1) egy alkalmi felolvasás, (3) három szavalat és (4) négy 
zeneszám.

Végösszegben tehát a 19 gyűlésen elhangzott (43) negyven- 
három szavalat, ( 1) egy ünnepi beszéd, ( 1) egy alkalmi felolvasás 
és (10) zeneszám. Beérkezett (2) költemény.

Ezen évben is két növendék részesült jutalomban. H a v i á r  
Dani intéző-bizottsági elnök úr hazafias, nemes sugallatától ve
zetve 10 koronát adományozott a márc. 15-iki ünnepélyre készített 
legjobb prózai munka jutalmazására. Ezen jutalmat Gálik Pál IV. 
é. növ. nyerte el az ünnepi beszédével. A „Papszász Gyula“ -féle 
alapítvány ez évi kamatait Kudlák Mihály III. é növ. nyerte el a 
felolvasásával. Itt mond köszönetét a kör Bohus Pálné 1 kor. 
nemes leikéből fakadó adományáért.

A kör ezen évben is tagja volt a „Magyar Képzőművészeti
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Társu la tinak, s ezenkívül az „Országos Magyar Iparművészeti 
Társulat“ tagjai közé is beiratkozott.

Ezen évben a körnek (74) hetvennégy rendes tagja volt.

Gállk Pál
alelnök-titkár.

Kimutatás az önképzőkör ez évi vagyonáról:

1. Múlt évi maradvány
2. Tagságdijakból befolyt
3. Befolyt olvasóköri dijak
4. Vegyes bevételek

54 99 korona. 
148—  „ 
67—  „ 
23-25

Összes bevétel: 293 24 korona.
Összes kiadás: 14113

Maradvány a tanév végén : 15211 korona.
Az önképzőkör vagyonát képezi Gerster Károly „B ib lia “ c. 

festménye, mely eladó.

Kimutatás az ifjúsági Zászló-alap ez évi gyarapodásáról:

I. Áthozatal a múlt évről 310'— korona.
2 . Kamat 1914. dec. 31-én 715 „
3. Tagságdijak 59-90
4. Hadik.-kötv.-tőke nyereség 7-50

Vagyon: 375 72 korona.
Az ifjúsági önképzőkör szerény anyagi erejéhez mérten szin

tén ki akarta venni a részét a nemzet életre-halálra szóló titáni 
küzdelméből azáltal, hogy a Zászló-alap vagyonából 350 korona 
6  százalékos m. kir. adómentes állami járadékkölcsönt jegyzett 
szabad darabok alakjában. Ebből egy 300 koronás címletet 29250 
koronáért vásárolt a kör. Itt 7 50 korona kötvénytöke nyereség 
mutatkozott.

Az ifjúsági könyvtár ebben a tanévben egy m űvel: Gyóni 
Áchim Géza hazafias érzéstől duzzadó verses kötetével gyara
podott.

Az önképzőkör az ifjúság több oldalú kiképzése szempont
jából naponként olvasó órákat tartott. Az önképzőkör járatta a 
Budapesti Hírlapot, a Vasárnapi Újságot, az Uj Időket, az Érde
kes Újságot, a Művészetet és a Magyar Iparművészetek A kör a 
tanári kartól kölcsön kapta a Budapesti Szemlét, a Gyermek,



Magyar Nyelv, Evangélikus Lap, Néptanítók Lapja. Evangélikus 
Népiskola, Evangélikus Őrálló, Numizmatikai Közlemények, Uránia, 
a Természettudományi Közlöny, a Tanító Népművelés és a Bé
késmegyei Közlöny és a Katonás Nevelés c. folyóiratokat.

Áz önképző kör évközben a Tolnai Világlapja járatását, 
minthogy egy közleményét az önképzőkör hazafias érzületével nem 
tudta összeegyeztetni, beszüntette és helyette az Érdekes Újságot 
rendelte meg. *"

tömörkényi Qezsö
tanár-elnök.

v . v . v



Tanszerelvények gyarapodása az 

1914-15. tanévben.

A tanári könyvtár gyarapodása.

A) Ajándékozás u tjá n :

A V. K. TTL ajándéka: Hivatalos Közlöny. Néptanítók Lapja. 
Numizmatikai Közlöny. Révai Nagy lexikon.

Jeszenszky Frigyes ajándéka: Veszteségi lajstrom és Hírek a 
sebesültek és betegek eddig megjelent füzetei.

Dr. Gaál István ajándéka: Erdély.
Schwáb János: 40 kötet gazdasági szakmunkát ajándékozott. 
Orosz Jenő ajándéka: Heves és a volt külső Szolnok egye

sült vármegyék nemes családjai.
Frauenhoffer Lajos meteorologiai aligazgató ajándéka : Das Arithme
tische Mittel.

Zámbory Endre ajándéka: Az Osztrák—Magyar vöröskönyv.

B) Vétel u tján :

Uránia. Természettudományi Közlöny. Állattani közlemények. 
Növénytani közlemények. Chemiai folyóirat. Nemzeti iskola. Hu
szadik század. Uj Élet. Földrajzi közlemények. Budapesti Szemle. 
Nemzeti kultúra. Magyar tanítóképző. Protestáns szemle. Evangé
likus népiskola. Ev. őrálló. Ev. Lap. Magyar Nyelv. A Cél. Ev.
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Közérdek. A gyermek. Az időjárás. Leitschrift für Pädagogika fo
lyóiratok.

Hermann O ttó : A magyar pásztorok nyelvkincse.
Ráth G yörgy: Az iparművészet könyve.
Jelinek's Psychrometer—Tafeln.
Haeckel: Az élet csodái.
Francé: A növények érzéki és szerelmi élete.
Mecsnikov : Az emberi természet.
Cholnoky: A levegő fizikai földrajza.
Dr. Császár: Az Academia Istropolitana története.
M o lnár: Szociális pedagógiai intézmények.
^ G y a ra p o d á s  : 58 kötet 404 45 korona értékben.

Állomány: 1677 kötet 6816‘— korona értékben.
?, «r* ^ <r-j, f) .** N.

A fizikai szertár gyarapodása az 1914— 15.
tanévben.

Az elmúlt iskolai évben egy másodrangu meleorologiai állo
mást rendeztünk be a következő műszerekkel: R. Fuess-féle állo
más barométer. Negrétti & Zambra-féle maximum hőmérő. M in i
mum hőmérő. Psychrometer. Hellmann-féle esőmérő. A meteoro
lógiai állomás felszerelése 350 koronába került'. Beszereztünk 
ezenkívül: Nóniusz mintát. Hengerkerék. Ütközési,készülék. , Köz
lekedő hajszálcsövek. Bunsen égő. Kurviméter. Kézi mérleg. I lajó 
és légcsavar minta. Dasyméter. Libella. Tyndall-féle, vastörő, Ké
szülék a melegvezetés bemutatására. Nyelvsíp szócsővel. Resona- 
torok. Achromatikus lencse. Korona és flintüveg prizma. Weiphald- 
féle vizbontó. Savmérő akkumulátorok töltéséhez. Morse-féle táviró. 
Indukciós tekercs. Zsebvoltméter. 2 db. akkumulátor.

Összesen: 51 db. 1180-— kor. értékben.
Állomány tehát: 200 db. 325348 kor. értékben.

F^égiségtár gyarapodása.
■ Az évek óta a tanítóképzős növendékek belevonásával végzett 

régészeti kutatások, melyeket Krecsmárik Endre tanár folytat 
Szarvas területén, a múlt nyáron sem szüneteltek. A szappanosi 
őskori telepen tartott ásatások korhatározási szempontból fontos 
újabb emlékeket eredményeztek. A telep leleteinek illusztrált is
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mertetése az ez évi „Értesítő“ vezető cikkében foglaltatik s e köz
leményt a szerző külön lenyomatban is megjelentette. Az elmúlt 
tanévben a következő adományozások szaporították a régiségtár 
állományát: Kürtössy József tan. képzős növ. egy bronz csuprot, 
Piliszky János III. é. tan. képzős növ. Zsigmond idejéből szár
mazó ezüst érmet, Czinkoczky Andor tanító egy drb. sárgaréz em
lékérmet s 6  drb. bronz pénzt, Angyal Mihály földmives 2 drb. 
agyagorsógombot ajándékozott.

Állomány: 441 drb. 62 98 korona értékben.

Földrajzi szerelvények.
Gyarapodás nem volt. Állomány : 339 drb. 129560 K értékben.

- -r*

A természetrajz— vegytani szertár gyarapodása.

Állattani szerelvények.
Ajándékozás utján : Gróf Bolza Pál földbirtokos adománya 

egy királysas, melyet kitömettünk. Vétel utján egy kitömött hollót 
szereztünk. . v  . . . , . (

Állomány: 75 drb. 1164*35 korona értékben.
«fi n- » ' ' •• ' . ' .

Növénytani szerelvények.
Vétel utján: Mikroszkopiái készítmények. Külföldi fagyüjte- 

mény. Forwerg: Virágalakok, termésminták. Hazai fagyüjtemény. 
Englender-féle növénytani falitáblák. Jung—Koch—Quentell-féle 
fali táblák.

Állomány: 112 drb. 33614 korona értékben.

Ásványtani szerelvények.
Ajándékozás utján: Kis ásványgyüjtemény, Orosz Kázmér 

IV. é. növendéktől. Megkövesedett fadarab, Chovan Sándor tanu
lótól. Vétel utján: Dr. Fraas: Geológiai és történelem előtti ko
rokat szemléltető táblák. Ásványtani falitáblák.

Állomány: 311 drb. 17P29 korona értékben.

Vegytani szerelvények.
Gyarapodás nem volt. Állomány: 463 drb. 616 27 korona 

értékben. A laboratóriumi kísérletek céljára gróf Bolza Pál föld- 
birtokos mintegy fél hektóliter kénsavat adományozott.
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Zeneszerelvények.

Állom ány: 27 drb. 5138 korona értékben. A zenekönyvtár 
számára az ev. egyházkerületi püspök úr 2 drb. zenemüvet, Major 
J. Gyula indulóját adományozta.

Gazdasági szerelvények.

Nem volt gyarapodás. Á llomány: 28 drb. 25 42 kor értékben.

Rajzszerelvények.

Gyarapodás nem volt. Állomány: 209 drb 57278 kor. értékben.

Kézügyességi szerelvények.

Gyarapodás nem volt. Á llomány: 430 drb. 1483'60 korona 
értékben.

Tornászati szerelvények.

Gyarapodás nem volt. Állomány: 24 drb. 16770 korona 
értékben.

Gyakorlóiskolai szerelvények.

Gyarapodás nem volt. Állomány: 650 drb. 145496 korona 
értékben.

w
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A kötelező és ajánlott irodalmi 
olvasmányok.

Az 1. osztály részére: Arany László: Magyar népmese gyűj
temény. Heltay Gáspár: Válogatott meséi. Petőfi : János vitéz. 
Fazekas M ihály: Ludas Matyi. Benedek E lek : Mesék és mondák. 
Pósa Lajos: Versek. Sebők Zsigmond : Mackó úr utazásai. Hetyei: 
Mesék és mondák. Gyöngyvirágok. Benedek E lek: A magyar nép 
meséi. Mikszáth: Szent Péter esernyője. Tompa: Virágregéi. 
A rany: Toldi.

A 11. osztály részére: Kisfaludy Sándor regéi. Tompa Mihály: 
Regéi és népregéi. Fáy András: Válogatott meséi. G vadányi: A 
peleskei nótárius. M ikszáth: Jó palócok. Campe—Baróth : Robin
son. Arany János balladái. A székely népballadák. Balassy versei. 
Tinódy versei. A kurucköltészet. Petőfi költeményei. Arany János 
lírai költeményei.

A megtanult költemények: Ének Szent István királyról. Ba
lassi B á lin t: Boldogtalan vagyok . . . Verseghy : Lilla. Kazinczy : 
XI. November MDCCCIV. Csokonai: A reményhez. Csokonai: 
Szegény Zsuzsi a táborozáskor. Kunfi szerelmeiből a 7. 27. 90. 
126. 172. dal. Kisfaludy K .: Rákosi szántó a török alatt. Tompa: 
A madár fiaihoz. A rany: Itthon. A rany: Enyhülés. Verseghy : Az 
igazi bölcs. Kazinczy: A nagy titok. Kölcsey: Emléklapra. Vörös
marty : Kisfaludy Károly sírjára. Tompa : A gólyához. Br. Eötvös: 
Búcsú. Berzsenyi: A magyarokhoz. Felsőbüki Nagy Pálhoz. Fo
hászkodás. Osztályrészem. Wesselényi hamvaihoz.

A 111. osztály részére: Vörösmarty: A két szomszéd vár. Vö
rösmarty : Zalán futása. Csokonay: Dorottya. Katona: Bánk-bán. 
Jókai: Az uj földesúr. Arany János: Buda halála. Zrínyi M .:
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Szigeti veszedelem. Madách: Az ember tragédiája. Shakespeare: 
Coriolánus. Julius Caesár. Arany János: A nagyidai cigányok. Az 
elveszett alkotmány. M oher: A fösvény. A botcsinálta doktor. 
Homér: Odissea. Iliás. A Niebelung eposz. Arany János: Naiv 
eposzunk. Kisfaludy K áro ly : A kérők. Herczeg: Pogányok. Vörös
marty : Csongor és tünde.

A IV. osztály részére: Kisfaludy S .: A boldog szerelem. A 
kesergő szerelem. Kisfaludy K . : Iréné. Csalódások. Mikes levelei. 
Kazinczy válogatott levelei. Kölcsey válogatott beszédei. Jósika: 
A ba fi: Kemény Zsigmond: Gyulai Pál. Bessenyei G yörgy: A 
philozóphus. Kármán : Fanni hagyományai. Rákosi V ik to r: Kor
hadt fakeresztek. Gárdonyi: Az én falum. Szemelvények a Hitelből. 
Szigligeti : Liliomfi. C siky: Buborékok. G árdonyi: A bor. Kemény 
Z s .: Rajongók. Jókai: Egy magyar nábob. Kárpáthy Zoltán. 
Csiky: A nagymama. Proletárok. Eötvös József: Magyarország 
1514-ben. A falu jegyzője Gyulai P á l: Vörösmarty életrajza.

♦ ♦
♦



A gyakorlóiskola.
Tekintettel ama körülményre, hogy a gyakorlóiskola tanítója 

is hadbavonult, az ev. egyházközség tanácsa, az intézet igazgató
jának megkeresése folytán, megengedte, hogy a gyakorlóiskolá
ban egyik tanítója, P i 1 i s z k y János, taníthasson, ki ezen meg
bízatást a legnagyobb készséggel vállalva, a tanév bevégeztéig taní
tott. A tanító nélkül maradt Piliszky-féle elemiiskolában a tanító
képző intézet IV. éves növendékei — félhetenkint felváltva — 
tanítottak négy hónapon át, a gyakorló iskola vezetőjének útmuta
tása s irányítása mellett, Az önnálló gyakorlati tanítás igen ered
ményes volt a növendékek gyakorlati kiképeztetését illetőleg. Nem 
volt tanév, melyben IV. éves növendékek oly intenzív módon vet
ték volna ki részüket a tanítási gyakorlatokból, mint az 1914—15-ik 
tanévben. Ez a fokozottabb tevékenység annál inkább is indokolt 
volt, mivel a márc. 24-én osztályozás alá kerülő 5 IV -ed éves növen
déknek bő alkalma volt, a rövid tanév ellenére is, megfelelő jár
tasságot szerezni a tanításban.

A tanulók felvétele szept. 1—3 napjain történt, mig a rendes 
tanítás szeptember 10-én vette kezdetét, amely május hó 18-áig tar
tott. Május 19-én d. e. 9 órától tartatott meg az évzáró vizsga 
67 tanulóval, melyen ns. H a v i á r Dániel a tanítóképző intéző- 
bizottságának elnöke, s ns. M i k 1 e r Sándor kir. tanfelügyelő 
úr is megjelentek, utóbbi mint iskolafelügyelő a VI. oszt. tanulók 
évzáró vizsgáján. A gyakorlóiskola VI. oszt. tanulói 1913 évi 
XXXVII. t. c. 2 §-a értelmében a vizsgát sikerrel tették le, s ré
szükre ezen törvény értelmében a végbizonyítvány kiadatott.

Az egészségügyi viszonyok — noha a községben a gyerme
kek közt járványos betegség gyakrabban fordult elő — kedvezők 
voltak.
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Az előirt tananyag a maga egészében átvétetett, amellett 
azonban a tanulók testi nevelésére, vallás-erkölcsi érzésének 
s hazafias szellemének ápolására is kiváló gond fordittatott. A ta
nuló ifjúság a jótékonyság gyakorlásában is kivette részét, amenyi- 
nyiben a harctéren küzdő hős katonáink karácsonyi ajándékára 
gyűjtöttek. Résztvettek az intézet által tartott hazafias ünnepségen. 
Március 15-ét az iskola tanulói az intézet dísztermében önálló 
műsorral tartották meg, amikor is a tanulók hazafias költemények 
szavalásával, a gyakorló iskola vezetője a nagy napot méltató is
mertetésével adózott a hazafias kegyeletnek. A madarak és fák nap
ját az intézet növendékei szintén megtartották.

A gyakorló iskolában az 1914— 1915 tanévben 67 tanuló 
iratkozott be, és pedig a tanév elején 62. a tanév folyamán 5.

A tanulók száma osztályonként a következőleg oszlott meg:
I. osztályba vo lt: 14 
N. „ „ : 12
III. „ „ : 19
IV. „ „  : 15
V. „ „  : 4

VI • 3

Összesen: 67 tanuló.
Vallásra nézve : 54 ág. hitv. ev. 8  ref. 3 róm. kath. 1 uni

tárius s 1 izraelita.
A tanulók névsora :

I. osztály.
1 . Andrásy Dezső ág. hitv. ev. Budapest Évk. iratk.
2. Belopotoczky János < „ Szarvas.
3. Forster Gusztáv „ „ i i  n

4. Hraskó Sándor „ » „ „ Évközb. iratk.
5. Jeszenszky Pál „ „ r t  n

6 . Král János „ „ » n

7 .  Krsnyjak Mihály „ „ 11 n

8 . Mázor József „ „ n  n

9. Novodonszky János „ „ 11 11

10. Oravecz János „ „ 11 11

11. Petries Kálmán „ „ 11 11

12. Slajchó János „ „ n  11

13. Szántó Emil „ „ „  Gyula.
14. Székely László „ „ „ Szarvas.
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II. osztály.

1. Chirke Géza
2. Fuksz Mátyás
3. Gyuris László
4. Kovácsik István
5. Kiss József
6 . Léviusz Ernő
7. Marsai János
8 . Medvegy János
9. Omaszta Béla

10. Opauszky János
11. Oszterland Béla
12. Ridegh Szilárd

ref. Szarvas,
izr.

ág. hitv. ev. „ Évközb. iratk.
n n f> »

ref. „
ág. hitv. ev. „
99 99 99 »

n  n  n  n

„  „  n  Kondoros.
„ „  „ Szarvas,
róm. kath. „

ág. hitv. ev. *

III. osztály.

1. Antal Gyula ref.
2. Bencur Mihály ág. hitv. ev.
3. Brauner Pál „ „  „
4. Cséke Gyula ref.
5. Chirke Vilmos „

6. Djeska István ág. hitv. ev.
7. Hanzó János „ „  „
8. Haviár Sándor „ „  „
9. Jeszenszky Sándor „ „

10. Kántor Pál „ „ *
11. Kasnyik Ferenc „ M „
12. Krecsmárik Endre „ „  „
13. Krsnyjak Jenő „ „ „
14. Lustyik János „ „  „
15. Medvegy István , „  ,
16. Medvegy Béla „ „ „

17. Mikolay László „ „ „
18. Neumann Ferenc „  „  „

19. Piliszky László „  „ „

Szarvas.
„ Évközb. iratk.
n

n

99

f i

yy

n
99

99

n

99

99

99

99

„  Évközb. iratk.
99

99

99

IV. osztály.

1. Bohus Pál ág. hitv. ev* Szarvas.
2. Ganyecz Pál „ „
3. Gyebnár Pál „ „  „ „
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_ 3 f. - it

4. Gyökössy Sándor ref. Szarvas.
5. Gyuris Gyula ág. hitv. ev. „
6 . Illyés László ref. „
7. Komlovszky János ág. hitv. ev. „

' 8 . Král Pál „ „ * „
9. Lázár János róm. kath. Orosháza.

10. Mendöl Tibor ág. hitv. ev. Nagyszénás.
11 . Moravcsik Sándor „ „ Szarvas.
12. Müller Károly „ „  „ „
13. Pál Miklós unitárius Erzsébetváros.
14. Ruzsicska Lajos ág. hitv. ev. Szarvas.
15. Szloszjár Pál „  „  „  „

" • ’ V. osztály.

1 . Gaál Ferenc ág. hitv. ev. Szarvas.
2. Krajcsovics Mihály „  „  „  „
3. Oszterland Gyula róm. kath. ,.

■■ 4  Römer Pál ág. hitv. ev. „  ‘ '
~ a. »>1»

•• VI. osztály.

1. Kolimár Pál ág. hitv. ev. Szarvas.
2. Kómár Mátyás „  „  „  „
3. Lévay Gyula ref. „

A múlt tanévben megnyílt ismétlőiskolai tanfolyam ez évben 
az általános helyzetre való tekintettel a vallás és közoktatásügyi 
miniszter urnák e tárgyban kiadott rendelete értelmében, szünetelt.

(! Piliszky János
a gyakorió iskola h. vezetője.

♦  ♦  
♦



Osztály- és osztályképesitő vizsgák.
A 47169—1915. sz. kultuszminiszteri rendelet alapján az I. II. 

és. III. é. növendékek osztály- és osztályképesitő vizsgája május 
hó végén volt, és pedig az I. évesek osztályvizsgáját május 19-én, 
a II. évesek osztály- és osztályképesitő-vizsgáját május hó 25-én, 
a III. évesekét május 26-án, a IV. évesek osztályképesitő írásbeli 
vizsgáját május hó 2 1 -én és 2 2 -én, szóbeli és gyakorlati vizsgáját 
május hó 22-én tartottuk meg. Megjegyzendő, hogy a 913— 1915. 
kultuszminiszteri szükség rendelet értelmében 17 hadbavonuló 
növendék osztályozását az 1915. március hó 24-én tartott osztályzó 
értekezleten eszközöltük.

Az osztály- és osztályképesitő-vizsgálatok eredményét a kö
vetkező táblázatok tüntetik fel :
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I. osztály 26 — 5 10 3 2 4 2

II. osztály 13 i 3 5 3 — 1 —

III. osztály 14 — 1 4 6 2 — 1

IV. osztály 9 i 2 5 — — — —

összesen : 62 2 12 24 12 4 5 3

Magaviselet:
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I. osztály 23 3 — — — 26

II. osztály 12 — 1 — — 13

III. osztály 8 1 5 — — 14

IV. osztály 9 — — — — 9

összesen: 52 4 6 — — 62
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tyúlaSztás:

ÉVFOLYAM
Igazolt Nem ig. Egyszer Súlyosabb

órák sz. órák sz. sem múl. betegség

1. osztály 472 — 12 1

11. osztály 208 2 3 1

111. osztály 216 10 2 —

IV. osztály 237 — 3 —

Összesen: 1133 12 2 0 2



Canitóképesités.
A IV. osztály 15 növendéke közül 6  a tanév elején október 

hóban hadbavonult s a honvédelmi kötelesség teljesítése folytán 
vizsgálatot nem tehettek. A visszamaradt 9 növendék közül az 
1915. március havi népfelkelői szemlén 5 tanulónk katonai szol
gálatra alkalmasnak találtatván, a 913— 1915. sz. a. kelt kultusz
miniszteri szükségrendelet alapján Ntü. Placskó István ev. lelkész, 
püspökhelyettes elnöklete s Mikler Sándor miniszteri biztos jelen
létében 1915. március 24-én tartott értekezleten kerültek osztá
lyozás alá, az ugyancsak hadbavonuló 5 másodéves és 7 harmad
éves növeudékekkel együtt. Az 5 IV-ed éves növendéket, előme
netele alapján méltónak találta az osztályozó értekezlet az okle
vélre, kettő közülök kántori képesítést is nyert. A 15 növendékből 
tehát a rendkívüli viszonyok folytán mindössze 4 növendék járult 
a rendes módon történő osztály- és befejező képesítő vizsgálatok
hoz. Május hó 21-én és 22-én tették le a 2 írásbeli osztályképe- 
pesitő vizsgálatot, mig az osztályképesitő szóbeli és gyakorlati 
anyaga május 27-én ment végbe.

Az osztályképesitő vizsgálat Írásbeli tételei voltak:
1. Német nyelvből: Ungarns gröster See. (Fordítás magyarra.)
2 Mennyiségtanból: 1. Hány kilométerre fekszik Budapest az 

egyenlítőtől, (Budapest földrajzi szélessége 47H30’34” ) ha a föld 
délkörének sugara 6371 56 km? 2. Mennyibe kerül egy torony 
gömbjének bearanyozása, ha a gömb átmérője 60 cm. és az ara
nyozásért m2-ként 85 koronát kérnek ? 3. Mennyibe kerül egy 
rézüst, mely félgömb alakú és melynek belső átmérője 12 dm, 
fala Va cm. vastag és ha a rézért kgként 2 5 koronát fizetünk a 
munkadijjal együtt ? 4. Egy 8  m. mély kutat ásatunk, melynek át
mérője 186 m. Hány szekérrel kell a földet elhordatni, ha egy 
szekérre 0‘9 m:l föld fér fel.

7*



A befejező képesítő vizsgálat írásbeli része junius 2 -án volt.
Kidolgozásra feladott tételek vo ltak:
1. Rousseau pedagógiájának megítélése. (Neveléstani tétel.)
2 . „Isten felséges adománya“ kezdetű chorál megszerkesz

tendő 2 szólamu gyermekkarra. (Zeneelméleti tétel a kántori ké
pesítőt tevő növendékek számára.)

Az osztályképesitő vizsgálaton mind a 4 növendék sikerrel 
helyt állván, befejező képesítő vizsgálatra bocsáttatott. A junius 
2-án tartott sikeres írásbeli vizsgálat után junius hó 24-én já ru l
tak szóbelihez, mely junius 23-án délután a szokásos előértekez- 
lettel kezdődött. Úgy az osztályképesitő-, mint a befejező képesítő 
vizsgálat elnökéül a püspök ur 1857— 1915. sz. a. Ntü. Placskó 
István ev. lelkészt, a kultuszminiszter ur pedig miniszteri biztosul 
13269— 1915. sz. a. M ikler Sándor m. kir. tanfelügyelőt küldte 
ki. A bányai ev. egyházkerület képviselőiként Ntü. Reviczky 
László békési főesperes és Molnár János igazgató-tanitó nyertek 
kiküldetést. A vizsgázott 4 növendék közül Gálik Pál és Kriek 
Gyula jeles osztályzatú, Belenczéresi József és Kliment Endre pe
dig jó osztályzatú tanítói oklevelet kapott. Három növendék név- 
szerint Belenczéresi József, Gálik Pál és Kriek Gyula, kántori ké
pesítőt is tett, szintén szép sikerrel.

A levizsgázott négy növendék Belenczéresi József, Gálik Pál, 
Kliment Endre és Kriek Gyula. Valamennyi ág. h. ev. vallásu s 
Szarvason tartott bemutató szemlén junius hó 23-án mindnyájan 
alkalmasnak bizonyultak a katonai szolgálatra, velők tehát a taní
tóképző IV. osztályának valamennyi növendéke katonaköteles s java
részük, számszerint 1 1 -en katonai kötelezettségöket már teljesitik is.

iöü  -
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kást, fűtést, világítást, kiszolgálást, betegség esetén orvosi kezelést 
és indokolt esetben gyógyszert is kapnak. Reggelit és mosást 7 50 
korona havi díjért bennlakó növendékeink az internátusbán nyer
nek. Az internátusbán a felügyeletet a növendékekkel együtt lakó 
tanár gyakorolja. Ruhanemüekről és ágyneműről — a szalma
zsákot kivéve — minden bennlakó maga köteles gondoskodni. 
Minden növendék köteles magával hozn i: tisztességes téli és nyári 
ruházaton kívül bevarrott betűkkel jelzett fehérneműt, még pedig 
legalább 6  inget, 6  alsónadrágot, 3 hálóinget, 6  pár harisnyát, 
vagy kapcát, 6  törülköző-kendőt, 12 zsebkendőt, 2  ágylepedőt, 1 

szürke pokróc ágytakarót, 1 vánkost, 2  fehér vánkoshéjat, 1 pap
lant, 2  paplanlepedőt, fésűt, hajkefét, fogkefét, ruhakefét, három
féle cipőkefét, 1 vizes poharat, 1 3 deciliteres csuprot és 1 ká
véskanalat. Ebéd és vacsora a közös étkezőben (alumneum) kap
ható.

Iskolai illeték címén, amelyben a tandíj és beiratási d ij is 
bennfoglaltatik, az alant felsorolt összegek fizetendők. Megjegy
zendő, hogy a múlt évi tandijakhoz képest 6  korona emelkedés 
történt az 1914. évi XXXVI. t.-c. alapján.

1. Helybeli ág. ev. egész évre 32-50 kor. Ebből év elején 
2750 kor., februárban 5 korona.

2. Az esperességbeli ág. h. ev. egész évre 36 50 kor., ebből 
az év elején 29 50 koronát, februárban 7 koronát.

3. Magyarhoni ág. h. ev. egész évre 4050 kor., ebből az év 
elején 31'50 koronát, februárban 9 koronát.

4. Helybeli más keresztyén vallásu egész évre 47 kor., ebből 
év elején 37 koronát, februárban 10 koronát.

5. Magyarhoni más keresztyén vallásuak egész évre 63 kor., 
ebből az év elején 45 koronát, februárban 18 koronát.

6 . Izraeliták, ha helybeliek, 90 kor., ebből az év elején 6 6  

koronát, februárban 24 koronát. Ha nem helybeliek, 100 kor., eb
ből az év elején 70 koronát, februárban 30 koronát.

7. Tandíjmentesek fizetnek 18 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 ifjúsági segélyegyleti dij 2 korona, az önképzőkör tagdija 
2  korona és a kézügyességi anyagokért 2  korona beiratáskor f i
zetendő.
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Kedvezmények.

Az 1915— 16. tanévben az 1. évfolyamba oly éptestü tanulók 
vétetnek fel, akik 14 életévüket betöltötték, de 18 évesnél nem 
idősebbek s a gimnázium, polgári iskola, reáliskola négy osztályát 
sikeresen elvégezték. A jó magaviseletü és szorgalmas tanulók 
köztartási segélyben és a bennlakás kedvezményében részesülnek. 
Pályázatot hirdet az intézet 20 teljesen ingyenes internátusi és 10 
féldijas internátusi helyre. A féldijasok évi 67'50 koronát 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. 
Azok, akik magukat ez intézetbe felvétetni óhajtják, és ingyenes, 
vagy féldijas helyre számot tartanak, ez iránti kérvényüket a tanitó- 
képző-intézet Intéző-Bizottságához intézve az igazgatóhoz küldjék 
be. A kérvény mellékletei: keresztlevél, iskolai bizonyítvány, mely 
az említett iskolák valamelyikében s IV. osztály sikeres elvégzését 
igazolja; orvosi bizonyítvány, mely szerint folyamodó a tanítói 
pályára alkalmas és sem testi, sem lelki fogyatkozásban nem 
szenved; szegénységi bizonyítvány (községi bizonyítvány). Rész
letesebb felvilágosítással bárkinek szolgál az igazgató. Ily esetben 
válaszbélyeg csatolandó. Értesítő csak 10 filléres bélyeg előzetes 
beküldéseesetén küldhető.

Felvétel a gyakorló iskolába.

A tanítóképző-intézet gyakorló iskolájának 1. osztályába oly 
éptestü fiúgyermekek vétetnek fel, kik 6 -ik  életévüket már betöl
tötték és a himlő ellen sikeresen beoltattak, mit a szülők szüle
tési és orvosi bizonyitványnyal tartoznak igazolni. Oltási bizonyít
ványt a felsőbb osztályba lépők is kötelesek felmutatni. Akik más 
iskolából akarnak átlépni, rendes iskolai bizonyítványt kell felmu- 
tatniok, ha bizonyítványuk nincs, felvételi vizsgálatra utasitatnak. A 
gyakorló iskola tanulói tandijat vagy egyéb iskolai illetéket nem 
fizetnek, csupán könyvtári dij címén a beiratkozás alkalmával 1 

koronát. Nem ág. h. ev. vallásu tanulók fenntartói járulék címén 
évi 10 koronát fizetnek beiratkozás alkalmával az intézet pénztá
rába. Kívánatos, hogy a szülők gyermekeik felvételét a tanító-
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képző-intézet igazgatójánál előre jelentsék be, mert a létszám be
telte után jelentkező szülők gyermekei fel nem vehetők.

TTIagán- és külömbözeti vizsga.

I.
1. Magánúton készülő tanuló részére a magánvizsgálatra 

szóló engedélyt a vallás és közokt.-miniszter ur adja, akihez az 1 
koronás bélyeggel ellátott kérvény intézendő. A folyamodvány 
mellékletei: a) születési bizonyítvány, b) a végzett tanulmányok
ról szóló bizonyítvány, c) orvosi bizonyítvány, d) erkölcsi bizo
nyítvány. E két utóbbi bizonyítvány uj keletű legyen. Az igy fel
szerelt kérvény a tanítóképző-intézet igazgatójánál nyújtandó be.

2. Egyes tantárgyak tanulása alól senki sem menthető fel. A 
részletes tanterv a m. kir. tudományos egyetemi könyvnyomdában 
(Budapest, 1. kér. Iskola-tér 3. sz.) 32 fillérért megszerezhető. A 
tankönyv jegyzéke ezen értesítőben megtalálható.

3. A következő osztályvizsgálatra a tanuló csak az előzőnek 
sikeres kiállítása után bocsátható. Ha 1, legfeljebb 2 tárgyból elég
telen osztályzatot kapott a növendék, ezekből a következő osztály
vizsgálat előtt javító vizsgálatot tehet. Utóbbi esetben a javitó- 
vizsgálat engedélyezését folyamodványnyal kell kérelmeznie. Ha 
azonban kettőnél több tárgyból bukott, akkor csak egy év eltelte 
után s csakis egyszer ismételheti az összes tantárgyakból a vizs
gálatot. 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 ma
gánvizsgálatok alól felmentetnek.

6. Az I. oszlályból 15, a II. osztályból 16, a III. osztályból 
17 és a IV. osztályból 18 éves kora előtt senki sem tehet ma
gánvizsgálatot.

II.

Akik a polgári vagy a középiskola VI. osztályát eredmény
nyel elvégezték, ha az I. és II. évfolyam külömbözeti tárgyaiból 
sikeres vizsgálatot tesznek, a III. évfolyamba vehetők fel. A tan
terv külömbözeti tárgyát a 15460— 1906. sz. miniszteri rendelet a
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következőképen állapítja meg: 1. A neveléstani tárgyak köréből: 
írásbeli dolgozat. 1. Szóbeli vizsgálat: a) akik a polg. isk. VI. 
osztályát végezték: Testi és lelki élet ismertetése, rendszeres ma
gyar nyelvtan, földrajz, természetrajzból ének és zenéből; b) akik 
a gimn. vagy reáliskola IV. osztályát végezték: testi és lelki élet 
ismertetése, rendszeres magyar nyelvtan, földrajz, egyetemes tör
ténet uj-korból, rajz, ének és zenéből.

A lakásadók figyelmébe.

Kintlakó növendékeink csak oly helyeken fogadhatnak szál
lást, melyeket az illető szállásadók az igazgatónak írásban vagy 
személyesen legkésőbb f. évi julius hó 15-ig bejelentették, s ame
lyeket az igazgató az intézet orvosainak véleményezése alapján, 
növendékeink részére való szállásul engedélyezett.

Figyelmeztetem tehát a lakásadó gazdákat, hogy lakásuk 
pontos cimét (kerület, utca, házszám), a kiadandó helyiségek és a 
vállalandó tanulók számát, kitüntetve az egy-egy növendék után 
fizetendő szállásbér havi összegét a fent kitüntetett határidőig az 
igazgatónál annyival is inkább jelentsék be, mert ellenkező eset
ben intézetünk növendékeit szállásra nem fogadhatják. — A nö
vendékeknek pedig szigorúan meghagyom, hogy csak a nálam 
bejelentett és orvosilag engedélyezett, tehát a hivatalomban nyil
vántartott lakások jegyzékébe felvett szállásadóknál és csak az 
igazgató előleges tudtával és beleegyezésével fogadhatnak lakást.

A tanári kar határozatából kifolyólag felhívom a szállásadókat, 
hogy a náluk lakó növendékeink esetleges szabálytalan 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 szállás
adó csak az esetben nem köteles azonnal bejelenteni, ha a nö
vendék az igazgató vagy az osztálytanár megfelelő nyomtatványon 
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 orvosainak vé
leményezése alapján ez ellen kifogás nem tétetett s az igazgatónál



109

jul. hó 15-ig a fenti körülírás szerinti szükséges tudnivalókat be
jelentették.

** *

Bárminemű felvilágosítással bármikor szívesen szolgál az 
igazgató. — A jelen értesítő csak 10 filléres postabélyeg előzetes 
beküldése esetén küldhető.
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