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I.

Jelentés
az 1915—16. tanévről.

Biztató reménnyel záródott a múlt tanév; re
ménnyel, m ert azt hittük, hogy az egész világnak el
lenünk való összeesküvésétől eredő háború e tanév 
megnyitásáig fegyvereink győzelmével véget ér és a 
rombolás, pusztítás helyébe a békés munka; a gyű
lölködés, ellenségeskedés helyébe a m egértés és sze
retet ; az acél haláltosztó csillogása, az ágyúk földet 
rázó borzalmas hangja helyébe a hitet és tudást fej
lesztő, szivet-Ielket nem esitő kultúra lép.

Nem igy történt.
A m agyar lobogó, nemzeti létünk e szent jel

vénye, a dúló háború ádáz viharától m egtépve, ta
lán rongyokká foszolva, de m agyar v é rtő l: fiaink, 
testvéreink, apáink vérétől megszentelve, szerte e vi
lágon hirdeti a m agyar fegyverek dicsőségét; ősi 
erényeink, drága m agyar hazánkért életüket feláldozó 
törhetetlen vitézségünket s ahol megjelenik, szent áhí
tattal térdel előtte minden m agyar, minden vitéz, 
mert ez a zászló, ez a háromszinü lobogó, a győze
lem jelvénye.

Az ellenségek m egszégyenülve, leverve futnak 
onnan, ahol seregeink dicső szövetségeseinkkel együtt 
megjelennek s ma a legborzalm asabb hatalom is csak 
vergődik s ellenségeink sorra meg vannak törve, de 
meg nem adják magukat, mert a lehetetlenben bíz
nak.

Elfoglaltuk egész Lengyelországot, O roszország 
nyugati tartományait, Szerbiát, M ontenegrót; Belgi
umot, Franciaország északkeleti részét s mindenütt

1*



4

ott tündököl a mi lobogónk, a törhetetlen m agyar 
erőt, m agyar vitézséget az egész világ előtt hirdetve.

M egsemmisítésünkre tört az ádáz ellenség, de az 
igazság Istene győzelemre vezette seregeinket s mi 
erős hittel és rem énnyel vívjuk a m ár-m ár közeledni 
látszó győzelm es békét, mellyel egy kulturális és gaz
dasági életben virágzó uj század biztos alapjait fek
tetjük le.

Nem zetünk ezen élet-halál harcában intézetünk 
is kivette a m aga részét, midőn tanár és tanítvány 
egyaránt hadba szálltak, hogy szent hazánkat az el
lenséges hordáktól megvédjék és a győzelmes békét 
vérük hullásával elősegítsék.

Erről részletesebben jelen értesítőnk „Iskolánk 
és a háború" című fejezetében szólok.

*
* *

A tanév  m egnyitása. A beiratások szeptem ber 2-án és 
3-án m entek végbe, m ig a javitóvizsgélatokat szeptem ber 1-én 
tartottuk. A tanítóképzői beiratásokkal egyidőben volt a gya- 
korló-iskolai beiratás is. Sajnos, a hadbavonulás nagyon m eg- 
csappanto tía  a tanitőképzős növendékek létszám át, am ennyi
ben csaknem  egyharm adát vonta el az iskolától a hazafias kö
telesség parancsszava. Az előző tanév 76 növendékével szem 
ben az 1915. szeptem beri beiratás csak 47 növendéket tudott 
felm utatni, m ely szám később 50-re em elkedett. Az 50 növ. 
közül m ár év közben, október hóban Szilágyi Gyula II. é. nö
vendéket a hadkötelezettség  a harctérre szólította. Tanévnyitó 
ünnepélyünket szeptem ber 4-én tartottuk az intéző-bizottság 
nagyrabecsült tagjainak s a Szülők őszinte érdeklődése mellett. 
A tan ítást szeptem ber 6 -án  kezdtük, a tanárok előző évi lét
szám a m ellett, m inden tanár a rendesnél több óra ellátását 
vállalva m agára s főleg a helyettes-igazgató terheltetvén m eg 
a legtöbb m unkával, mivel 23 tanóra m ellett az igazgatói 
teendőket is végezte. Az ev. egyház hozzájárulásával a gya
korló-iskola vezetését ism ét Piliszky János ev. tanító úr volt 
szives m agára vállalni, ki m ár az előző évben is sz' p sikerrel 
s a legnem esebb fáradozással helyettesítette  a hadban levő 
gyakorló-iskolai vezetőt, Rem enyik Lászlót.

Javító" és m agánvizsgálatok. A javitó-vizsgálatok szept. 
1-én folytak le. Javitó-vizsgálato t tett 6 növendék, kik közül



5

3 sikerrel vizsgázott, 3 pedig osztályism. utasittatott. Magány- 
vizsgát tett egy I. é. növ. (Tóth László), sikertelenül.

Személyi ügyek. (A hadbavonulással kapcsolatos sze
mélyi ügyeket az „Iskolánk és háború" cím ű fejezet tartaL  
mázzá,)

A VKM. 1916. január 12-én kelt 787—VI.-b. szám ú ren- 
peletével az intézet ig az g a tó já t: Nikelszky Zoltánt folyó évi 
február 1-től a VII. fizetési osztály 2 fokozatába rangsorolta s 
ezzel évi fizetéskiegészitési állam segélyét 3 8 0 0  koronában ál
lapította meg.

Kiss Sándor (VKM. 7 9 1 —VI.-b 1916. január 12.), Tö
mörkényi Dezső (VKM. 788—Vl.-b. 1916 január 12.) és Zám- 
bory Endre (VKM. 21882—Vl.-b. 1916 február 23.) rendes 
tanárok a IX. fizetési osztály 2. fokozatába lép tettettek  elő s 
ezzel évi fizetés kiegészítési állam segélyük 1500 koronában 
állapíttatott m eg folyó évi m árcius hó 1-től.

A VKM. i91G. évi február 16-án kelt 20470—VI. b. sz. 
rendeletével az in tézetünknél alkalmazott s fizetéskiegészitési 
állam segélyt élvező tanárok részére az 1916. év jan u á r—ok
tóber havára az évi fizetés után 20 százalékos háborús se
gélyt folyósitott.

A bizottság elnökének előterjesztése és a bizottság jav a s
lata alapján a szept. 30.—okt. I-i kerületi közgyűlés az in té
zet kisebb javadalm azásu tanárai részére fejenként annyiszor 
200 korona beszerzési pótlékot állapított m eg az 1915. évre, a- 
hány gyerm eke az illető tanárnak van.

Köszönettel és m ély hálával fogadta a tanári kar fenn
tartónak azon nem es elhatározását, mellyel az általános ne
héz helyzetben sokszor szűkölködő m unkásainak m egélhetését, 
m egkönnyítendő, a m últ évben a beszerzési pótlékkal segítette.

Schwáb János kollegánk, aki már a m últ tanévben egész
ségi állapota miatt szabadságra m ent, nyugdíjaztatását kérte, 
amit a Fötdm ivelésügyi M. Kir M iniszter 1916. február 23-án 
kelt 949 0 7 —ein. 1915. szám ú rendeletével el is rendelt.

A távozóban derék kartársat veszítettünk, aki szorgal
m ával, eredm ényes m űködésével nem csak felettes hatósága 
m egelégedését, hanem  közvetlen környezete teljes elism erését 
is kivívta. Isten áldó kegyelm e segítse és vezérelje őt élete 
további folyamán.

Intézetünknek volt ideiglenes ra jz tan á ra : H. Fejér Lajos 
tanárjelölt, aki a m ozgósításkor hadbavonult és az orosz harc-



téren súlyosan m egsérült, ideiglenesen szabadságolta to tt és 
alkalm aztatását kérte. A bizottság m int óraadót alkalm azta 
folyó évi febbuár 22-től a lefolyt tanév folyam án, m ert eset
leges újabb katonai szolgálatra való behívása m iatt az egész 
tanévre szóló á llandó alkalmazás kim ondható nem volt.

Szom orú kötelességet teljesített a tanári kar 19TS. okt. 
-án, amikor Haviár Dani bizottsági elnök ur édes atyja ne

vét viselő egyetlen  fiának hősi halála alkalm ából a gyász- 
háznál testületileg kondoleált, őszinte részvétének és fájdal
m ának adva kifejezést a sok m egpróbáltatással sújtott apánál.

Rettenetes a sors kegyetlen csapása, m ely választás nél
kül sújtja a társadalom  legkiválóbbjait is; kegyetlen s talán 
elviselhetetlennek látszó az a fájdalom, m ely annak nyom á
ban jár, am idón joggal felsóhajthatunk: „Elhulltanak legjobb
jaink e hosszú harc  a la tti"  De még sem  szabad csüggedni, 
m ert mint a sö tét éjszakában egy halvány fénysugár m eg
nyugvást, rem ényt, bizalm at kelt, úgy a fájdalom tól lesújtott 
és megtört lélekben halvány fénysugárként ható és némi m eg
nyugvást keltő érzés lehet az a tudat a fájdalomtól m egtört 
apa nem es lelkében, hogy az arany vitézségi érem m el kitün
tetett ifjú m int oroszlán harcolt s m int hős lehelte ki lelkét. . .

Most itt p ihen  ő, ki édes hazánkért, ezért a drága rö g ért: 
az aranykalászos rónáért, az ég felé törő hegyek k incse iért; 
m indenért, ami előttünk szent, ifjú életét kockáztatta, hősies 
elszántsággal feláldozta.

Sírjából e nagy  háború győzelm es békéjének hatalm as
koszorújához egy szelíd, m osolygás szép virág fog kinyílni...

*

Szomorú szívvel és őszinte részvéttel vett részt a tanári 
kar testületileg a testvérin tézet: Mocskonyi József főgimn. 
igazgató nejének 1915. évi novem ber hó 22-iki tem etésén.

Mint a derült ég  nap nélkül, olyan a család  anya nélkül. 
Elvész derűje, elvész éltető m elege; ború nehezedik reá, bá- 
gyasztó sötétség derm esztőleg  hat tagjainkra s a szív  dobo
gása is pillanatokra m eg-m egszakad : a fájdalom  sötét fellege 
borítja családi életünk egét.

A tiszta ég fényes napját csak órákig takarhatja  el a foszlá
nyokban tova-tova vándorló felhő és ha el is tűnik a nap és 
nem  oszt arany színben  játszó, enyelgő sugaraival derűt, fényt, 
m eleget s ha ránk is szakad a sötét éjszaka m inden terhével a 
nyom asztó ború : m egnyugszunk benne, m ert tudjuk, hogy ez a
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term észet m egniá^ithatatlan rendje, hogy ez az Isten akaraté, 
és ismét fel kel a nap, ism ét m egindul az élet. A nap első 
sugarai a gyönge virágszál üdiiő harm atján m eg-m egbotlanak, 
szinte ragyogva csillognak a kis cseppek milliói és m inden — 
éled.

Sötét éjszaka borult e napon Kedves Kollegánk család
jára ! Letűnt a nap a család  égboltjáról, sugarai nem  éleszt
getik a gyönge v irágszálakat; hiányzik m elengető mosolya, 
hiányzik derűje, fénye, v ilágossága, éltetadó ereje; hiányzik 
m inden, ami után az igaz lélek, a nem es szív  vágyva-vágyik. 
Isten akerata volt, m eg kell nyugodni!

De elmúlik a sötét éjszaka, elvonulnak a borús fellegek,
m ert ez is a term észet rendje, ez is Isten akarata  és ism ét
fel-feltünedezik a nap, m elynek m elengető sugarai először
csak félve bontakoznak és a családban uj élet indul. Az édes
anya m ása, kit m aga helyett hagyott és az édes apa szem e-
fénye e nap, mely eloszlatja a sötétséget, a fájdalm at, a bús,
borongó fellegeket és m egint közéig a reggel, m ely oly soká
késett. . . A term észet rendje ez í Isten akarata ez í

*

D ecem ber 81-én ism ét gyászhir sújtott le bennünket: 
a püspök ur Ö m éltóságának fenkölt lelkű neje elhalálozott. A 
tanári kar a szív  igaz érzésével telt részvéttel fordult apostoli 
lelkű főpásztorához kondoleáló soraival.

Hosszú boldog életet szakíto tt ketté a halál! Nem  nézte,hogy 
ezzel egyházunk apostoli erényekkel m egáldott nem es szivü 
főpásztoréra elviselhetetlen fájdalm at m ér; nem nézte, hogy 
a m egboldogult hitestárs oly sok szépet, nem eset, jót gyakorolt 
em bertársaival, hogy az em berek százai csak hálával em legetik 
áldott nevét és nem nézte, hogy mily sebet ejtett m indazok
ban, akik a m egboblogultat ism erték, látták, jóságát élvezték, 
hanem  könyörtelenül elragad ta  az élők sorából.

F árad t testét a jó  Isién örök pihenésre, nem es cseleke
detekben gazdag lelkét pedig  m agához szólítottál így akarta 
az U r; szent az ő akaratja!

Csakis e tudat lehet m egnyugtató  és vigasztaló püspök 
urunkra, m ert m érhetetlen fájdalm ában enyhülést csak az Is
tenben keres és apostoli lelke vigaszt csak ő benne, csak ó 
nála talál.

Erezzük nagy fájdalm át mi is és igaz szívvel, igaz lé
lekkel osztozunk is benne!

*
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Ez ev május havának 28. napján ünnepelte a budapesti 
ev. egyház eperjesi Scholtz Gusztáv püspök úr Öméltóságát 
abból az alkalomból, hogy e napon töltötte be lelkészt műkö
désének ötvenedik évfordulóját.

A tanári kar ez alkalomból felirattal fordult az egyház 
főpásztorához, mert élő szeretet az, melyet Öméltósága iránt 
érez: őszinte tisztelet, mellyel bölcsessége és nemes jósága 
előtt mindenkoron meghajlik. Félévszázados áldásos működé
sének jótékony hatását egyház és iskola egyaránt érzi s érez
zük elsősorban mi: az az intézet, melyet mindenkoron úgy te
kintet, mint egyházunk erős várát s éppen ezért mindig fejlő
dését, haladását munkálta.

A legőszintébb tisztelettel és hálatelt szívvel vettünk részt 
egyházunk apostoli lelkű főpásztorának, iskoláink gondviselő 
atyjának ezen bensőségteljes lélekemelő ünnepén.

Isten áldása kisérje Öméltósága minden szavát, minden 
tettét, minden lépését!

*

E helyen említem meg, hogy intézetünk egy tehetséges, 
szorgalmas és példás magaviseletü növendéke: Szvák Pál II. 
évés tanulónk január hó 2-án véget vetett életének. Helybeli 
tanuló volt, aki szüleinél lakott és a gondos szülői vezetés 
mellett intézetünk egyik legszorgalmasabb növendéke volt. 
Halála előtt szüleihez, tanáraihoz és tanulótársaihoz egy-egy 
levelet intézett, melyekben meghatóan búcsúzik azoktól, akik
hez e leveleket intézte.

Az önmagáról pillanatra megfeledkezett ifjú temetésén 
részt vett a tanári kar és az ifjúság is. Krcsmárik Endre kol
legánk, mint helyettes igazgató lendületes és megható beszéd
del búcsúztatta az elhunytat.

Sajnáljuk tanítványunkat, mélyen fájlaljuk elvesztőt s 
őszinte részvéttel vagyunk szülői iránt.

Kedves tanítványunk, Isten veled!
Tanítói és nevelő m unkásságunk. A tanári testület ez 

évben is nagy gondot fordított a növendékek tanulmányi elő- 
menetére. A tanári értekezleteken vitattuk meg a növendékek 
szorgalmának, élőmenetelének ügyét s ennek nyomában járt 
a szükséges intés, buzdítás, serkentés. E téren a tanári testület 
eléggé nem dicsérhető egyöntetűséggel, buzgalommal s fárad
hatatlansággal működött közre és pedig nemcsak a tanári ér-



tekezieieken s a tantermekben, hanem az internátusbán és á 
községben elhelyezett növendékek lakásán is. Az épület cél
szerűtlen voltából, a felszerelések és a bútorzat elégtelensé
geiről, a helyiségégek kicsinységéből származó nehézségek ez 
évben is fenállottak ugyan, de az alkalmazott intenzív fegye
lem, a tanári testület éber őrködése, következetes eljárása, 
mégis megteremtették jő gyümölcsüket, mert súlyosabb be
számítás alá eső fegyelmi kihágás nem fordult elő.

Nem hagyhatom azonban említés nélkül, hogy a jelen 
háborús állapotok úgy tanulmányi, mint nevelési szempontból 
lényegesen érezhetők voltak, amennyiben a háborús állapotok 
s főként az ennek nyomán bekövetkezett változások, esemé
nyek egyes növendékeink családi életében tanulóinkra hatás 
nélkül nem maradtak, viszont komolyabb következményekkel 
sem jártak.

E helyen utalok arra is, hogy az internátusi felügyelet 
ellátása is nehézségekbe ütközött akkor, amikor a tizenhét 
havi katonai szolgálatot teljesítő igazgató január 7-én állását 
ismét elfoglalhatta és Zámbory Endre kollegánk helyette ka
tonai szolgálat teljesítésére behívatott. (Lásd „Iskolánk és a 
háború" cimü fejezetet.)

Zámbory Endre volt az infernátus felügyelő-tanára. Be
vonulása után a tanári-kar az internátus felügyeletét, a rend
kívüli helyzetre való tekintetből, magára vállalta, olyképpen, 
hogy hetenként más-más tanár látta el a felügyeletet. Bár 
szokatlan és nehézkesnek látszó e megoldási mód, sok tekin
tetben igen előnyösnek mutatkozott. H. Fejér ideiglenes al
kalmaztatásakor e helyzet megszűnt, amennyiben ő bízatott 
meg az internátusi felügyelet ellátásával.

A tanév elején óráról-órára kidolgozott tanmenetünket 
állapítottuk meg és a tanterv kívánalmainak a körülményekhez 
képest mindenben eleget tettünk. A vallásos és hazafias ér
zés ápolására a lefolyt tanévben is minden lehetőt megtett a 
tanári kar. Célunk az volt, hogy egyházunknak és hazánknak 
a protestáns szellemtől áthatott, vallásos lelkületű, hitbuzgó 
tanítókat s hazánkat forrón szerető, képzett, müveit és derék 
nevelőket neveljünk. Gyakran kínálkozott alkalom arra, hogy 
növendékeinkben ev. egyházunk iránti szeretetet s a hazafiui 
érzést ápoljuk és fejlesszük s ezen alkalmat el is használtuk.

Protestáns tanítóképző vagyunk, tehát az erős hazafiui 
érzés ápolása mellett legfőbb igyekezetünk az volt, hogy oly
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tanítókat neveljünk, kik egyházunk sorsát szivükön viselik, a 
lelkészek egyház-épitő buzgó törekvéseit megértik s szivvel- 
lélekkel szegődnek egyházunk buzgó vezetőihez, hogy nemes 
törekvésükben igazi jobb kezük és segitő-társaik legyenek.

Minden reggel háromnegyed 8 órakor és az internátus
bán este, lefekvés előtt könyörgést tartottunk, amelyet ének
kel kezdtünk és végeztünk. A napi könyörgéseken az éneket 
a IV. éves növendékek névsor szerint, felváltva kisérték, egy 
növendék pedig alkalmas imát mondott, illetve olvasott fel. 
Minden hét csütörtökén egyházi beszéd is volt, melyre a val
lástan tanára készítette elő növendékeinket. Ilyenkor a kö
nyörgés féluyolcz órakor kezdődött. Ez utóbbiak a IV. évesek 
kevés számára való tekintettel a lefolyt tanévben nem voltak 
állandóan megtarthatok. Vasárnapon és ünnepnapon testületi
leg vonultunk az Isten házába. Az év folyamán két Ízben, 
mégpedig decemberben és májusban ugyancsak testületileg 
járultunk az Ur asztalához.

A hazafias érzés ápolására a nemzeti ünnepek szolgáltak. 
Megünnepeltük október 6-át és március 15-ét. Mindezen ün
nepélyeinken az Intéző-Bizottság és a közönség is igen szép 
számmal vett részt, annyira, hogy a különben elég tágas dísz
termünk alig volt képes a megjelent közönséget befogadni. 
Ünnepélyeink felemelő hatást gyakoroltak a jelenlevő közön
ségre s intézetünknek is elismerést szereztek.

Egészségi állapot. A folyó tanévben ritkábban zazarta 
meg a váratlanul közbejött betegség komoly munkánkat. A 
helyettesítés mikéntjéről már az előző pontokban szóltam. Be
tegsége miatt rövidebb ideig mulasztott Levius Ernő és Tö
mörkényi Dezső kartársunk. A beteg kollegák óráit helyette
sítés vagy osztályösszevonás utján kellett pótolni.

Amil.y szomorú, hogy tanártársainkat a betegség igy meg
látogatta, oly örvendetes, hogy növendékeink egészségi álla
pota eléggé kielégítő volt. Komoly»bb betegségben egy-két 
növendékünk szenvedett; járvány; ragály nem lépett fel. 
Egyik-másik növendékünk orvosi intézkedés folytán több ideig 
is mulasztott ugyan, de szerencsére mindenkor csak könnyű 
lefolyású, múló bajról volt szó.

E kedvező egészségi állapotot nagyrészt az internátusnak 
is köszönhetjük. Igaz ugyan, hogy internátusunk a mai igé
nyeknek teljesen nem felel meg, de ezt csak az épületre, be
rendezésre és felszerélésre mondhatjuk, bár a meglevő termek
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és helyiségek világosak, tágasak, könnyen szellőztethetek s 
igy főként egészségi szempontból, de az ifjúság lehető egy
öntetű irányítása, nevelése s tanulmányi szempontból is, jóté
kony hatását el kell ismernünk.

Adakozás. Jelentésem csak ugy lehet teljes, ha felso
rolom azon nemes adakozók neveit, akik adományaikkal a 
folyó tanévben is felkeresték intézetünket.

1. Őszinte hálával és köszönettel vettük Nagyságos Haviár 
Dani bizottsági elnök urnák az önképző-kör részére, a legjobb 
március 15-iki beszéd jutalmazására adott lü koronás ado
mányát.

2. Őszinte hálámat és köszönetemet rovom le gróf Bolza 
Géza főrendiházi tag ur Öméltóságával szemben, aki a folyó 
évben éppen ugy, mint ahogy ezt eddig évek óta is tette, ér
tékes és gazdag kőnyvajándékkal kereste fel intézetünket.

3. A Szarvusi Jótékony Nőegylet ösztöndíj céljára e tan
évben is 20 koronát adományozott.

4. Krémer Sándor az Ifjúsági Segélyegylet részére 50 
koronát adományozott.

5. Roszjarovitz János ugyancsak az Ifjúsági Segélyegylet 
részére 20 koronát adományozott.

6. Molnár Andrásné az önképzőkör részére 30 koronát 
adományozott.

Fogadják a nemes szivti adakozók e helyről is az'intézet 
hálás köszönetét!



II.

Iskolánk és a háború.
A háború nehéz m egpróbáltatásoknak tette ki 

intézetünket is, de szembeszállva a minduntalan je 
lentkező nehézségekkel és akadályokkal, a körül
ményekhez képest a tanévnek eléggé sima lefolyását 
biztosíthattuk.

Intézetünk épületét a hadvezetőség nem foglalta 
le, igy tanítványaink továbbra is az internátusbán 
lakhattak és a tanítás a rendes helyiségekben folyt.

A hadbavonulásuk folytán távollevő tanárok miatt 
a tanítás normális menetétől el kellett térnünk. Vál
tozást szenvedett a tantárgybeosztás több Ízben, az 
óraszámot redukálni s e miatt — a redukált óraszám 
arányában — a tananyagot is le kellett szállítani.

A tantárgybeosztási változás első oka az volt, 
hogy az intézet igazgatója: N ike lszky  Zoltán, aki a 
háború kitörésekor 1914. évi augusztus hó 2-án had- 
bavonult, utóbb mint segédszolgálatot teljesítő, pol
gári foglalkozásába visszahelyeztetett s igy tizenhét 
havi katonai szolgálat teljesítése után 1916. évi jan. 
hó 7-én állását újból elfoglalhatta. A hadvezetőség 
intézkedése folytán azonban Zám bory  Endre kolle
gánk 1915. évi decem ber hó 19-én katonai szolgá
latra behívatott, s e naptól, mint katona szolgálja győ
zelmesen előre haladó seregeinkben drága m agyar 
hazánkat. Su p p er  Frigyes segéd-tanár szintén a moz
gósítás elrendelésekor, 1914. áug. 1-én vonult hadba. 
Mint póttartalékos vonult be és jelenleg mint had- 
nagy egy osztrák Landwehr gyalogezredben teljesít 
szolgálatot. R em en yik  László, gyakorló-iskolánk ta
nítója, szintén a háború kitörése óta teljesít katonai
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szolgálatot. Mint póttartalékos vonult be és most 
mint egyéves önkéntes szolgál. U gyancsak a háború 
kitörésekor vonult be rajztanárunk: H. F ejér  Lajos 
is, aki lábán súlyos sérülést szenvedett, amidőn az 
orosz harctéren, golyók záporában kötelességét telje
sítette. Nélkülöztük gazdasági szaktanárunkat: Schw ab  
Jánost is, aki m ár a múlt tanév óta szabadságon 
volt s e közben egészségi állapotára való tekintettel 
nyugdíjaztatását kérte. E kérelme teljesittetett.

így az intézet öt tanárának helyettesítéséről kel
lett gondoskodni.

A távollevő tanárokat az itthonm aradt kollegák 
helyettesítették, olyformán, hogy az igazgatónak heti 
23 és a többi tanároknak heti 23—2(3 órájuk volt. A 
helyettesítést önként és díjtalanul vállaltuk. Ennek 
tárgy és órák szerinti m egosztását a jelen értesítő
ben közölt tárgyfelosztás tartalmazza.

Az intézet, a tanári-kar és ifjúság egyaránt ki
vette részét a háborús segélyakcióban, adakozásban 
és a hadikölcsönjegyzésben.

Az intézet rendelkezésre álló tőkéinek tekinté
lyes részét 4300 koronát jegyzett hadikölcsönre, az 
if), segélyegylet 2550  koronát, az önképző-kör, ill. 
a zászló-alap G50 koronát, összesen 7 5 0 0  koronát 
jegyeztünk.

Gyűjtést rendeztünk a háborúban megvakult 
hőseink tám ogatására, mely alkalomból 346 korona 
9 6  fillér gyűlt egybe. Ez összeg rendeltetési helyére 
való juttatás céljából a „Budapesti Hirlap"-hoz kül
detett be folyó évi január 21-én.

Ünnepélyt rendeztünk a háborúban feldúlt Kár
páti falvak felépítésének segélyezésére folyó évi má
jus hó 1-én, mely alkalommal 75 korona 20  fillér 
gyűlt egybe. Ez összeget „A háborúban feldúlt tűz
helyeket újra felépítő Országos-Bizottság" címére 
Budapestre küldöttük, az ünnepély befejezte után 
nyomban.

A hazafias nevelés szempontjából bő alkalom kí
nálkozott a háború vonatkozásainak az egyes tan
tárgyak, főként a történelem  és földrajz tanítása kap
csán, megfelelő célszerű felhasználására, nemkülön-
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ben az említett ünnepély kapcsán az ifjúságnak és 
H. Fejér Lajos tanárnak közreműködése által is. E 
vonatkozások úgy az Írásbeli dolgozatok tételeinek 
m egállapításánál, valamint az ifjúságnak önképzőköri 
tevékenységénél is fontos szereppel birtak.

Mint a múlt tanévben, ez alkalommal is, növen
dékeink egyrésze hadbavonult, közülök egyesek ön
ként jelentkeztek a haza védelmére és be is soroz
ta lak .

Bevonult a tanév folyamán 4 első éves, 7 m á
sodéves (ezek közül 1 okt.-ben), 2 harm adéves, 4 
negyedéves (ezek közül 1 jan.-ban). E tanévbon te
hát összesen 17 növendékünk vonult hadba.

Tanáraink és tanítványaink egy része a harcz- 
téren teljesítette és teljesiti hazafias kötelességeit, a 
másik része itthon igyekezett a ráháram ló köteles
ségek önzetlen végzésével feladatainak eleget tenni, 
szükebb körünkben, erőinkhez m érten édes hazánkat 
szolgálva.



III.

Hadbavonult növendékeink 
tanfolyama.

Az értesítő más helyén számolok be hadbavo
nult növendékeinkről, felsorolván osztály-, szám- és 
névszerint mindazokat, akik a folyó tanévben hadba 
vonultak.

A múlt tanévben hadbavonult növendékeinkről 
az 1914—15. évi értesítő tartalm az részletes jelentést.

Ez utóbbiakra nézve a VKM. 1916. évi május 
hú 6 -án  5 4 7 0 0 —Vl.-b, szám alatt (518—1916. ikt. 
sz.) kelt rendelete intézkedik, melynek fontosabb in
tézkedései a következők:

„Az 1897. vagy az ezt megelőző- években született azon 
tanulóknak, akik az 1914— 15. iskolai év végén a tanítóképző 
in tézet III. osztályát eredm ényesen végezték és a m agasabb 
osztályba való fellépésre jogosító bizonyítványt nyertek, de 
ennek u tána katonai szolgálatra bevonultak és tanulm ányaikat 
a m agasabb osztályban ennélfogva nem folytathatták, az alább 
következő m ódozatokkal m egállapított feltételek mellett alkal
m at kívánok nyújtani arra, hogy reájuk nézve az 1915.— 16. 
iskolai év eredm énytelenül el ne vesszen és hogy tanulm á
nyaikat ezen iskolai év végén lehetőleg befejezhessék.

Hadban levő növendékeink kedvezménye.
A cs. és kir. H adügym iniszter úrral, valam int a m. kir. 

honvédelm i m iniszter úrral egyetértőén a fentebb megjolölt 
tanulóknak alkalom adatik, hogy az alábbiak szerint a folyó 
iskolai év végén tanulm ányaikat befejezvén és a szabályszerű 
vizsgálataikat letevén, tanítói oklevelüket m egszerezhessék.

Kik részesülhetnek e kedvezm ényben?
I. A szó alatt levő kedvezm ény kiterjesztetik a beveze-
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tőleg m eglelölt m indazon tanulókra, akik az 1915. év junius 
hó végétől szám ítottan egészen m ostanáig  bárm ely időpont
ban katonai szolgálatra bevonultak.

II. A  katonai parancsnokságok a H adügym iniszter ur, 
illetve a H onvédelm i m inisztdr ur által táviratilag u tasittatttak  
arra, hogy  a fenhatóságuk alatt levő, katonai szolgálatot tel
jesítő ilyen tanulókat hívják fel, hogy a vizsgálatra bocsátta- 
tás iránti igényüket a katonai psrancsnokságuál jelentsék be.

III. U gyancsak táviratilag u tasittattak  az összes katonai 
parancsnokságok, hogy a jelentkezőkről készített k im utatást 
legkésőbb folyó évi április hó 3 0 -á ig  ide terjesszek fel, an
nak m egjelölése m ellett, hogy az illető tanuló az 1914— 15. 
iskolai évben  a tanítóképző-intézet III. osztályát m elyik tan 
intézetnél végezte.

IV. Az előbbi pontban je lzett tanulók közül azok, akik 
ezidőszerint m ég nem a harc téren  teljesítenek katonai szolgá
latot, a vizsgálataikra való előkészülés céljából, illetékes ka
tonai parancsnokságuk által folyó évi május hó 25-tő l—junius 
hó 25-ig  terjedő időre szabadságo lta tn i fognak olyképpen, 
hogy m ár m ájus hó 24-én jelen tkezhessenek  azon intézet igaz
gatóságánál. am ely intézetben a tanítóképző-intézet III. osz
tályát az 1914— 15. évben végezték, A jelzett szabadságidőbe 
azonban az oda és v isszautazásra szükséges idő nem  fog be
szám íttatni.

V. M inthogy a katonai szolgálato t teljesítő fentebb m eg
jelölt tanulóknak a vizsgálatra való előkészítését lehetőleg 
m egkönnyíteni és a szükséges eredm ényt a lehetőséghez ké
pest b iztosítani kívánom, ennélfogva a szó alatt levő tanulók
nak, a vizsgálatra való előkészítés céljából elrendelem , hogy 
m indazon állami tanítóképző-intézeteknél, amelyeknél a lete
endő vizsgálatra ilyen tanulók jelentkezni fognak, m ájus hó 
25-én kezdődő és junius hó 25-éig  tartó előkészítő tanfolyam  
tartassák. E  tanfolyam on a szükséges óraszám ban az illető 
intézet szaktanáréi fogják előkészíteni az érdekelt tanulókat 
a leteendő osztály-, osztályképesitő- és befejező képesítő vizs
gálatra.

Felhívom  a tekintetes Igazgatóságot, hogy ezen tanfo
lyam nak örabeosztási tervezetét a tanári testülettel egyetértve 
rendkivöli tanári konferencián haladéktalanul állapítsa m eg és 
azt a tan ító - és tanitónőképző-intézetek kir. szakfelügyelői hi
vatalhoz a legsürgősebben terjessze fel.
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Felhívom  a tek. Igazgatóságot, hogy a vezetésére bízott 
intézet tanári testületét az általuk tartandó előadások terve
zeteinek gondos előkészítésére hívja fel. Nem  kétlem, hogy a 
tek. Igazgatóság és a tanári testület az ügynek m esszire ki
ható horderejű nagy fontosságát átértve és m érlegelve, m in
den rendelkezésükre álló m ódon és eszközzel buzgón fognak 
törekedni arra, hogy ezen előkészítő tanfolyam nak m unkás
ság á t az érdekelt tanulókra nézve lehetőleg minél gyüm öl
csözőbbé tegyék.

VI. A tanfolyam  m ájus hó 25-én, előre előkészített ó rabe
osztás szerint m egkezdendő és a legnagyobb pontossággal 
betartandó

VII. A tanfolyam  végén az érdekelt tanulók első sorban 
osztály és osztálvképesitő vizsgálatra lesznek bocsátandók; 
ennek sikeres kiállása esetén pedig befejező képesítővizsgá
latra bocsáttatnak.

VIII. Az osztály és osztályképesitő, valam int a befejező 
képesítő vizsgálatok ezen tanulókkal akként tartandó meg, 
hogy azok június hó 25-én teljesen befejeztessenek.

IX. A vizsgálatot sikerrel kiállott tanulóknak tanképesitő  
oklevelük a vizsgálat letétele után haladéktalanul kézbesítendő, 
hogy avval visszatérvén csapattesteikhez, a katonai parancs
nokság előtt a tanfolyam on való részvételüket és annak ered
m ényét igazolhassák.

X. M indazon tanárokat, akik az előkészítő tanfolyam on 
közrem unkálni fognak, elfoglaltságukhoz képest, a tanfolyam  
befejeztével, a tek. Igazgatóságnak ide terjesztendő kim utatása 
alapján m egállapítandó tiszteletdijban fogom részesíteni.

Feihivom  végül a tek. Igazgatóságot, hogy a tanfolyam  
m egkezdéséről, annak m egjelölése m ellett, hogy hány tanuló 
jelentkezett a tanfolyam ra és hogy a tanfolyam  milyen körül
m ények között nyittatott m eg, tegyen  ide annak idején je len 
tést. hasonlóképen a tanfolyam  első két hetének letelte után 
a tanfolyam ból várható eredm énynek m egjelölése m ellett; 
úgyszintén a tanfolyam végén, az illető vizsgálatok befejeztével, 
az elért eredm ényekről beható  és m inden részletre kiterjedő 
jelen tést terjesszen a tek. Igazgatóság ide fel.

„Az érdekelt tanulók névjegyzékét a tek. Igazgatóság 
későbben veendő“
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A folyó tanévben a III. osztályt (május hó 20-án 
hadbavonulási kötelezettségük miatt) végzett növen
dékekre nézve a VKM. 1916. május 18-án kelt 59900 
sz. rendeletével az alábbiakat rendelte el (697— 1916. 
ikt. sz.)

„Folyó évi május hó 6-án 54700. szám alatt kelt itteni 
rendeletre való utalással, tudomás, miheztartás és megfelelő 
további eljárás végett értesítem a tekintetes Igazgatóságot, hogy 
a bevezetőleg hívatott rendeletben körvonalozott tanfolyamon 
részt vehetnek a tek. Igazgatóság vezetése alatt, álló intézet
nek az 1898. évben született mindazon tanulók is, akik a foly ó 
1915—16. iskolai évben a tanitóképző-imézet III. osztályát jo 
sikerrel végezték, ha a f, évben katonai szolgálatra alkalmas
nak találtattak és a f. év május hó végén katonai szolgálatra 
bevonulni tartoztak volna. A hadvezetőséggel történt megálla
podás szerint, ezen tanulóknak a bevonulási ideje f. évi julius 
hó 1 -jéré el fog halasztatni. Reájuk nézve is érvényesek mind
azon intézkedések, amelyek a fent idézett 54700. sz. rende- 
letemben az 1897. évben, vagy azt megelőző évben született 
azon tanulókra nézve állapíttattak meg, akik az 1914—15. is
kolai év végén a tanitóképző-intézet III. osztályát eredmé
nyesen végezték el és a magasabb osztályba való fellépésre 
jogosító bizonyítványt nyertek, de ennek utána katonai szol
gálatra bevonultak és tanulmányaikat a magasabb osztályba 
nem folytathatták.

A mondottakból eredőleg felhívom tehát a tek. Igazga
tóságot, hogy a legsürgősebben közölje az érdekelt III. osz
tálybeli tanulókkal, hogy a saját jó felfogott érdekükben, a 
tek. Igazgatóság vezetése alatt álló intézetnél a f. évi május 
hó 25-én kezdődő előkészítő tanfolyamon ök is részt vegyenek 
mert amennyiben ezen tanfolyamot sikerrel elvégzik és a IV. 
osztályról szóló osztály- és osztályképesitő vizsgálatot sikerrel 
leteszik, abban az esetben a fentebb hivatolt rendeletben fog
lalt rendelkezésekhez képest, a tanfolyam befejeztével, befe
jező képesítő vizsgálatra fognak bocsáttatni.

Felhívom a tek. Igazgatóságot, jelentse ide, hogy a III. 
osztály növendékei közül név szerint kik jelentkeztek a tan
folyamon való részvételre és ugyancsak névszerint hányán 
nem kívánják közülök igénybe venni ezen kedvezményt.

Közölje á tek. Igazgatóság az érdekeltekkel, hogy a szó 
alatt lévő tanulóknak minden további rendelkezés nélkül, nem
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május hő 29-én, hanem junius hó 30-án kell tényleges szol
gáimra bevonulniok és bevonulásuk alkalmával az iskolai 
bizonyítvány (érettségi bizonyítvány, tanítói oklevél) felmutatása 
által igazolniok kell, hogy a tanfolyamot tényleg látogatták.

Az előbbi rendelet szerint való eljárásra a püs
pök úr még 8-án 1108 sz. a., az utóbbi szerint való 
eljárásra f. é. máj. 20-án 1248 sz. a., hivott fel.

E rendeletek intézkedéseihez szorosan tartottuk 
magunkat, intézkeeéseit foganatosítottuk és a tanfo
lyamot a rendelet utasításai szerint m egtartottuk.

A tanfolyamon összesen 17 jelölt vett részt, a 
vizsgán eggyel több, m ert ez utóbbi, Rohoska Má
tyás, betegsége miatt a tanfolyamon nem jelenhe
tett meg, de a szabályszerű vizsgálati engedélye neki 
is megvolt, miért is a vizsgáló-bizottság vizsgára 
bocsátotta.

A VKM. 1916. junius 7-én kelt 66707—Vl-b. <r 
rendeletével a fent jelzett jelölteket úgy az osztály ■ 
képesítő, mint a befejező-képesítő vizsgálat itásbeli 
vizsgálata alól fe lm en te tte  s a vizsgáló-bizottság e 
szerint is járt el, Rohoska Mátyás azonban, mert a 
tanfolyamon részt nem vett, úgy az osztály- mint a 
befejező képesítő-vizsgálat tárgyaiból külön írásbeli 
vizsgát is tett, a vizsgáló-bizottság elnöke által kitű
zött tételeket dolgozván ki.

A tanfolyam  hallga tó i szám - és névszerint, va
lam int szem élyi adataiknak és vizsgálati engedélyük  
számának közlésével a 22~ik oldalon közlőm .

E jelöltek közül ketrö folyó évi május hó 20-án  
mint hadbavonulandó rendes III. éves növendék osz- 
táiyoztatott és a tanfolyamon a VKM. folyó évi 
5 9 9 0 0 .  számú rendelete alapján vett részt, névsze
rint : Adamcsok Lajos és Schwalm József.

Két jelölt: Gdovin Zoltán és Kohút Pál a VKM. 
engedélyével a tanfolyam megkezdésekor, illetve fo
lyamán, mint egy év óta hadban levő növendék, a 
III. osztály anyagából osztály- és osztályképesitő vizs
gálatot tett s ennek sikeres megállása után a tanfo
lyamra felvétetett és a IV. osztály anyagából osz-

2*
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tály- és osztályképesitő-, ennek sikeres m egállása
után befejező képesítő-vizsgálatra bocsáttatott.

*

A tanfolyam ot május hó ‘25-én kezdtük m eg a 
kir. szakfelügyelő T916. évi május 15-én kelt 9 3 6 . sz. 
a. küldött órafelosztása szerint, melynek értelm ében 
az egyes tantárgyak az alábbi heti óraszám ban és 
egyes szaktanárok között a következőképpen osz
lottak m eg:

Mely Heti óraszám <DN
A tanár neve tárgyakat >>

tárgyan
ként

be
tanította? oszzesen <D■—a

1 Nikelszky
Zoltán Név. és szerv.-t. 2

5Tanítási gyak. 3 L .  a  z  7  f .  s z

2 H. Fejér Lajos Rajz
Kézimunka

2
1 3

3 Kiss Sándor Alkotm.-tan 2
Mennyiségtan 4
Fizika 4 10
Testtan 2

4 Krcsm árik Földrajz 2
Endre Egészségtan 1

6Gazdaságtan 1

5 Levius Ernő Ének és zene 
Német-nyelv

2
2 4

6 M endöl Lajos Vallástan 2 2
7 Piliszky János Tanítási

gyakorlatok 3 3 I j .  a z  I .  f .  s z .

Történet 3
Töm örkényi

Dezső
í lélektan 2

8 Név.-történet 2
Magyar-nyelv
Testgyakorlat

4
1 12



Ezen órabeosztás szerint, heti 42 órával a ta
nulókra nézve, folyt a tanítás. Minden egyes szakta
nár előre elkészítette óráról-órára szóló részletes tan
m enetét és ezek szerint haladtunk. Amennyire az idő 
engedte, a tanfolyam hallgatói a tanításban cselek
v ő ig  is részt vettek. Egy-egy órára kitűzött anyagot, 
az eredm ény lehető biztosítása végett, az óra végén 
mindig összefoglaltuk és ha lehetséges volt, begya
koroltuk.

Örömmel állapíthatom meg, hogy a tanfolyam 
hallgatói állandó érdeklődéssel, feszült figyelemmel 
és kitartó szorgalommal vettek részt az előadásokon.

Term észetes, hogy a teljes anyagot ily rövid 
idő alatt fel nem dolgozhattuk, de az anyag lényegét 
a rendelkezésre álló rövid időre való tekintettel ké
szült tannem et alapján jól feldolgoztuk és amit igy 
elvégeztünk, azt örvendetesen jó eredm énnyel vé
gezhettük. Ebben két körülmény lényegesen segítsé
günkre volt: az egyik, hogy a jelöltek egy része már 
készült a vizsgára, a másik, hogy a tanfolyam hall
gatói nagyrészt intézetünk legjobb növendékei voltak

A vizsgálatok junius hó 2I-én kezdődtek és 24-én 
fejeztük be Nt. K eviczky  László püspök-helyettes, 
elnök úr, M ikler  Sándor kir. tanfelügyelő úr, mint 
miniszteri biztosnak, továbbá Bartos Pál és Dankó 
Soma kerületi bizottsági tagok jelenlétében és az 
egész tanári-kar részvétele mellett.

A vizsgálat eredm énye az lett, hogy mind a 18 
jelölt m agyar tannyelvű elemi népiskolákra képesit- 
tetett. Kántori képesítést 13 jelölt nyert.

Ntű. K eviczky  László elnök úr, valamint a mi
niszteri biztos úr is m eghatóan szép és lelkes be
széddel fordultak az ifjakhoz, mig az igazgató az in
tézettől búcsúztatta el a munka fegyverével ellátott, 
de a harc m ezejére siető ifjú hősöket, akik közül a 
legtöbb vagy már m egbetegedve, vagy sebesülten 
kerültek el onnan, hogy újból visszamenjenek és mint 
m agyar ifjakhoz illik: hősökként harcoljanak. Egyik 
bajtársuk : Kohut Pál 10 sebtől borítva rokkantán 
hagyta el a harcteret, másik k e ttő : Klinkó János és
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Blázsik Ferencz karjuk sebesülése folytán váltak rok
kantakká, édes hazánk és intézetünk díszére. Isten 
vezérelje ifjú hőseinket a győzelem utján s majdan 
a béke nagy m unkájában!

A tanfolyam hallgatói:

1. A dam csok Lajos, ág, hitv. ev. vallásu, szül. Kon
doros, 1898. jan . 20-án. A tyja : Adamcsok Sándor cipész, 
Kondoros. Vizsgálati engedélyének  kelte és szám a : a püs
pök ur 1916. junius 17-én kelt 1503. számú leirata értelm é
ben a VKM. iun. 17-én kelt távirati engedélye.

2. Benyik Béla, ág hitv. ev. vallásu, szül. Losoncz,
1896, április 2-an. A ty ja : Benyik Sámuel szabó, Losoncz.
V izsgálati engedélyének kelte és szám a: VKM 1916. április
5- én 41448—Vl.-b.

8. Blázsik Ferencz, rom. kath. vallásu, szül, Csongrád 
1896. szeptem ber 7-én. G yám ja : Gillinger Lajos. Vizsgálati 
engedélyének kelte és sz ám a ; VKM. 1916. m ájus 18-án 
44367—Vl.-b.

4. C satári Lajos, ref. vallásu , szül. M ezőtúr, 1894. jun.
6- án. Atyja : f . Anyja : özv. C satári -lánosné m agánzó , M e
zőtúr. V izsgálati engedélyének kelte és szám a : VKM. 1916.
m ájus 1-én 50850—VI.-b.

5. Domokos Antal, ref. vallásu, szül. B ékéscsaba 1894. 
szeptem ber 7-én. Gyám ja : F ek e te  Bálint, kisbirtokos, Gyom a. 
V izsgálati engedélyének kelte és szám a: VKM. 1 9 )6 . április 
6-án 41446—VI.-b.

6. Gdovin Zoltán, ág. hitv. ev. vallásu, szii[. N yíregy
háza, 1896. október 20-án. A nyja : Gdovin Ilona m agánzó,
N yíregyháza. Vizsgálati engedélyének  kelte és s z á m a : a püs
pök ur 1916. junius 17-én kelt 1503. számú leirata értelm é
ben a VKm. junius 17-én kelt távirati engedélye

7. Hartwein Fülöp, ág. hitv. ev. vallásu, szül. O verbász,
1896 . augusztus 16-án. A ty ja . Hartwein Fülöp, kőmives
Ó verbász. Vizsgálati engedélyének  kelte és szám a: VKM.
1016. április 19-én 46935—VI.-b.

8. H avas Pál, ág. hitv. ev. vallásu, szül. Dabar, 1892.
m árcius 2 6 -án . A n y ja : H ronyecz Mária m agánzó, Dabar.
V izsgálati engedélyének kelte és szám a; a püspök ur 1916. 
jun ius 17-én kelt 1503. szám ú leirata értelm ében a VKM. jun. 
17-én kelt távirati engedélye.

9. Kaczkó Pál, ág. hitv. ev. vallásu, szül. Békéscsaba,
1897. m ájus 12-én. A ty ja : K aczkő Pál kisbirtokos, Békés
csaba. V izsgálati engedélyének  kelte és szám a; VKM. 1916. 
április 19-én 46933—Vl-b.



10. Klinkó János, ág. hitv. ev. vallásu, szül. Kiszács, 
1896. április 8-án. Mostoha aty ja: Cserveni M átyás kisbirtokos, 
Kiszács. V izsgálati engedélyének kelte és szám a: VKM. 1916. 
május 19-én 4 '*3ö8— VI.-b.

11. Kohút Pál, ág. hitv. ev. vallású, szül. Szarvas, 189(5. 
április 8-án. A ty ja: Kohut M ihály napszám os, Szarvas. Vizs
gálati engedélyének kelte és szám a: a püspök ur 1916. jun. 
17-én kelt 1504. szám ú leirata értelm ében a VKM. junius 17. 
kelt távirati engedélye.

12. Kudlák Mihály, ág. hitv. ev. vallásu, szül. Szarvas,
1895, február 16-án. Anyja: özv. Kudlák M ihályné varrónő, 
Szarvas. V izsgálati engedélyének kelte és szám a: VKM. 1916. 
m ájus 5-én .51599—VI.-b.

13. M ihály  A n d rás , ág. hitv. ev. vallásu, szül. Kiszács,
1896. decem ber 3-án Atyja ; M ihály János földmives, Kiszács. 
Vizsgálati engedélyének kelte és szám a: a póspök ur 1916. 
junius 17-én kelt leirata értelm ében a VKM. jun. 17-én kelt 
távirati engedélye.

14. Piliszky Já n o s , ég. hitv. ev. vallásu, szül. Bajsa,
1896. április 20-án. Atyja: Piliszky János tanító. Szarvas.
Vizsgálati engedélyének kelte és szám a; VKM. 1916. május 
1-én 50848—Vl.-b.

15. Rohoska Mátyás, ág. hitv. ev. vallásu, szül. Szarvas,
1897. február I2-én. Atyja: f .  A nyja: özv. Rohoska Istvánné 
tanítónő, Szarvas. Vizsgálati engedélyének  kelte és szám a: 
VKM. 1916. április 19-én 46937—Vl.-b.

16. Schlarb Keresztély, ref. vallásu, szül. Ószivác. 
1895. április 7-én. Atyja: Schlarb  Henrik igaros, Ószivác. 
Vizsgálati engedélyének kelte és szám a: a püspök ur 1916. 
junius 17-én kelt 1503 számú leirat értelm ében a VKM. jun. 
17-én kelt távirati engedélye.

17. Schwalm József, ág. hitv. ev. vallásu, szül. Gyom a,
1898. szeptem ber 30 -án . A ty ja: Schwalm  József mázsáló,
Gyoma Vizsgálati engedélyének kelte és szám a: a püspök ur 
1916. junius 17-én kelt 15°3. szám ú rendelete értelm ében a 
VKM. junius i7 -én  kelt távirati engedélye.

18. T hem  A ndrás, ág. hitv. ev. vallásu, szül. Dobsina,
1294. novem ber 25-én. G yám ja: Oravetz János magánzó,
Budapest. V izsgálati engedélyének kelte és s z á m a : VKM.
1916. április 19-én 4 6 9 3 8 —Vl.-b.



Az intézethez érkezett fontosabb iratok 
és rendeletek jegyzéke.

1. A VKM. 65924—1915. rendelete a 3000 korona tan
felszerelési segély tárgyában. (127—1915.)

2. A VKM. 5960—1915. sz. rendelete az 1897-ben szü
letett tanitóképző-intézeti növendékeknek nyújtandó kedvez
mények tárgyában. (628—1915.)

3. A VKM. 66141—1915. sz. leirata a tanáruk szünidei 
b zszolgálata tárgyában. (636 — 1915.)

4. A VKM. 65854—1915. sz. rendelete a 10000 korona 
épitkezézi államsegély utalványozása, s az építési terv, költ
ségvetés, stb. bemutatása tárgyában. (637—1915.)

5. A VKM. 66664—1915. sz. a. Kolbenheyer Józsefnek 
magánvizsgálati engedélyt ad. (645—1915.)

6. A VKM. 73582—1915. sz. a. a 3000 korona felszerelési 
segélyre vonatkozó utalványozó rendeletet megújítja. 
(1174—1915.)

7. A VKM. 82263—1915. sz. leirata Hegedűs Elemér ma
gánvizsgálata tárgyában. (1190—1915)

8. A VKM. 32387—1915. julius 30. sz. rendelete Supper 
Frigyes előléptetése tárgyában. (1198—1915.)

9. A VKM. 65588—1915. sz. junius 16-án kelt rendelete 
a tanerők fizetéskiegészitési államsegélye címén engedélyezett 
13.700 korona felvehetése tárgyában. (1199—1915.)

10. A püspök ur 4116. sz. a. Leviús Ernő katonai szol
gálat alól való felmentvényét küldi. (1237—1915.)

11. A VKM. 78207—1915. sz. a. a tantárgy felosztási ki
mutatás beküldését kéri. (2571—1915.)

12. A Püspök Ur 4398—1915. sz. szeptember 18-án kelt 
leiratával engedélyt ad Gaál Jánosnak jav.-vizsg, (1341 —1915.)

13. A VKM. 1O7019—1915. sz a. a hadbavonult és a 
hadköteles tanárokra vonatkozó kimutatást kéri. (1361—1915.)

IV.



14. A Püspök Ur 4599. sz. okt. 8-án kelt leirata a ká-* 
toéai szolgálat alól fehiientett tanároknak katonai szolgálatot 
teljesítő tanárokkal való kicserélése tárgyában. (1378—1915.

15. A VKM. 9732— 1915. sz leirata Szrnka Pál szolga  
felmentése tárgyában. (1421—1915.)

16. A Püspök Ur 4652. sz. október 15-én kelt leiratával 
megengedi Szilágyi Gyula hadbavonult növendéknek magán
tanulóul való felvételét. (1423—1915.)

17. A VKM. 116806—1915. sz. a. Hursán György a harc
téren rokkanttá vált növendéket a zenei tárgyak alól felmenti. 
(1455—1916.)

18. A VKM. 24083. sz. a. a Révai lexikon XIII. kötetét 
küldi. (1457-1915.)

19. A Püspök Ur 4799. sz. oklüber 28-án kelt leirata az 
1915—16. tanévre beiratkozott tanulók számának a felterjesz
tése tárgyában. (1460—1915.)

20. A VKM. 119820—1915. sz. leirata Kolbenheier Jó zse f 
magánvizsgálata tárgyában. (1-173— 1915.)

21. A Püspök Ur 4867. sz. november 4-én kelt leiratával 
Zámbó 5a'«í/orfelvátcli kérelmét elutasítja. (1480—1915.)

22. A VKM. 119819—1915. sz. leirata Nikelszky Zoltán 
igazgató törzsfizetése tárgyában. (1481—1915.)

23. A Püspök Ur 4873. sz. november 6-án kelt leirata 
Delhányí III. éves növendék bizonyítványának kiadása tárgyá
ban. (1490—1915.)

24. A Püspök Ur 4938. sz. a Nikelszky Zoltán igazgató 
kicserélése céljából kimutatást kér a felmentett tanárokról. 
(1505—1915.)

25. A Püspök Ur 4928. sz. a. Wild András felvételét en
gedélyezi. (1507—1915.)

26. A Püspök Ur 5035. sz. a. kéri a felvételért folyamodó 
leány magántanulók névsorát.

27. A Püspök Ur 5077. sz. a. megengedi, bogy Gaál 
János 1. é. növ. javitó-vizsgálatot tehessen. (1545—1915.)

28. A VKM. 129896—1915. sz. a. tanfelszerelési segély 
címén újabb 1500 koronát engedélyez. (1550—1915.)

29. A VKM. 127442—1915. sz. rendelete a Bésán-féle 
ösztöndíj pályázata tárgyában.

30. A Püspök Ur 5202. sz. a. G aálfános  felvételi kérel
mét elutasítja. (1575—1915.)
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31. A VKM. 138804—1515. sz. a. közli az 1914—15. tanév 
vizsgálataira vonatkozó észrevételeit. (4603—1015.)

32. A VKM. 14970—1915. ein. sz. a. decemder lo-án 
kelt körrendeleté a segédszolgálatos tanárok felméntése tár
gyában. (12—1916.)

33. A VKM. 156196—1915. sz. a. kérdi, hogy Zámbory. 
Supper, Remenyík milyen katonai rangban vannak. (15—1916.)

34. A VKM. 787—1916. sz. leirata Nikelszky Zoltán igaz
gató f. évi fizetése tárgyában, 1916. február 1-től VII fizetési 
oszt. 2 fokozat. (15—1916.)

35. A VKM. 788—1916. sz. leirata Tömörkényi Dezső 
fizetése tárgyában, 1916. március 1-től IX. fiz. oszt. 2 fokozat. 
(49—1916.)

36. A VKM. 791—1916. sz. a. január 12-én kelt leirata 
Kiss Sándor fizetése tárgyában, 1916. március 1-től IX. fiz. 
osztály 2 fokozat. (50—1916.)

37. A VKM. 1173—1916. sz. január 25-én kelt rendelete 
a tananyagnak április közepéig való elvégzése tárgyában. 
(111-1916.)

38. A VKM. 7301—1916. sz. január 25-én kelt leirata 
Zámbory Endre katonai szolgálata tárgyában. (119—1916.)

39. A VKM. 195000 — 1916. sz. a. február 11-én kelt le
irata az intézet helyiségeinek hadi célokra való átengedése 
tárgyában. (236—1916.)

40. A VKM. 156197—1915. sz. 1916. február 1-én kül
dött leiratával a fenntartói járulékot állapítja meg. (243—1916.)

41. A VKM. 14092—1916. sz. rendelete az intézetre vo
natkozó háborús eseményeknek az értesítőben való közlése 
tárgyában. (285—1916.)

42. A VKM. 2516—1916. számú rendelete a jövőben jel- 
mentendő tanárokrólkészúendö kimutatás tárgyában. (297—1916.)

43. A VKM. 20470—1916.) február 16-án kelt rendelete a 
20 százalékos háborús segély tárgyában. (300—1916.)

44. A VKM. 21887—1916. sz. a. február 21-én kelt le
irata Liska jános vizsgálata tárgyában. (311—1916.)

45. A VKM. 23380—1916. sz. február 24-én kelt leiratá
val Kurusta II. é. növendéknek magánvizsgálati engedélyt ad. 
(315- 1916.)

46. A VKM. 30001 —1916, sz. a. kimutatást kér az inter- 
nátusi helyiségekről. (330—1916.)
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47. A VKM. 35659- 1910. sz. a. február 28-án kelt lei- 
rátával Botyik-nak a II. osztályból magánvizsgálati engedélyt 
ad. (338—1916.)

48. A VKM. 2965-1916. sz. reudelete szerint a jövő tan
évben tankönyvváltozás ne legyen. (343—1916.)

49. A VKM. 1766—1916. szánni rendeleté a „Könyvet a 
katonáknak“ mozgalom támogatása tárgyában. (349—1916.)

50. A VKM. 21882- 1916. sz. a. febrár 23-án kelt leirata 
Zámbory Endre fizetése tárgyában; március 1 -töl IX. fizetési 
osztály, 2 fokozat. (355- 1916.)

51. A VKM. 32404—1916. sz. rendelete értelmében a 
hadügyminiszterhez prospr Idus küldendő, s erről a VKM-nek 
és a püspök urnák jelentés. (356—1916.)

52 A VKM. 30000—1916. sz. rendelete a Kárpátok je
lentőségének méltatásáról május l én tartandó iskolai ünnep
ség tárgyában. (360—1916.)

53. A VKM. 23379—1910. sz. március 16-án kelt leirata 
a liadbavonult Supper Frigyes illetni, tárgyában. (363—1916.)

54. A VKM. 32404—1916. sz. rendelete a hadügyminisz
tériumhoz küldendő prospektus tárgyában.

55. A VKM. 4046—1916. ein. sz. március 15-én kelt ren
delete a növendékeknek gazdasági munkára való felhaszná
lása tárgyában. (373—1916.)

56. A VKM. 27547—1916. sz. rendelete a tanév végi 
vizsgarend felterjesztése tárgyában. (.375—1916.)

57. A VKM. 65712—1914. sz. a. Dr. Cholnoky Jenő „A 
Jégvilág“ cimü müvét küldi az önk.-kör részére. (380—1916.)

58. A VKM. 20025—1916. sz. a. a tanári könyvtárnak 
Németh Alfréd „Diplomáciai okmányok“ cimü müvét ajándé
kozza. (3«1 —1916.)

59. A Püspök Ur 758—1616. sz. a. március 27-én a f. évi 
képesítő vizsgálatok elnökéül Keviczky László esperest, tagokul 
P/acskő Istvánt és Dankó Jánost küldi ki. (394—1916.)

60. A VKM. 35827—1916. sz. a, március 24-én Bencze 
Lászlónak a III.-bél magánvizsgálati engedélyt ad. (435—1915.)

61. A VKM. 6586 — 1913. március 7-én Országos Deol. 
könyvtár „H'v. Értesítője“ megrendelését ajánlja. (436—1916.

62. A VKM. 7277—1916. március 30-án kelt rendeletével 
mngengedi, hogy az uj- vagy régi nyugdíjtörvény kötelékébe 
való tartozás iránt, indokolt esetben, a háború után legkésőbb 
0 hónappal lehet nyilatkozni. (438 — 1916.)



63. A VKM. 41446, április 6 . Domokos Antal hadbavö- 
nultnak vizsgálati engedélyt ad. (441— 1916.)

64 . A VKM. 41449— 1916. április 5. sz. a. Bakó Ká
roly nak a III.-ból vizsg. engedélyt ad. (442 — 1916.)

65. A VKM. 41448—1916 . április 5. sz. a. Benyik Béla 
hadbavonultnak  vizsg.engedélyt ad. (443— 1916.)

66 . A Püspök Ur 9 5 0 —1916 . április 19-én felhívást in
tézett a IV. hadikölcsön tárgyában. (155— 19! 6 .)

67. A VKM. 4 6 9 3 4 —1916. április 19. sz. a. Paksi 1 é.
növendéket javaslatunk értelm ében, m agánvizsgálat engedé
lyezése iránti kérelmével elutasítja. (478— 1916  )

6 8 . A VKM. 2 9 0 6 8 —1916, április 9. sz. a. 6  drb. fi
gyelm eztető táblát és „A gyüm ölcsfák és szolid kárt tevő ro
varai" cim ü munkából 6 darabot küld a könyvtár részére .és 
kiosztás céljából. (481—1916.)

6 9 .  A VKM. 5323. ein.— 1016. április 51. sz alatti ren
deleté szederlevél gyűjtése tárgyában. (482—1916.)

70. A VKM. 46938 . sz. a. 1916. április 19-én sz. a. 
Them András hadbavonultnak vizsg. engedélyt ad. (484 —1916.)

71. A VKM. 46937. sz. a. 1916. április 19-én Rohoska 
Mátyás hadbavonult növedéknek vizsgálati engedélyt ad. 
( 4 8 5 -1 9 :6 .)

72. A VKM. 46935. sz. a. 1916. április 19-én Hartwein 
Fiilöp hadbavonult növendéknek vizsgálati engedélyt ad.
(486—1916.)

73. A VKM. 46936. sz. a. 1916. m ájus 1-én Horváth 
Károly hadbavonult növendéknek vizsgálati engedélyt ad. 
(487— 1916 .)

74. A VKM. 52800. sz a. 1916. április 29-én kiadott 
rendelete a hadbavonulandó növendékek évvégi osztályozása  
tárgyában. (502 — 1916.)

75. A VKM. 54700. sz. 1916. m ájus 6-án kelt rendelete 
a badbavonult növendékek tanfolyama és vizsgáztatása tár
gyában. (-518—1916.)

76 . A VKM. 1916. m ájus 6 -á n  53500. sz. a. kelt ren
delete a tanévnek juniüs 3-án való befejezése tárgyában  
(517— 1916.)

77. A VKM. 1916. m ájus 8 -án  kelt 55159. sz. a. az 
oszt. és b e f  kép-v izsgákra, stb., kivéve a rendes IV. éves 
növendékek vizsgálatát, miniszteri biztosul Mikler Sándor kir. 
tanfelőgyelőt küldi ki. (519 — 1916.)
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78. A VKM. 50850 . sz. a. 1916. május 1-én Csatári/ 
Lajos hadbavonult növendéknek vizsgálati engedély t ad.
(544—1919.)

79. A VKM. 5 9 8 4 9 . sz. a. 191G. május 1-én Szilágyi 
Gyula hadbav. n ö v -n ek  vizsgálati engedélyt ad. (545— 1918.)

80. A VKM. 50848 . sz. a. 1916. május 1-én Piliszky 
kínos hadbav. növ.nek vizsg. engedélyt ad. (555—1916 .)

81. A VKM. 43933. sz. a. 1916. m árcius 19-én Kaczkó
Pál hadbavonult növ.-nek vizsg. engedélyt ad. (556  191b.)

82. A VKM. 55539 .— 1916. sz. a. a rendes IV. éves 
növ. vizsgálataira miniszteri biztosi és a gyak.-isk. VI. oszt. 
tanulóinak záróvizsgálataira iskola-felügyelői m inőségben Dr. 
Sárkáuy Loránd fogarasi állami főgimn, igazgatót küldi ki. 
(561— 1916.)

83. Á VKM. 51599 . sz. a. 1916. m ájus 5-én Kudlák
Mihály hadbav. növ.-nek vizsg. engedélyt ad (562 1916.)

84. A VKM. 47827. szám ú s 1916. m árcius 28-án kelt 
rendelete értelm ében a jövő évi tantárgyfelosztás felterjesz
tendő. (565 1916.)

85. A VKM. 44368. sz. a. 1916. május 9 -én  Klinkó 
János hadbavonult növ.-nek vizsg. engedélyt ad. (656— 1916.)

8 6 . A klr. szakielügyelő f. évi m ájus 5-én 9 3 6 . sz. a. 
a tanfolyam kötelező tárgy felosztását' küldi. (672 - 1916.)

87. A VKM. 58991 . sz. a, m ájus 16-án kelt rendelete 
szerint a hadvezetőség Them Andrást jelentette be, m int a 
tanfolyam ra jelentkező növendéket. ( 6 9 6 — 1916.)

88. A VKM. 56900. sz a. m ájus 18-án m egengedi, 
hogy a f. tanévben hadbavonulasuk miatt osztályozott IH. 
éves növendékek a tanfolyam ra felvétessenek. (697— 1916.)

8 9 . A VKM. 44367. sz. a. 1916. május 18-án Rlázsik 
Ferencz hadbavonultnak vizsg. engedély t ad. (7 0 9 —1916.)

90. A VKM. 62970 - 1916. távirati rendelete: Rlázsik Fe
rencet a hadvezetőség szabadságolta, a tanfolyam ra felvehető. 
(7 2 8 -1 9 1 6 .)

91. A VKM. 7105. ein. 1916. sz. rendelete a növen
dékeknek m ezőgazdasági m unkában való felhasználásáról.
(729— 1916.)

92 . A VKM. 6580 , ein. 1916  sz. rendelete gyógynö- 
vények gyűjtése tárgyában. (7 5 6 —1916.)

93. A Püspök Ur távirati értesítése, hogy Gdovin Zoltán 
a VKM. távirati engedélye alapján a III. osztályból m agán
vizsgát tehet, sikere esetén a tanfolyam ra felvehető. (773— 1916.)
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94. A VKM. táv irata alapján a püspök ur 1916. junius 
2-án 1361. sz. a. értesít, hogy a hadvezetőség  Hartwein F ü- 
löpöt, Domokos A ntalt, Csatáry Lajost és Mihály A ndrást 
szabadságolta, a tanfolyam ra felvehetők. (774— 1916.)

95. A P üspök Ur 1916. évi jun ius 5-án  1356. sz. a. 
hozzászólás céljából az egyetem es rendtartási tervezetet küldi. 
(775 -1916 .)

96. A VKM. 6 6 7 ° 7 . sz. a. 1916. jun ius 7-én kelt ren
deleté értelm ében a tanfolyam hallgatói Írásbeli vizsgát nem  
tesznek. (795—1916.)

97. A Püspök Ur 1916, jun ius 14 én kelt 1471. szám ú 
értesítése, hogy G dovin  Zoltán vizsg. eng. szám a 6 6 7 6 0 —1916. 
(810—1916.)

98. A Püspök Ur 1916. jun iu s 17-én kelt 1503. szám ú 
leirata értelm ében Havas Pál, Schlarb Keresztély, Mihály 
András, Gdovin Zoltán hadbavonultak, Schwalm József és 
Adamcsok Lajos hadbavonulandók a VKM. folyó évi junius 
17-én kelt távirati engedélye alapján vizsgálatra bocsáthatók. 
(815— 1916.)

99. A Püspök Ur 1916. junius 19-én 1514. sz. a, közli, 
hogy a VKM. 71999—1916. szám  a la tt Kohat Pál hadbavo- 
nultnak a III. osztály  anyagából vizsgálati engedélyt adott s 
ennek sikere u tán , m int a tanfolyam  hallgatója a IV. osztály
ból és a befejező képesítő tárgyaiból is vizsgázhat. (817—1917.)

100. A P üspök Ur a VKM m egkeresése folytán 1916. 
julius 4-én 1668. szám alatt a papirossal való takarékosko
dásra int. (914—1916.)

ÍOI. A VKM. 72000. szám alatt 1916. julius 7-én kelt 
rendelete Sapper Frigyes tanár utón fennm aradt fizetéskiegé- 
szitésí állam segély tárgyában. (935—1916 )

102. A VKM. 60771. sz. 1916. ju lius 7-én kelt leirata 
az áll. Rendtartás 18, §-ának módosítása tárgyában. (Óvónők 
felvétele.) (926— 1916.)



V.

Vizsgálatok.
A most lefolyt tanévben a VKM. 1916. évi m á

jus 6 -án  53200 VI,-b. szám alatt kelt (517— 1916. 
ikt. sz.) rendelete értelm ében „A háború által e lő
idézett rendkívüli viszonyok kívánatossá tették, hogy 
az iskolai év a rendes időpontnál korábban fejeztes
sék be".

Felhívja a rendelet az igazgatót, tegyen m eg 
minden intézkedést arra nézve, bogy a vizsgálatok 
és az iskolai év bezárásával járó egyéb munkálatok 
folyó évi junius 3-ára elvégeztessenek és hogy en
nek megtörténte után az intézet növendékei, a képe
sítő vizsgálatot tevők kivételével, ugyanazon napon 
elbocsáthatók legyenek. A szóbeli képesítő-vizsgá
latok junius hó 5-én kezdendők meg.

A fenti rendelkezések szükséges voltának előre
látásával a VKM. 1916. január 25-én 1473 ein. szám 
alatt (111—1916. ikt. sz.) kelt rendeletében intézke
dett arra nézve, hogy a folyó iskolai évnek tantervi 
anyaga az egyes osztályokban, de különösen a fel
sőbb osztályokban folyó évi április 15-ig minden kö
rülmények között elvégeztessék úgy, hogy az iskolai 
évnek azontúl következő hátralévő része már kizáró
lag az elvégzett tananyag ismétlésére legyen fordít
ható.

Ez okból az ezen intézkedésből kifolyólag mó
dosított tanmenet felterjesztetett, jóváhagyatott, a 
szerint haladtunk s igy az iskolai év tanulmányi e red 
ménye biztosíttatott.

A VKM. 1916. április hó 29-én kelt 52800— Vl-b. 
ü. r. sz. rendelete, (496—1916. ikt. sz.) melynek ép-



— 32 —
pen ugy, mint az előbbenieknek foganatosítását a 
püspök ur Öméltósága intézetünkre nézve is kötele
zően elrendelte, a rendes tanulók közül hadbavonuló 
(május 28-án) növendékekre nézve az alábbi rendel
kezéseket ta rta lm azza :

„Tudomás, miheztartás és megfelelő további eljárás vé
geit értesítem az igazgatóságot, hogy a legutóbbi népfölkelési 
bemutató szemlén katonai szolgálatra alkalmasnak talált 1898-as 
évfolyamú tanitóképző-intézeti tanulóknak a folyó 1919 — 16. 
iskolaévi vizsgálataira nézve az 1915. évi XIII. t.-c. 5. §-ában 
nyert törvényes felhatalmazás alapján rendelem, amint követ
kezik :

1. A föntebb megjelölt és az I., II. vagy III. osztályt 
végző rendes tanulóknak osztálybizonyitványa bevonulásuk 
előtt egy héttel minden vizsgálat nélkül k iadandó; kivételt ké
peznek a kétes előmenetelő tanulók, akikkel idejekorán vizs
gálat tartandó.

2. A IV-ik osztályú tanulóknak, akár mint rendes tanulók 
végzik ezen osztályt, akár pedig mint magántanulók tesznek 
erről az osztályról vizsgálatot, az osztály sikeres elvégzéséről 
tanúskodó bizonyítványuk alapján, mely a rendes tanulóknak 
szintén külön vizsgálat nélkül adatik ki, az osztdlybízonyit- 
vánnyal egyidejűleg a tanítói oklevél is kiadandó. A tanítói 
oklevélbe az egyes tantárgyakra az osztálybizonyitványokból 
veendők át az  osztályzatok.

3. Az ilyen tanítói oklevél kiadható azoknak a tanulók
nak is, akik a tanképesitő vizsgálat letevését egyszer már 
megkíséreltek, de annak teljes ismétlésére utasittattak. Ezek
nek azonban csak abban az esetben, ha az érdekeltek a IV. 
osztálynak a folyó 1915— 16. iskolai évben önkéntes ismétlői 
voltak és mint i lyenek a tanév alatt a tanítási órákra szorgal
masan eljártak.

LJgy az osztálybizonyitványokra nézve, mint pedig az 
oklevélre nézve ugyanazon szöveg használandó, mint a múlt 
iskolai évben kiadott szükségbizonyitványoknál és oklevelek
nél; kivévén az oklevélnek befejező mondatát, amelyben a 
jeln rendelet szám ára és keltére történjék hivatkozás.

A föntebb megjelölt vizsgálatok, kivévén a magántanulók 
osztályvizsgálatait, teljesen díjmentesek.

Az osztályzatok mindenkor a miniszteri biztos, illetve a 
miniszteri biztos és az egyházi főhatóság kiküldöttének jelen
létében tartandó tanári értekezleten állapítandó meg.

Végül értesítem az igazgatóságot, hogy az illetékes ka
tonai hatóságokkal megindítottam a tárgyalásokat arra nézve 
is, hogy az 1897. és a korábbi évjáratú tanítóképző-intézet
III. osztályét végzett, de jelenleg katonai szolgálatot teljesítő 
tanulók közül azok, akiket a katonai hatóságuk szabadságol-
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hatóknak talál, folyó évi május hó 25-töl junius hó 25-ig ter
jedő időre szabádságoltussanak avéghől, hogy a IV. osztály
nak osztály- és osztályképesitő vizsgálatára, úgyszintén a be
fejező vizsgálatra is e lőkészülhessenék és ezeket letehessék. 
Ezen tanulók részére egy hónapra terjedő előkészítő tanfo
lyamot szándékozom rendezni. Az erre vonatkozó elhatáro
zásomra nézve a részletes rendelkezéseket pótlólag fogom az 
igazgatóságnak megküldeni.

Az itt, szó alatt levő összes vizsgálatokhz és illetve osz
tályozó konferenciákhoz miniszteri biztosi minőségben az ille
tékes kir. tanfelügyelőt küldöm ki.“

Ezen rendelkezések folytán a f. évi vizsgálatok 
rendje az alábbi módon állapíttatott meg7 illetve a 
vizsgák az alanti sorrendben tartattak meg:

A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület szarvasi tanítóképző"
intézetének az 1915—1Ö. tanév végén  tartandó 

VIZSGÁLATAINAK SO RRENDJE:
Május 20-án az 1898. évfolyamú hadbavonuló rendes n ö 

vendékek vizsgálata, osztályozása.
*

A harmadik évfolyamot az 1914—15. tanévben végzett 
s ugyanakkor hadbavonult növendékek részére május 25-től 
junius 25-ig tanfolyamot tartunk. Nevezettek a VKM. ur en
gedélyével a következő sorrendben magánvizsgálatot tesznek:

Junius 21-én Írásbeli osztályképesitő-vizsgálat. (Törölte
te t t !  L. fent!)

Junius 22-én szóbeli és gyakorlati osztályképesitő-vizsg.
Junius 23-án Írásbeli befejező képesítő-vizsgálat. (Töröl

tetett! L. fent!)
Junius 24-től szóbeli befejező képesítő-vizsgálat.
Jegyze t:  Az írásbeliek törlése miatt az osztály- illetve 

osztályképesitő-vizsgát junius 21-én, a szóbeli befejező képe- 
sitö-vizsgát junius 22—24-ig tartottuk meg!

*

A katonai szolgálatból rokkantságuk miatt elbocsátott, 
továbbá a katonai szolgálatra alkalmatlan 1897. és 1898. év
folyamnak és végül a még nem katonaköteles rendes növ. és 
magántanulók vizsgálatainak sorrendje:

Május 18 án a IV. évfolyamkeliek Írásbeli oszt.-képesítője.
Május 19-én ugyanazok szóbeli és gyakorlati osztály- 

képesitő-vizsgálata.
3



—  34  —

Május 22-én Írásbeli befejező képesítő-vizsgálata.
Május 31-én az I. osztály vizsgája.
Junius 2-án  a III. évfolyamnak osztály- és osztályképesitö- 

vizsgálata.
Junius 3-án a II. évfolyamnak osz tá ly -és  osztályképesitö- 

vizsgálata.
Junius  5-töl ugyanazok szóbeli befejező képesitö-vizsgá- 

lata és kántori képesitő-vizsga.
*

Junius 20-án az elemi gyakorló-iskola vizsgája.
A három VI. osztályú tanuló záróvizsgáját az iskolafel- 

ügyelöi minőségbeu is kiküldött miniszteri biztos kívánságára 
junius 6-án tartottuk meg.

*
Az osztály- és befejező képesítő-vizsgálatok elnöke Nt. 

Reviczky László esperes ur, miniszteri biztos a rendes növ. 
befejező képesítő-vizsgáin Dr. Sárkány Loránd főgimn. igaz
gató ur (junius 5-től), a többi oszt.- és oszt.-képesítő-, vala
mint befejező képesítő- vizsgálatokon Milder Sándor, kir. tan 
felügyelő ur.

Az osztály- és osztályképesitő-vizsgálatok ered
ményét az alábbi táblázatok tüntetik fel:
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M agaviselet:

É vfolyam : Példás Dicsé
retes Jó

Sza
bály
szerű

Rossz N £ 
1  8 
0  £

1. osztály 7 . 8-00
o|o

9 5 0 0
o|o

1555 
0 ()

1 5.55 
0/0

— 18*

II osztály 13st 25
l)|()

2  12 50
o|o

1 625 
o|o — — 16*

III. osztály 240 0
0 |o

1 2 0 0  
(> 10

1200  
(110

1 200  
t‘|0 — 5*

IV. osztály 6100
Üt) — — — — 6 *

Ö sszesen : 2862 -- 
ojo

1 226 67 
o|o

3(4 (56
ü|o

2445
OO — 45

Mulaszt isok :

Évfolyam Igazolt
Nem ig. 
órák sz.

Egyszer 
sem múl.

Súlyosabb
betegség

I. osztály 697 25 — 1 nőv. 
200 órát.

11. osztály 597 5 1 —

III. osztály 313 5 — —

IV. osztály 199 — 1 n. 50 óra. 
1 n. 184óra.

Ö sszesen ; 1806 35 1 3 nőv. 
434 óra.

*) Szilágyi II éves okt-ben vonult hadba, nem o-ztályoztatott. Egy 
III. és egy IV. éves magántanuló lett, Bakó, ill. Liska, egy II éves meg
halt, egy I. éves kimaradt.



VI.

Tanitóképesités.
Tanítói oklevelet összesen 24 jelölt nyert; még 

pedig 3 jelölt hadioklevelet a május 20~iki osztályo
záson, 3 jelölt rendes vizsgát tett és 17 jelölt mint 
a tanfolyam hallgatója vizsgázott, 1 jelölt a tanfolyam 
hallgatóival. (L. ott!) Vallásra nézve 2 0  ég. h. ev., 
3 ref., 1 róm. kath. Kántori képesítést 16 jelölt nyert.

A rendes tanulók Írásbeli vizsgálatainak tételei a 
következők voltak:

Az 1916. év május 18-án megtartott Írásbeli osz- 
tályképesitő-vizsgálat té te le i:

1. N é m e t n ye lvb ő l: Rechter Begriff vom Lehr- 
hramte.

2. G eom etriából: I. Egy köralaku víztartónak az 
átmérőjé 8*8 m., belőle percenként 25 liter viz folyik 
ki. M ennyire száll le a viz a tartóban 7 és fél óra 
alatt?

II. Hány hl. búza fér el azon verem ben, mely
nek m élysége 7.6 m., ha alul 5*18 m agasságig hen
ger, azon felül pedig csonkakúp alakú. A csonka 
kúp alsó átm érője 4‘78m., felső átm érője pedig3‘16 m.?

III. E gy toronynak fedelét 4 egyenlő szárnyú 
három szög alkotja. Hány n r  bádog kell a befedésé
hez, ha egy ily három szög alapja 3'25 m. és a ma
gassága 6'75 m. A faragásokra és a behajtásokra 
6’5 százalékot hozzá számítanak?

IV. Hány fenyőszálat lehet felrakni egy vasúti 
kocsira, melyek 6 m. hosszúak, egyik végükön 45, 
a másikon 25 cm. átm érőjüek, ha egy kocsira 100 q. 
súlyt raknak, s a fenyő fajsulya 0'66, ?
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Az 1916. év végén megtartott Írásbeli befejező 
képesítő-vizsgálat tételei:

1. N eveléstanbó l: A hazafias nevelés módjai és 
eszközei az elemi népiskolában.

2. Z eneelm éle tbő l: „Áldott az Egek U ra" cirnü 
chorált szerkeszszék m eg vegyeskarra.

*

A vizsgálatok elnöke Ntü. K eviczky  László püs
pökhelyettes, esperes ur, miniszteri biztosa Dr. .Sár
kány Loránd főgimn. igazgató ur volt. A vizsgát a 
jelentkezők sikerrel állották meg.



VII

Fenntartó és kormányzó 
testület,

Intézetünk fenntartója a bányai ág. hitv. ev. egy
házkerület, kormányzó testületé az intéző-bizottság, 
melynek elnöke Haviár Dani, alelnöke di. Havié/ 
Gyula.

Tagjai:
a) C sepregi György arad-békési főesperes, Pet- 

rovics Soma csanád-csongrádi főesperes, K evicrky  
I-ászló békési főesperes, B aitos  Pál, Kellő  Gusztáv

Placskó István szarvasi lelkészek, B enka  Gyula 
nyug. főgimn. igazgató, dr. Haviár Gyula kir. köz
jegyző, Dr. M ágócsy-D ietz  Sándor tud. egyetemi ta
nár, M ikolik  Kálmán budapesti polgári leányiskolái 
igazgató, Z ó lyo m i  W agner Géza udvari tanácsos, az 
egyetem es tanügyi bizottság elnöke.

b) A tanári-kar választott képviselője: Tömör
kényi Dezső.

c) Hivatalból tag ja i: N ike lszky  Zoltán igazgató 
és Kutlik  Endre intézeti pénztáros.

d) Jegyzője: Krecsmárik Endre.
*

A pénztári tisztség tagjai:
K utlik  E ndre pénztáros, Plenczner Lajos ellenőr.



VIII.

A tanári-kar tagjai:
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A tanár neve és 
alkalmaztatásá

nak ideje

Ssolg
idője

t7_  c
S I S
§ “ Ni 5 « 
~  E  v.
-  I :G

Melyik osztályban, mily tár
gyat, heti hány órában tanit? 
január 1-ig más beosztás 
volt, febr 22-töl megint más.

Jegyzet

Nikelszky Zoltán
igazgató 7 5 12

Neveléstan III. o. heti 3 óra, 
Alkotm-tan IV. o. heti 2 óra, 
Földrajz II. o. heti 2 óra, 
Menyis-tan III. heti 2 óra, 
Egészégtan IV. o heti 1 óra, 
Hegedű I. II, III, IV, o heti 
l — l óra, Testgyak. I, II, III, 
IV, o. heti 1 — 2 óra, Gyak. 
tan. Ill, IV, o. heti 2—2 óra, 
Hospitál heti 3 óra,

összesen :-3 óra.

H. Fejér Lajos
id. óraadó tanár 3 H adbavonult. 

Febr. 22 tői tanított.

Kiss Sándor
rendes tanár 7

Német ny III, IV, heti 1—1 
óra, Történet II, o. heti 3 óra, 
Földrajz I, o. heti 2 óra, 
Mennyis.-tan I, II, IV, o. heti 
3—3 óra, Fizika III, IV, o. 
heti 2 -2  óra, Gyak. tan. IV,
0 heti 2 óra, Hospitál heti
1 óra,

összesen : 23 óra.

[7 
fJ{

1, 
. 

. 
. 

I 
17

 h
av

i 
ka

to
na

i 
sz

ói
g

A 
ÍÖ

Ld;
;ff

aeI
®

^
^

7
 m

t 
Ä

 
ut

án
, 1

91
4 

au
g.

 3
-tó

l 1
91

6, 
ov

e:
 ?

? 
*1 

se
ge

ly
eg

yl
. 

go
lut

vá
ll 

„lk
ai-

 
ja

n 
i-j

g.
f, 

év
i j

an
. h

67
-é

n.
 

el
nö

ke
, 

a 
Ili

. 
o.

 f
. 

f0
K

|a
|tä

 e
, u

jb
ö|

 á
llá

sá
t.



40

a‘CS
N
CO

'O

o

A tanár neve és 
alkalmaztatásé 
nak minősége

S zó ig .
ide je

Melyik osztályban, mily tár
gyat, heti hány órábán 

tanit?
Jegyzet

10

rcsmánik Endra
rendes tanár

Lóvius Ernő
rendes tanár 18

Mendöl Lajos

18

Piliszky János
ev. tanitö

Remenyik László
gyak. isk. tanitő

Schwáb János
gazd. szaktanár

3 7i l0

—• 3

Supper Frigyes
s. ianár 5 —

Dr. Takács J. G.
intézeti orvos az 
egészségtan tanár

Neveléstán. 1, o heti 2 óra, 
Földrajz III, o. heti 2 óra, 
Termr. h II, III, o heti 3—3 
óra, Gazdságt. I, 11, III, IV, 
o. heti 1— 1 óra, Rajz. 1, II, 
III, IV, o. heti I—1 óra, Ké
zimunka. I, II, hl, IV, o. heti 
2—2 óra, Gyak. tan. tV, heti 
2 óra, Hospitál 1 óra.

összesen. 24 óra.

Vallás. I, H, 111, o. heti 2 -2  
óra, Német ny 1, 11, o. heti 
2—2 óra, Ének z elm. 1, II, 
111, IV, heti 2-2-1-2 óra, Karének 
1, II, 111, IV, o. heti 1—1 óra, 
Gyak. tan. IV, o. heti 2 óra, 

összesen : 24 óra.

V allástan IV, 
3 óra.

o. heti

A gyakorló iskola hadbavo- 
mult tanítóját helyettesítette.

H adbavonult 1914 aug 
1-én.

N yugalom ba vonult.

H adbavonult 1914 aug. 
1-én.

Hadbavonult helyettesitette 
Dr. Déri Henik tb. megyei 

főorvos.
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B
A tanár neve és 
alkalmaztatásá

nak ideje

S z ó i g .
i d e j e Melyik osztályban, mily tár

gyat, heti hány órában tanit? 
Január 1-ig más beosztás 
volt, febr 22-től megint más.
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Jegyzet

I--' Tömörkényi D.
r tanár

6 <2 8

Nevelestán II, IV, o. heti 
3 -2  óra, Magyar. 1, II, III, IV,
0. heti 3—3 öra, Tortámét
1, III, « .  heti 3—2 óra, Gya
korlati tanítás IV, o.-bau heti 
2 óra, Hospital heti 1 óra,

összesen • 26 óra.
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13 Zámbory Endre
r tanár

(i 1

7
H adbavonult 1915 dec 

19-én.
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< .

Hitoktatók:
Róm. kalh. hitoktató: K lingham m er M iklós hely

beli segédlelkész; izr. kitoktató: dr. Friedm ann Ernő  
főrabbi.

Intézeti szolgák:
Szrnka P ál Hadbavonult 1916. február 27-én. 
Fabó Pál Hadbavonult a mozgósításkor.

(A szolgákat családtagjaik helyettesítik.)



IX.

A tanári kar tudományos és társadalmi
működése.

1. N ikelszky Zoltán. M unkatársa az Ev. Orálló- 
nak. Választmányi tagja és jegyzője az Orsz. Ág. 
H. Ev. Tanáregyesületnek. Rendes tagja a M agyar 
Pedagógiai társaságnak, a Philologiai társaságnak, a 
Tanitőképző-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének 
továbbá tagja a M agyar Kárpát-egyesület felvidéki 
osztályának, a helybeli Leányegyesületnek, stb. Hi
vatalánál fogva a helybeli ev. egyházi iskolaszék és 
több bizottság tagja. Elnöke a helybeli Dalegyletnek; 
egyházmegyei jegyző, a helybeli egyháztanács és 
gazdasági-bizottság tagja. T agja a helybeli Kaszinónak.

2. H. Fejér Lajos több társulat tagja, az intézet 
Kárpáti-ünnepélyén felolvasást tartott.

3. Kiss Sándor. Tagja az Orsz. Ev. T anár-egye
sületnek és a Term észettudom ányi Társulatnak. Tagja 
és titkára a helybeli kaszinónak.

4. Krecsmárik Endre. Több tudományos és m ás 
irányú egyesület tagja. Egyházm egyei iskolaszéki tag. 
A községi gazd.-bizottság tagja, a szarvasi Szabad 
Lyceum vezetője. A „Szarvas és Vidéke" c. lap fe
lelős szerkesztője. N épszerű term észettudom ányi müve 
jelent meg „Honnan s hová?"cim en. A Luther-társa- 
ság újabb megbízása folytán VI. osztályos elemi is
kolai „Term észetrajz"-ot irt. Hosszabb értekezést irt 
az „Archeológiái E rtesitő"-be a szarvasi, általa fel
tárt kőkori telepről. Dolgozott az „Ev. O rállóba", a 
„Term észettudom ányi Közlöny"-be, az „Urániá"~ba, 
a „Darvin"-ba, a „M agyar Tanitóképző"-be, a „Ha-



lottham vasztás" c. folyóiratba. Önálló régészeti km* 
tatásokkal foglalkozik.

5. Levius Ernő. Tagja az Orsz. Ev. Tanáregye
sületnek és az Orsz. Tanitóképző-intézeti Tanárok 
Egyesületének. Tagja a helybeli Kaszinónak.

6. R em en yik  László. Hadbavonult.
7. Schw ab János. Nyugalomba vonult.
8. Su p p er Frigyes. Hadbavonult.
9. Töm őikényi Dezső. Tagja az intézet Intéző- 

Bizottságának és az O rszágos Evangélikus Tanár- 
egyesületnek. Felügyejő-bizottsági tagja a hely
beli ,,Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetének. 
Tagja a helybeli Kaszinónak.

19. Zám bory Endre. Tagja az Orsz. Ev. Tanár
egyesületnek, a Magyar K árpát-egyesületnek, a köz
ségi gazdasági-bizottságnak, stb. A Luther-társaság 
megbízásából elemiiskoíák szám ára „Term észettan“ 
cimü tankönyvet irt. 19T6. decem ber I9 -én  hadba
vonult.

-  43 -



X.

A növendékek névsora.
I. OSZTÁLY.

1. *Andel Lajos, ág. hitv. ev. vallásu, szül. Ujverbász
1898. nov. 3-án. Atyja: Andel Károly magánzó, Ujverbász. 
Hadbavonult növ.

2. Andrékovics János, ág. h. ev. vallásu, szül. Nagyiak 
1900. julius 17 én. Atyja: Andrékovics János timár, Ameri
kában.

3. *Biró József, ág. h. ev. vallásu, szül. G yom a 1901. 
március 1-én. A ty ja : Biró József  adóhivatali szolga, Szentes.

4. *Czeglédi Sándor, ev. ref. vallásu, szül. Hódm ezővá
sárhely 1898. október 28-án. A ty ja : Czeglédi Sándor nap
számos Hódmezővásárhely. Hadbavonult növ.

5. *Frcska György, ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas 1901. 
március 21-én. Atyja: Frcska János pokróckészitő, Szarvas.

0 . *Gulyás György, ág. hitv. ev. vallásu, szül. Békés
c s a b a  1900. március 17-én. A ty ja;  Gulyás Mihály kocsigyártó, 
B.-Csaba.

7. Hevesi Jenő, izr., szül. Orosháza 1899. május 12-én. 
Atyja; Hevesi Sámuel izr. kántor, Orosháza.

8. *Káriusz Frigyes, ág. h. ev. vallásu, szül. Szeghegy
1900 . március 6-án. A ty ja : Káriusz Frigyes szűcs, Szeghegy.

9 .  *Koncz Mihály ág. h. ev. vallásu, szül. Szemlak (Arad 
m.) 190C. nov. 20-án, A ty ja : Koncz György keresk. Szemlak.

10. *Kupcsek M átyás, ág. h. ev. vallásu, szül. Aszód 1901. 
julius 8-án. A n y ja : özv. Kupcsek Edéné magánzó, Kondoros.

11. *Majerik Lajos, ág. hitv. ev. vallásu, szül. M ezőbe- 
rény 1899. julius 14-én. A ty ja: Majerik János kovács, Mező- 
berény.

12. *Majtán József, ág. h. ev. vallásu, szül. Budapest
1901. augusztus 22-én. Atyja Majtán János bérkocsitulajdonos, 
Budapest.

13. *Megyik János, ág. h. ev. vallásu, szül. N agyszénás 
1898. március 24-én. A ty ja :  Megyik János kisbirtokos, N agy 
szénás. Uj-Puszta. H adbavonult növ.

14. *Molnár Márton, ág. h. ev. vallásu, szül. Ambrózfalu
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1899 . november 11-én. Atyja: Molnár András kisbirtokos,
Ambrózfalu.

15. Rohony Gábor, ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas,
1899. junius 2-án. Atyja: Rohony Sámuel szeszfőző, Szarvas.

16. *Staudt József, ág. h. ev. vallásu, szül. Ujverbász, 
1898 . január 27-én. Atyja: Staudt Lajos iparos, Ujverbász. 
Hadbavonult növ.

17. *Szabadkai Simon, ág. h. ev. vallásu, szül. Budapest,
1900. február 23-án. Atyja: Szabadkai Pál villamos-kalauz, 
Budasest.

18. *Uhrik István, ág. h. ev. vallásu, szül. Stara-Pazoua,
1897. november 22-én. A ty ja : Uhrik János kocsigyártó, Stara- 
Pazova. (Szerém m.)

19. *Zsilák György, ág. h. ev. vallásu, szül B.-Csaba.
1901. szept. 20-án. Atyja: Zsilák János jbir. kézbesítő, Békés
csaba.

M AGÁNTANULÓK:
Tóth László, ev. ref. szül. Szeghalom (Békés m.J 1897. 

április 17-én. A ty ja :  Tóth László téglamester, Mezőberény. 
Vizsgázott 1915. szeptemberben.

HADBA VONULTAK:

1. Andel Lajos
2. Czeglédi Sándor
3. Megyik János
4. Staudt József

> 1916. május 20-án.

II. OSZTÁLY.
1. Ádász János, ág. h. ev. vallásu, szül. Orosháza 1899 . 

február 1-én. Atyja: Ádász János jbir. tisztviselő, Szarvas.
2. *Bartolf József, ág. h. ev. vallásu, szül. Békéskamut, 

1899. május 3-án. Atyja . Bartolf József földmives, M.-Berény.
3. Csicsely János  ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas, 1899. 

szeptember 5-én. Anyja ; özv. Csicsely Jánosné  gazdálkodó 
Szarvas.

4. *Demeter Antal, ev. ref. vallásu, szül. Hódmezővásár
hely 1898. április 9-én. Atyja : Demeter Lajos vágóhídi fel
ügyelő, Hódmezővásárhely. Hadbavonult nőv.

5. *Irhás István róm. kath. vallásu, szül. 1898. március 
9 -én  Atyja: Irhás Antal lóalkusz, Hódmezővásárhely. H adba
vonult növ.

6 .  *Knefély Albert, ág. h. ev. vallásu, szül. Cservenka 
(Bács m.) 1899 . julius 7 en. Atyja Knefély L. Pál. Írnok, 
Cservenka.



7. Komár Pál, ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas 1898. 
február I7~én. A ty ja: Komár Pál cipész, Szarvas. Hadbav. n.

8. Konrád Jenő, róm. kath. vallásu, szül. Szarvas, 1899. 
február 4 én. Atyja : Konrád János fürdőtulajdonos, Szarvas.

9 . Krizsánszky Mihály, róm. kath. vallásu, szül. Szarvas 
1899. julius 24-én. Atyja: Krizsánszky Mihály kertész Szarvas.

10. *Maász Márton ág. h. ev. vallásu, szül. M ezőberény 
1899. decem ber 5-én. Atyja: Maász Márton kisbirtokos, M e
zőberény.

11 *Misurda János, róm, kath. vallásu, szül. Kevermes 
(Csanádm.) 1898. szeptember 19-én . Atyja: Misurda Bálint 
főgépész, M ezőhegyes. Hadbavonult növendék.

12. Piliszky Lajos ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas, 1899. 
február 25-én. Atyja : Piliszky János ev. tanító, Szarvas.

13. *Schuster István ág. h. ev. vallásu, szül. Pincéd. 1898. 
augusztus 12-én. A tyja: Schuster István kisbirtokos, Pincéd. 
Hadbavonult növendék.

14. *Szilberhorn Lajos. ág. h. ev. vallásu, szül. Overbász,
1898. szeptem ber 17-én. A ty ja : Szilberhorn Ádám építész, 
Overbász. Hadbavonult növendék.

15. *Szilágyi Gyula, ev. ref. vallásu, szül. Hódm ezővá
sárhely 1897. október 1-én. A tyja: Szilágyi Lajos papucské- 
szitő, Hódmezővásárhely. Hadbavonult növendék.

16. Szvák Pál ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas, 1897. 
november 12-én. Atyja: Szvák Pál takarékpénztári szolga, 
Szarvas. M eghalt.

17. *Verderits Gyula, ág. h. ev. vallásu, szül. Hódm ező
vásárhely 1900. május 11-én. Atyja! Verderits György cipész, 
Hódmezővásárhely.

18. *Wilim Gábor, ág. h. ev. vallásu, szül. B.-Csaba 1898. 
október 15-én. Atyja : Wilm István hadnagy, Békéscsaba.

MAGÁNTANULÓK:
19. Botyik György, ág h, ev. vallásu. szül. Nagylak 

(Csanád m.) 1899. október 4-én. Atyja : Botyik György kis
birtokos, Nagylak.

20. Kurusta Sámuel, ég. h. ev. vallásu, szül. Nagylak 
(Csanád m )  1899. április 19-én. Atyja: Kurusta Sámuel csiz
madia, Nagylak.

HADBAVONULTAK:
1.
2 .

3.

0.

D em eter Antal 
Irhás István 
Komár Pál 
M isurda János 
Schuster  István 
Szilberhorn Lajos

’ 1916. május 20-án.

7. Szilágyi Gyula 1915. október hó.
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III. OSZTÁLY.

1. *Adamcsok Lajos, ág. h. ev. vallásu, szül. Kondoros,
1898, január 20-án. Atyja: Adamcsok Sándor cipész, K on
doros. Hadbavonult növ.

2. *Bakó Károly, ág. h. ev. vallásu, szül. Orosháza, 1899. 
május 3l-én . Atyja: Bakó Lajos szíjgyártó, Mezőhegyes. Évk 
magántanuló lett. 1916. márc. 22-én kilépett

3. Dauda Sándor, ág. h ev. vallásu, szül. Szarvas, 1899. 
április 22-én. Atyja: Dauda Mihály kisbirtokos, Szarvas.

4. *Hathy Tibor, ev. ref. vallásu, szül Mezőberény 1899. 
január  2(i-án. Anyja: Hathy Károlyné óvónő, Mezőberény.

5. *Horváth Nándor, ág. h. ev. /állású, szül. Budapest,
1899. május 23-án. A tyja: Horváth Gyula géplakatos, Bpest.

6. *Schwa!m József, ág. h. ev. vallásu, szül. Gyom a, 1898. 
szeptember 39-án. Atyja ; Schwalm József mázsáió, Gyoma. 
Hadbavonult növ.

M A G Á N TA N U LÓ K :
Bakó Károly (lásd fent.)
Gdovin Zoltán, ág. h. ev. vallásu, szül. Nyíregyháza 1896. 

október 20-án. Anyja : Gdovin Ilona magánzó. Kondoros.
Kohut Pál, ág. h ev vallásu, szül. Szarvas, 1896. április 

8-án. Atyja: Kohut Mihály napszámos, Szarvas.

HADBA VONULTAK:
1. Adamcsok Lajos, 1916. május 20-án.
2. Schwalm József, „ „ „ .

IV. OSZTÁLY.

1 *Benyik Béla, ág  h. ev. vallásu, szül. Lesoncz 1896. 
április 2-án. Atyta: Benyík Sámuel szabó, Losoncz. Hadbav. 
növendék.

2. Borgulya András, ág. h. ev. vallásu. szül. Szarvas 
1898. julius 4-én. Atyja : Borgulya Pál kisbirtokos, Szarvas. 
Hadbavonult növendék.

3. *Hursán György, ág. h. ev. vallásu, szül. Békéscsaba
1893. november 18-án. A ty ja : Hursán György kisbirtokos,
Békéscsaba.

4. Kálló Gyula, róm. kath vallásu, szül. Csorvás 1897. 
november 25-én. A ty ja : Kalló Gyula r. kath. tanító Szarvas. 
Hadbavonult növ.

5. Liska János ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas 1897. 
október 2-án. Atyja Liska Mihály csizmadia, Szavras. Évk. 
magántanuló lett. 1916. nov. 2l-én kilépett.
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6 Lustyik Púi, ág. h. ev. vallásu, szül. Szarvas 1898. 
február 26-án. A t y j a : Lustyik Mátyás kisbirtokos, Szarvas. 
Hadbavonult növ.

7. Moravcsik Lajos, ág. h. ev. vallásu, szül. Mezőtúr 
1897 október 4-én. Atyja : Moravcsik Sámuel magánzó, Szarvas.

M A G Á N TA N U L Ó :

Liska János (lásd fent.)

H A D BA V O N U LT:

1. Benyik Béla 1916. január 15-én.
2. Borgulya A ndrás  1916. május 20-án.
3. Kálló G yula  „ „ „
4. Lustyik Pál „ „ „

A *-gal jelölt növendékek az internátnsban laktak.

i
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XI.

Ösztöndíjban részesült növendékeink 
táblázatos kimutatása:

Az ösztöndíj 
megnevezése

S-"O
Az ösztöndíj élvezője 

neve és vallása

H
án

ya
d

év
es

Haviár Dani-féle 65 Hursán György ev. IV.

Mikolay Mihály-féle 65 Hathy Tibor ref. 111.

Ponyiczky Máté-féle 35 Knefély Albert ev. II

Ponyiczky Máté-féle 30 Krizsánszky M. rk. II.

Teplicky János-féle 52

50

Moravcsik Lajos ev. IV.

Biró József ev. I.

A bányai ág. hitv. 
ev. egyházkerület 
200 koronás ösztön
díjából részesültek

50 Gulyás György ev. I.

50 Verderits Gyula ev. II.

20 Wilim Gábor ev. 11.

2 0 Kupcsek M átyás ev. I.

10 Zsilák G yörgy ev. I.

Szarvasi Nöegylet 20 Szabadkai S. ev. 1.

Jegyzet: a Haviár Dani féle és Mikolay Mihály-féle második 65 K 
ösztöndíj kiadható nem volt.

4*



Kimutatás a megállapított kedvez
ményekről.

XII.

I „,! Tandíj I Tapdij Internatus
S elengedés |  elengedés eleng.

j 
So

rs
zá

m A növendék  neve ;
H

án
yá

d 
é

1
S3 cn
bí)<v £ fé

lé
vi

eg
és

z

, L
3. «5 fé

lé
vi

eg
és

z .J-o d

1 Andel Lajos 1. 1 ‘" 9 — — 1 5 3 - 1 *125 50
2 Andrékovics János 1. — i 14 50 - _1__ _ — — —
3 Bíró József 1. — i IS 50 1 5 5 - — 1 *125 50
4 Frcska György 1. - í lo 50 — — — — —
5 Gulyás György 1. — i 18 50 — 1 55 - — 1 180 50
(» Kupesek Mátyás 1. i IS 50 1 5 5 - 1 *125 50
7 Szabadkai Simon 1. — í 22 50 1 5fj — 1 ISO 50
8 Zsilák György 1. — — — — 1 82 50 — 1 *62 75
9 Demeter Antal 11. 1 — 18 — — 1 55 - — 1 180 50

10 Irhás István — — — 1 110 — — 1 125 50
11 Knefeli Albert 11. — — — — — 1 55 — _ 1 90 20
12 Krizsanszky Mihály 1 — 10 — __ _1__ — — —
13 Moász Márton 11. — i 18 50 1 55 — — 180 50
14 Piliszky Lajos 11. — i 14 50 __ — i _ — — —
1 0 Verderics Gyula 11. — í 22 50 _ 1 110 — — — 180 50

lí6 Vilim Gábor 11. — i 18 50 1 5 5 - - — 180 50
17 Adamcsok Lajos — i 18 50 1 55 — _ - 180 50
IS Bakó Károly 111 — í — — — 1 55)—s _ 1 9025
19 Hathy Tibor 1 — 18 — — 1 6 0 - __ 1 ISO 50
20 Horvath Nándor hl. i 22 50 1 110 —! _ 1 180:50
21 Schvalm József — i 18 50 1 55 — __ 1 * 1 ;>5 50
22 Moravcik Lajos IV — í 14 50 — 1__ — _ _
23 Koncz Mihály — i — — — — --- --- — 1 90,25
24 Szilágyi Lajos íi. — i 45 — — 1 n o — 1 18050
25 Szvák Pál 11 i 1450 — — _ . —

Összesen 3G9 50 — — 1242 — — 2766 —

Igénybe nem  vett
kedvezm ény — !--- — 143 — |— — _

Kiosztott kedvezm. 369.50 1_ — 1099 50
1

— 2766

Jegyzet. Az 1914. s ^ept . 1-töl
l

havi (6ö2•5012*£
1 « I

0, lakás, reggeli mosás;
llK-ról [6 5 ü'50)= 13 50 K ban megállapított internátusi dij 1915. decem
ber 1 tői havi (10 5. Ti)— 20 állapíttatott meg. A teljes internátusi kedvez 
ményben részesülőknek tehát szept. okt. nov. hónapokra 40-50 K., A többi 
7 hónapra pedig pedig 140 K' engedtetett ek

A *-gal jelzett növendékektől egyenként 55 K Zsiláktól 27 50 K. az 
internátusi kedvezményből el vétetett és atápdijkedvezménybe számíttatott be.



X III .

Kimutatás az intézet növendékeiről.

5'CB osztály C<v
cn 
C I. 11. 111. IV.

NCD
(/) O

Általános áramlat.
Fölvétett rendes tanuló 19 18 6 7 50
Főivétett magántanuló 1 2 2 _ 5

. Ö sszesen  : 20 20 8 7 55

l A tanév folyamán magán-
tanuló lett — — I 1 2

A tanév folyamán m eghalt — 1 — — 1
A tanév folyamán kimaradt 1 — — ■-- 1
A tanév folyamán hadbavonult 4 7 2 4 17

Létszám a tanév végén ; rendes
tan. (a hadbavonultakat is 
leszámítva) 15 12 5 2 34

Vallás szerint.
a) Rendes tanulók

Ág. hitv. ev. 17 12 5 6 40
Református 1 2 1 _ 4
Róm. kath. 4 — 1 5

2
Izraelita 1 — — — 1

Összesen : 19 18 6 7 5
b) Magántanulók

Ág. hitv. ev. — 2 2 — 4
Róm. kath. — — —

Református 1 __
— — 1

Ö sszesen  : 20 20 8 7 55
4
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e osztály c<D
N
CßuOV) I. II. III. IV.

O
N
Cß
Cß

Elektor szerint.
1893-ben született 1 1
1897 „ 1 2 — 3 6
1898 „ 4 7 2 2 15

3 1899 , 4 8 4 — 16
1900 „ 5 1 — — 6
1901 „ 5 — — — 5

Ö ssz e se n : 19 18 0 6 49
M agántanulók 1 2 2 1 6

ö ss z e s e n  : 20 20 8 7 55

Illetőség szerint.
Szarvasi 3 7 1 5 16

4 Békésmegyei fi 3 3 1 13
Más megyebeli 10 8 2 1 21
Magántanuló 1 2 2 — 5

Ö sszesen  : 20 20 8 7 55

K

Anyanyelv szerint.
M agyar 20 20 8 7 553 Tót — — -T— — —

Német — — — — —

Ö sszesen  : 20 20 8 7 53



Ifjúsági egyesületek.
Gyámintézet.

Az ifjúsági gyámintézet a folyó tanévben is mű
ködött és a gyűjtött összeget az egyházmegyei gyám 
intézeti elnökségnél, a szabályszerű elszámoláson felül, 
előzőleg még külön is elszámolta.

Ifjúsági segélyegylet.
Elnök: Kiss Sándor, tanár. Jegyző: Moravcsik

Lajos IV. é. n. Pénzkezelő: Hursán János IV. é. n. 
Választmányi tagok: Borgulya András és Liska János 
IV. é. növendékek; Horváth Nándor és Schwalm Jó 
zsef III. é. növendékek; Demeter Antal és Szvák Pál
II. é. növendékek; Gulyás György és Biró József I. 
é. növendékek. A segélyegylet tagjai az intézet rendes 
és magántanulói.

Tartatott a tanév folyamán I alakuló, 2 választ
mányi és 1 zárógyűlés. Segélyben részesült összesen 
16 növendék a következő arányban:

I. osztályból: Biró József . .
G ulyás György .
Kupcsek Mátyás .
Szabadkai Simon 
Zsilák György 
Uhrik István . .

összesen: 55 korona.

xiv.

11 korona 
11 „

5 „
11 „
11 „

6 „
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osztályból: Dem eter Antal . . . 13 korona
Irhás István . . . . 12 „
Knefély Albert . . . 5 „
Verderics Gyula . . . 17 „
Wilim G ábor . . . . 13 „

összesen: 60 korona.
osztályból: Adam csok Lajos . 5 korona

Bakó Károly . . . . 5 „
Hathy Tibor . . . . 20 „
Horváth N ándor . . 5 „
Schwalm József . 5 „

összesen 40 korona.
A kiosztott segélyek összege: 155 korona.
A segélyegylet pénztári állapotának évközben 

történt változásairól a következő felsorolás nyújt át
tekintést:

Rendes tanulói tagdijak cimén befoly t' 
M agántanulói tagdíj „ „
Jav.-vizsgálati dijak „ „
Piliszky Jánosnak, a gyak.-isk. vezető

jének gyűjtése
1100 kor. 60/0-os hadikölcs. papírban 
1000 kor. 6%-os „ „
50 kor. 6%"os „ „
Betétkam at 1915 junius 30-án  

„ „ decem ber 31-én
Szelvénykam at 1915. nov. 1-én 

„ 1916. május 1-én

100*—
2*—

30 —

K

77

27-82
1100-—
1 ooo-—

50-— 
52-90 
38-73 
45-— 
75-—

77

77

77

77

77

77

77

77

Bevétel 1916. m ájus 31-ig összesen: 2521*45 K
Kiadás segélyezés cimén 155"— K

„ 1100 kor. 6%-os hadik, papírra 1086*69 „
„ 1000 kor. 6%-os „ „ 974"— „
„ 50 kor. 6%-os „ „ 48*75 „

Ö sszes kiadás 1916. május 31-ig 2264 44 K
Jövedelem  „ „ „ 257*01 K
M aradvány az 1914/15. tanévről 2719*68 K
A s.-egylet vagyona 1916. máj. 31-én 2976*69 K
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Hbből 6'Vo-os hadikölcsönpapir 2550 korona, kész
pénz 426 korona 69 fillér.

Adományban az egész tanév folyamán csak 
egyszer részesültünk. Ugyanis Piliszky János úr a 
gyakorló-iskola növendékei által 27 korona 82 fillért 
gyüjtetett az ifjúsági segélyegylet javára azon cél
ból, hogy annak kiegészítésével a ÍV-ik hadikölcsön- 
jegyzésben is résztvehessünk. A segélyegylet a jó
akaró tám ogatást hálás köszönettel fogadta, s ennek 
ezúttal is kifejezést a d ; a begyült összeget pedig 50 
koronára kiegészítvén, hadikölcsönpapirt vásárolt rajta.

Jelentés az ifj.önk.-kör 1915 16. tanévi működéséről.
A tanári-kar az ifjúsági önképzőkör tanárelnökéül e tan

évre is Tömörkényi Dezső tanárt küldte ki.
Az ifjúsági önképzőkör e tanévi működését a szeptember 

hó 9-én tartott alakuló üléssel kezdte meg. A tisztviselői kar 
a következőkép alakult m eg :  alelnök Liska János IV. éves, 
főjegyző Horváth Nándor III. éves, aljegyző Szilberhorn Lajos 
11. éves, pénztáros Moravcsik Lajos IV. éves. ellenőr Adam- 
csok Lajos III. éves, főkönyvtáros Lustyik Pál IV. éves, ál- 
könyvtáros Schwalm József IV. éves. lapfelügyelő Benyilc 
Béla IV. éves. Évközben a kör az intézetből kilépett Liska 
János alelnök helyébe a harctéren dicsőséggel helytállóit, az 
intézet békés falai közé rokkantán visszatért Hu: sán György 
IV. évest, a katonasághoz bevonult Benyik Béla lapfelügyelő 
helyébe Kálló Gyula ÍV. évest és az állásáról évközben le
köszönt Szilberhorn Lajos aljegyző helyébe Misurda János II. 
évest választotta meg. A körnek 50 tagja volt. Tartatott 16 
rendes, 1 rendkívüli és 2 diszgyülés. A gyűléseken elhang
zott 44 szavalat, 4 felolvasás és 2 ünnepi beszéd. Ezekből a 
diszgyüléseken elhangzott 7 szavalat, 2 felolvasás és 2 ünnepi 
beszéd. A rendes gyűlések müsorszámaiból a szavalatok kö
zül 4 dicséretes, 11 sikerült, 18 elfogadtatott, 3 tudomásul 
vétetett és 1 elvettetett, 2 felolvasás dicséretes érdemfokkal 
jutalmaztatott. Beérkezett, de meg nem biráltatott 1 költe
mény. A diszgyüléseken elhangzott 2 zeneszám és 6  ének
szám. Hálás köszönettel említjük meg, hogy nagyságos H a
viár Dani intéző-bizottsági elnök ur ÍO koronát adományozott 
a március 15-iki ünnepély  egyik érdem es szereplőjének a ju 
talmazására A ju tá im ét Moravcsik Lajos IV. éves kapta mint 
a felolvasás érdem es szerzője. A „Papszász Gyula-féle alapít
vány" kamatait Kálló Gyula IV. éves kapta, mint aki a márc. 
15-iki ünnepélyen m ondta el a maga készítette, jutalomra ér
demes ünnepi beszédét. Ugyancsak hálás köszönetét mondunk



id. Molnár Á ndrásné ambrózfalvai lakosnak, amiért az önkép
zőkörünket 30 korona adom ányban részesítette.

A zárógyülést 1916. május hó 3 l-é n  tartotta m eg  a kör. 
Évközben m egkalt 1 tag, k imaradt 3 tag, katonának bevonult 
18 tag.

A tagsági dij fejenként 2 korona volt, az ólvasóköri dij 
1 korona és a zászlóalapi-dij szintén 1 korona volt. Ez év
ben létesült az olvasó-alap azzal a céllal, hogy annak évi 
kamatai lapok járatására előfizetésül fordittassanak.

A pénztári állapot a folyó tanévben :
F o r g ó  t ő k e :
1. Múlt évi m aradvány 152'— korona
2. Ez évi bevétel 200 62 „

Ö sszes b evé te l : 352 73 korona
Ö sszes  kiadás: 221’67 „

M aradvány a tanév végén: 131 06 korona.
Az önképző-kör vagyonához tartozik G ertte r  Gábor

„Biblia" c. festménye.
A z  i f j .  z á s z l ó - a l a p :
1. Múlt évi maradvány 375'72 korona
2. Ez évi szapotulat 181'01 „

Vagyon a tanév végén: 556'73 korona.
Az o l v a s  ó-a l a p :
Az ez évi megalakulás e redm énye 100 korona.
Az ifj. önképzőkör ez évben a zászló-alapi vagyonából 

200 kornua névértékű hadikölcsönt jegyzett, mely a múlt évi 
ugyanilyen cimü 350 korona jegyzéssel 550 koronát tesz ki. 
Ez évben az olvasó-alapból ICO korona névértékű hadikölcsön 
jegyeztetett. T ehá t az ünképzőkör ebben az évben 300 koronát 
fordított hadikölcsönrz, mely a múlt tanévi jegyzéssel 650 
koronát tesz ki.

A növendékek között direkt erre a célra eszközölt gyűj
tés eredménye a gyakorló-iskolai növendékek által erre a 
célra gyűjtött 38 korona 16 fillérrel együtt a zászló-alapnál 
9 9  korona 34 fillér, az olvasó-alapnál 9 3  korona 51 fillér, a 
két alapnál összesen 192 korona 85  fillér.

Az önképző-kör ez évben is fentartotta az olvasókört. A 
lapokat részint járattuk, részint a tanári kartól a tanári szo
bából kölcsön kaptuk. Járattuk a Budapesti Hírlapot, á Vasár
napi Újságot, az Uj Időket, az Érdekes Újságot, a Művészetet, 
az Iparművészeiét és a Gyógypedagógiát. A tanári kartól 
kölcsön kaptuk az Iskolák Újságát, a Tanítót, a Néptanítók 
Lapját, a Paed. Értesítőt, Népművelést, a Gyermeket, az Ev. 
Közérdeket, az Ev. Örállót, az Ev. Lapot, a Protestáns Szem
lét, a Külügy-Hadügyet, a Békésmegyei Közlönyt, a Célt, a 
Budapesti Szemlét, a Magyar Nyelvet, az Urániát, a Term é



szettudományi Közlönyt. Ingyen kapta  a kör a Katonás Né* 
velést.

Az önképzö-kör tagja volt az Orsz. Magy. Képzőművé
szeti Társulatnak és az Orsz. M agy. Iparművészeti Társulatnak.

Az iljusági könyvtár a következő müvekkel g y a ra p o d o t t :
Ajándékozás utján: Krecsmárik Endre: Őskori nyomok 

Szarvas területén; Krecsmárik E n d re ;  H onnan—Hová? M ind
kettő Krecsmárik Endre tanár ajándéka. Marosi A rn o ld : A
természet élete, Kalló Gyula IV. éves növendék ajándéka. 
Jablonovszky J ó z s e f : A gyümölcsfák és a szőlő kárttevő ro
varai, a földmivelésügyl miniszter ur adománya. Dr. Chol- 
noky Jenő: A jég-világ, a m. kir. vall. és közokt. miniszter 
ur adománya.

A szives ajándékozók fogadják ezután is az ifj. önk -kör 
hálás köszönetét.

Vétel u t já n :
Révfi G éza: Uj magyar férfi-karok zsebkönyve 1. és II. 

rész. Révfi Géza: Kurucz nóták. Révfi G éza :  31! népdalegy
veleg. Ifj. Fövenyesi B .: N agy karénektár (Vezérkönyv és 4 
szölamköny v.) Komáromy L. : F á y  András mint pedagógus. 
Schön József: A szocialismus ismertetése Somogyi G é z a : 
Nagy-Britannia közoktatásügye. Körösi Henrik: Pedagógiai
kalauz. Seipel Pál: Kamm Adél.

Ez évben készült az önképzőkör dologi tulajdonairól 
egy leltár és az ifj. könyvtárról a könnyebb kezelhetés cél
jából egy sok táblás szak-katalógus. Ez évben 2 0  könyvtár
óra volt, olvasó óra pedig m inden  hétköznap 5 órától 6-ig, 
ünnepnap pedig íf órától 5 óráig a IV. osztály termében egy
I. v. II. éves olvasó-őr felügyelete alatt tartatott.
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XV.

Felszerelés.
Az eddigi szokástól eltérően, ez alkalommal nem 

a tanévi gyarapodást mutatjuk ki, hanem  az intézet 
felszerelésének állományát és az évi gyarapodást 
naptári évek szerint, m ert leltárainkat is akkor zár
juk le.

A folyó évi felszerelés gyarapodásáról tehát jövő 
évi értesítőnk fogja a részletes kimutatást, az egyes 
szertárak darabonkénti fejlesztésének feltüntetésével, 
közölni.

Az intézet tulajdonát képező összes ingóságok állom ánya
1915. december 31-én:

A szak
leltár A szakleltárak 

megnevezése

Érték 1915 de
cember 31-én. Gyarapodás

sz
ám

a

jeg
ye Darab Kor. fil
lér Darab Kor. fil
lér

i. L. Az int. berend.szaki. 604 702455 3 152 _

ii. L Földr. felszer. „ 441 1980 94 102 685 34
Ill a L. Mennyis. „ „ 9 182 80 9 182 80
IH.b L. Fizikai „  „ 254 4576 51 1052503 33
IV. L Termr. és vég. „ 1248 2937 89 236 1002 96
V. L. Rajz felszerelés „ 222 660 28 13 87 50
VI. L. Kézügy „ 334 1355 88 — — —
VII. L. Zeneszerelv. ,, 27 5138 — 8 32 —
VIII. L. Zeneművek „ 893 2027 19 2 3 —
IX. L. Tanári könyvtár „ 1988 9077 31 707 3675 77
X. L. Kötelező olv. „ 770 506 60 326 170 40
XI. L. Régészeti gyűjt. „ 450 64 28 82 9 30
XII. L. Gyak-isk. félsz. „ 650 1454 96 — — —
XIII. L Tomászati „  „ 23 152 70 — — —
XIV. L. Gazdasági „ „ 19 42 90 19 42 90r 7932 37182 79| 1612 8547 30



19T3. évi állomány:
1914. és 1915. évi y

gyarapodás: f
Ö sszeg (

1915. dec. 31-én \
A XIII. L-ből leiratott

6321 drb. 28650'49 K értekben.

1612 „ 8547-30 „

7933 „ 37197-79 „

Á llom ány 1Q15. decem ber 3 i-én  :
7932 darab 37182 79 korona értékb en (h étezerk ilencszáz- 
harminckét darab barm inchétezerszóznyolcvankettő ko" 

rona 79 fillér értékben.)



XVI.

A gyakorló-iskola.
A gyakorló-iskolában a tanítás továbbra is helyettesítés

sel volt ellátható. Az ev. egyházközség szívességéből továbbra 
is Piliszky «János tanító helyettesítette a hadbavonult tanítót 
a gyakorló-iskolában.

A tanulók felvétele szeptember 2. és 3. napjain történt, 
míg a rendes tanítás szeptember 6 - á n  votte kezdetét, amely 
junius 20-ig- tartott, jun ius  6 -án  d. e. 9  órától Sárkány Lo- 
ránd iskola-felügyelő jelenlétében a VI. oszt, évzáró-vizsgáját 
tartottuk meg, amikor is az 1913. évi XXXVII. t.-c. 2. §-a ér
telmében a vizsgát a három jelentkező tanuló sikerrel letette, 
akik részére ezen törvény értelmében a végbizonyítványt ki
adtuk.

Ay egészségügyi viszonyok iskolánkban — habár a köz
ségben járványos betegség fel-fel lépett — kedvezők voltak.

Az előirt tananyago t átvettük, emellett a tanulók testi 
nevelésére, vallás-erkölcsi érzésének s hazafias szellemének 
ápolására is k ívánatos gond lett fordítva.

A növendékek gyakorlati k iképzésében e múlt évi rendet 
változatlanul követtük, úgy a hospitálás mint a gyakorlati ta
nítások terén.

A gyakorló-iskolában az 1915—16. tanévben 7 0  tanuló 
iratkozott be, és ped ig  a tanév elején 6 6 ,  tanév közben 4.

A tanulók szám a osztályonként a következőleg oszlott
m eg:

I. osztályban volt: 12
II. 13
Hl- 14
ív . „ 23
V. 5
VI. „ 3

Összesen: 70

Vallásra nézve :  6 0  ág. hitv. ev., 7 ref., 2 róm. kath., 1 
izraelita.



61
A TANULÓK NÉVSO RA A KŐVETKEZŐK:

I. osztály.

1. Adamik Antal ág. h. ev. Szarvas
2. Andrási Dénes „ ,, „ ,,
3. Benczúr Béla „ „ „ „
4. Borgulya Márton „ „ ,,
5. Cséke Mihály ref.
6. Fabó Pál ág.
7. Hanzd Mihály „
8. Kolimár Gyula „
9 .  Krajcsovics <lános

10. Krasznai Miklós r.
11. Marsai Lajos ág. h. ev. Szarvas.
12. Palkovias János ,, ,, „

h. ev.

kath. Törökszentmiklós.

II. osztály.

1. Andrási Dezső ág. h. ev. Szarvas 
2 Bangya László „ „ „ ,,
3. Belopotoczky Mihály „ .,
4. Forster Gusztáv ág. h. ev. „
5. Král János „ „ „ „
6. Krsnyjak Mihály „ „ „ „
7. Mázor József ,, „ „ ,,
8. Novodonszky János „
9 . Petries Kálmán „ „

10. Raskó Sándor „ „
11. Slajchó János „ ,,
12. Szántó Emil „ „
13. Székely László „ „

Évk. iratk.

Sátoraliaujhely
Szarvas

III. osztály.

1. Borgulya Mihály ág. h. ev. Szarvas.
2. M. Chirke Géza ref. Szolnok. Évk. kilépett.
3. Fuksz Mátyás izr. Szarvas.
4. Gaál Gyula ág. h. ev. Szarvas
5. Kis József ref. „
6. Komár György ág. h. ev. „ Evk. iratk.
7. Komlo/szky Lajos „ „ ,, ,, ■>>
8. Levius Ernő ,, „ „ „
9. Marsai János „ „ „ „

ÍO. Medvegy Mihály „ „ „
11. Medvegy János „ „ „ „
12. Omaszta Béla „ ,, ,, Kondoros
13. Opauszky János „ „ „ Szarvas
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IV. osztály.
1. Antal Gyula ref. Békés
2. Bencur Mihály ág. h. ev. Szarvas
3. Borgulya György ág. h. ev. Szarvas
4. Brauner György „ „ „
5. Cséke Gyula ref. .,
6 .  M. Chirke Vilmos ref. Szolnyk. Évk. kilépett.
7. Dézsi Lajos ref. Nagyszalonta. Évk. iratkozott. 
8  Gálát György ág. h. ev. Szarvas.
9 .  Haviár Sándor „ „ „ „

ÍO. Hanzó János „ „ ,,
11. Janurik János róm. kath. Szegvár
12. Kántor Pál ág. h. ev. Szarvas
13. Kasnyik Ferencz ág. h. ev. Szarvas
14. Krecsmárik Endre  ,, „ ., ,,
15. Krsnyiak Jenő  „ „ „ „
16. Krajcsovics Pál „ ,, „ „
17. Lustyik János ,, ,, „ „
IS. Medvegy István ,, ,, ,, ,,
19. Medvegy Béla „ „ „ ,,
20. Mikolay László ., „ ,, „
21. Neumann Ferencz „ „ „ „
22. Piliszky László „ „ „
23. Simkovics Mihály „ ,, „

V. osztály.
1. Bohus Pál ág, h. ev. Szarvas.
2 Ganyecz Pál ág, h. ev. Szarvas
3. Gyuris G y u la ,, ,, ,, ,,
4. Moravcsik Sándor ág. h. ev. Szarvas
5. Szloszjár Pál ág. h ev. „

VI. osztály.
1. Belopotoczky János ág. h. ev. Szarvas.
2. Krajcsovics Mihály ,, „ ,, .,
3. Terhes  István „ ,, ,, ,,

Ismétlő-iskolai oktatás az 1915— 16 tanévben — az ál
talános helyzetre  való tekintettel az e tekintetben kiadott 
kultusz miniszteri rendelet értelmében — szünetelt.



Az 1916-17. tanévben használandó 
tankönyvek jegyzéke.

I OSZTÁLY.

1. Vallástan. Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismerte
tés. Bibliai történetek. Koren P á l: Luther Kis Káté
jának m agyarázata.

2. Test- és egészségtan. Juba Adolf: 1 esttani, 
neveléstani és egészségtani vonatkozásokkal. Frank- 
lin-társulat. Legújabb kiadás.

3. Ném et. Szőllőssy J.: N ém et nyelvkönyv. (Lam- 
pel R. kiadás.) I. rész.

4. M agyar nyelv. W eszely Ö dön: Rendszeres
M agyar nyelvtan. W eszely-B ánóczy: M agyar stilisz
tika és olvasókönyv.

5. Sebestyén-Bellosics. Egyetem es történet I. k. 
Ó- és középkor. Franklin társulat. II. k. 1910.

6. F ark as—K ovács: Csillagászati és fizikai föld
rajz. Franklin-tarsulat II. kiad. 1908.

7. Mennyiségtan, a) Szám tan I. II. oszt. Dékány 
Mihály és Simkó Endrétől. Athenaeum. 1912.

b) M értan. Dékány Mihály I. II. o. 1912. Ath.
8. Dr. Miklós—M ocár: Term észetrajz. A tanitó- 

és tanitónőképzők I. osztálya számára.
9. Szilárd Gyula: M ezőg.-tan. I. r. Legújabb k.
10. Simonyi Zsigmond: Az uj helyesírás. Ath.
11. Sztankó Béla; Énekiskola I. rész. Tanító- és 

tanitónőképzők részére.
12. Zongora. B eyer: A zongorajáték előiskolája.
13. Zeneelmélet. Zoltai M átyás: Zeneelmélet,

összhangzattan. I. rész.
14. Hegedű. Hohm ann—Bloch: Hegedűisk. I. r.
15. Károli Gáspár-féle Szent Biblia.

XVII.



II. OSZTÁLY.

1. Vallástan. Batizfalvy—Berecky: Bibliaismertetés. 
Bibliai történet. Koren P á l: Luther Kis Kátéja.

2. Sáfrány Lajos: A lelki élet ism ertetése, tekin
tettel a név. feladatára. H egedűs és Sándor, Debrecen.

3. Bánóczy József és W eszely Ödön dr. Poétika 
és olvasókönyv. I. kötet. II. kiadás.

4. Ném et. Szőllőssy J . : N ém et nyelvk. II. rész.
5. Sebestyén—Bellosics: Egyetem es történet II. 

kötet. Újkor. 1906.
6. Farkas Sándor: E gyetem es földr. I. kötet. A 

föld öt része. II. kiadás. 1909. Franklin társulat.
7. Lásd fent az I. osztálynál.
8. Dr. Miklós —M óczár: T erm -r. A tanító- és 

tanitónőképzők II. o. szám ára. Lampel Bpest 1912.
9. Szilárd Gyula: M ezőgazdaságiam  I, rész.
10. Simonyi Zsigm ond: Az uj helyesírás. Ath.
11. O rgona. Kapi G y.: „O rgonaisk." I. II. rész.
12. Zeneelmélet. Siklós A : Összhangzattan.
13. Ének. Sztankó B .: Énekiskola II. rész.
14. Hegedű. Hohm ann—Bloch: Hegedüisk. I. r.
15. Károli Gáspár-féle Szent Biblia.

III OSZTÁLY.

T. Vállástan. B erecky: A m agyar protestáns egy
ház története.

2. Dr. W eszely Ö .: Népisk. módszer.-t. Lampel
3. Baló József: A M agy Népokt. szerv. IV. k.
4. M agyar, W eszely—Bánóczy: Poétika, retorika 

és olvasóköuyv II. r., a III. o. számára.
5. N ém et. Schuster A.: N ém et nyelvk. III. rész. 
6 Sebestyén Gyula: A m agyar nemzet története.

Franklin-társulat. 1909.
7. Farkas Sándor: Egyetem es Földrajz. II. kötet. 

M agyarország. Franklin-társulat. II. kiadás.
8. D ékány—Simkó: Szám tan III—IV. o. Ath.
9. Dékány Mihály: M értan 111—IV. o. 1912. Ath.
10. Dr. Kovács J .: Fizika. Vll. kiap. Fr.-t. 1912.
11. L r .  Koch F. és Kovács J . : Kémia és ásvány

tan. Legújabb kiadás. Franklin-társulat.
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12. Szilárd Gyula: M ezőgazdaságtan. II. r.
13. Simonyi Zs.: Az uj helyesírás. Athenaeum.
14. Ének. Sztankó Béla: Énekiskola 111. r.
15. O rgona. Kapi Gy.: „O rgonaiskola" 11. r. és 

„Előjátékok."
16. Zeneelmélet. Siklós A.: Ö sszhangzattan.
17. Hegedű. Hohmann—Bloch: Hegedűisk. f. r.

IV. OSZTÁLY.

1. Bancso Antal: Keresztyén Hittan és Erkölcs
tan. Röttig Gusztáv Sopron.

2. Kiss — Kolumbán: A név. és okt. története.
3. Sassi N . Lajos—M észáros Sándor: A magyar 

nemzeti irodalom története és olvasókönyv 1912. évi
111. teljes átdolgozott kiadás.

4. Német. Schuszter A.: Ném et nyelvk. IV. r.
5. Dr. Csiky Kálmán: M agyar alkotm ánytan és 

jogi ismeretek kézikönyve. X. kiadás. Ath. 1911.
6. Dékány—Simkó: Szám tan 111. IV. o. Ath.
7. Dr. Kovács J.: Fizika Vll kiad. 1911. Fr.-t.
8. Szilárd Gyula: M ezőgazdaságtan. II. r.
9. Hegedű. Hohmann—Bloch: Hegedűisk. I. r.
10. O rgona. Különböző szerzőktől „Elő és utój."
11. Simonyi Zs.: Az uj helyesírás. Ath.
12. Zeneelmélet. Siklós A .: „Ö sszhangzattan."
13. Ének. Köveskuti: A népiskolai énektanítás 

módszertana. Énekgyakorlatok.



XVIII.

Tájékoztató
az 1916—17. iskolai évre.

i .

Az 1916—17-ik tanév szeptember 1-éu kezdődik. A be
iratások szeptember hó 2. és 4. napján d. e. 8—12 ig és d. u. 
2—4-ig tartatnak. A tanítóképző növendékei az igazgatói iro
dában, a gyakorló-iskola tanulói a gyakorló-iskola helyiségei
ben jelentkezzenek. A gyakorló-iskola tanulóinak felvételénél a
IV. éves növendékeknek részt kell venniök. E végből ők 
szeptember 1-én reggel 9 órakor kötelesek az igazgatói iro
dában jelentkezni és beiratkozásuk után nyomban a gyakorló- 
iskolába menni.

A javitó-vizsgálatokat szeptembnr 1-én tartjuk. Tanév
nyitó ünnepély szeptember 5-én d. e. féltiz órakor a díszterem
ben lesz, mig a tanítás szept. 6-án reggel 8 órakor kezdődik.

II.
Tudnivalók az internátusba és  általában az intézetbe való  

felvételt illetőleg.
A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület államilag segélye

zett tanítóképző-intézetének internátusába az 1916—17-ik is
kolai évben 38 tanuló vétetik fel A tanulok 10 korona havi 
díj ellenében lakást, fűtést, világítást, kiszolgálást, betegség 
esetén orvosi kezelést és indokolt esetben gyógyszert is kap
nak. Reggelit és mosást 10 korona havi díjért bennlakó nö
vendékeink az internátusbán nyernek. Az intérnátusban a 
felügyeletet a növendékekkel együtt lakó tanár gyakorolja. 
Ruhanemüekről és ágyneműről — a szalmazsákot kivéve — 
minden bennlakó maga köteles gondoskodni. Minden növen
dék köteles magával hozni; tisztességes téli és nyári ruhá
zaton kívül bevarrott belükkel jelzett fehérneműt, még pedig 
legalább 6 inget, 6 alsónadrágot, 3 hálóinget, 6 pár harisnyát, 
vagy kapcát, 6 törülköző-kendőt, 12 zsebkendőt, 2 ágylepedöt, 
1 szürke pokróc ágytakarói, 1 vánkost, 2 fehér vánkoshéjat, 
1 paplant, 3 paplanlepedőt, fésűt, hajkefét, fogkefét, ruhakefét,



háromfele cipőkefét, 1 vizes poharat, egy 3 deciliteres csuprot 
és 1 kávéskanalat. Ebéd és vacsora a közös étkezőben (alum- 
neuni) kapható.

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

1. Helybeli ág. ev. egesz évre 32’50 kor. Ebből év ele
jén 27 5U kor., februárban 5 korona.

2. Az esperességbeli ág. h. ev. egész évre 36 50 kor. 
Ebből az év elején 29'5ü koronát., februároan 7 koronát.

3. Magyarhoni ág. h. ev. egész évre 40'50 kor. Ebből az 
év elején 31‘50 koronát, íeoruárbav 0 koronát.

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

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

6. Izraeliták, ha helybeliek, 90 kor., ebből az év elején 
66 koronát, februárban 24 koronát, ha nem helybeliek, 100 
kor., ebből 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 bő 1-én fizetendő.

Az ifjúsági segélyegyleti dij 2 korona, az önképzőkör 
tagdija 2 korona és a kézügyességi anyagokért 2 korona be
hatáskor fizetendő.

Az 1916—17. tanévben az 1. évfolyamba oly éptestü ta
nulók vétetnek fel, akik 14 életévüket betöltötték, de 18 év
nél nem idősebbek s a gimnázium, polgári-iskola, reál-iskola 
négy osztályát sikeresen elvégezték. A jó magaviseletü és 
szorgalmas tanulók köztartási segélyben és a bennlakás ked
vezményében részesülnek. Az internátusbán a növendékek 
lakást, fűtést, világítást és kiszolgálást élveznek, betegség 
esetén orvosi kezelésben részesülnek és gyógyszert is kap
nak, továbbá 3 dl. tejet és zsemlyét reggelire. Azok, akik ma
gukat ez intézetbe felvétetni óhajtják, és ingyenes vagy fél- 
dijas helyre számot tartanak, ez iránti kérvényüket a tanitó- 
képző-intézeti Intéző-Bizottsághoz címezve az igazgatóhoz 
küldjék be. A kérvény mellékletei: keresztlevél, iskolai bizo
nyítvány, mely az említett iskolák valamelyikében a négy osz
tály sikeres elvégzését igazolja; orvosi bizonyítvány, mely 
szerint folyamodó a tanítói pályára alkalmas és sem testi, sem 
lelki fogyatkozásban nem szenved; szegénységi bizonyítvány 
(községi bizonyítvány). Részletesebb felvilágosítással bárkinek 
szolgál az igazgató. Ily esetben válaszbélyeg csatolandó. Ér
tesítő csak Í0 filléres bélyeg előzetes beküldése esetén küld
hető.

—  6 7  —
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F elvétel a gyak orló isk olába .

A tanitó-képző-intézet gyakorló-iskolájának i. osztályába 
oly éptestü fiúgyermekek vétetnek fel, kik 6-ik életévüket 
már betöltötték és a himlő ellen sike'esen beoltottak, mir a 
szülők születési és orvosi bizonyítvánnyal tartoznak igazolni 
Oltási bizonyítványt a felsőbb osztályba lépők is kötelesek 
felmutatni. Akik más iskolából akarnak átlépni, rendes iskolai 
bizonyítványt ketl felmutatniok, ha bizonyítványuk nincs, fel
vételi vizsgálatra utasittatnak. A gyakorló-iskola tanulói tan
dijat vagy egyéb iskolai illetéket nem fizetnek, csupán könyv- 
tári-dij cimén beiratkozás alkalmával í gy koronát. Nem ág. h. 
ev. vallása tanulók fentartói járulék cimén évi 10 koronát fi
zetnek beiratkozás alkalmával az intézet pénztárába. Kívána
tos, hogy a szülők gyermekeik felvételét, h tanitóképző-inb zet 
igazgatójánál előre jelentsék be, mert a létszám betelte után 
jelentkező szülők gyermekei fel nem vehetők.

Magán" és különbözeti vizsga.

1. Magánúton készülő tanuló részére a magánvizsgálatra 
szólő engedélyt a vallás és közokt. miniszter ur adja, akihez 
az 1 koronás bélyeggel ellátott kérvény intézendő. A folya
modvány mellékletei: a) születési bizonyítvány, b) a végzett 
tanulmányokról szóló bizonyítvány, c) orvosi bizonyítvány, d) 
erkölcsi bizonyítvány. E két utóbbi bizonyítvány uj keletű le
gyen. Az így felszerelt kérvények a tanítóképző-intézet igaz
gatójánál nyújtandók be.

2. Egyes tantárgyak tanulása alól senki sem menthető 
fel. A részletes tanterv a m. kir. tudománzos egyetemi könyv
nyomdában (Budapest, I. kér. iskola-tér 3. sz.) 2 koronáért meg
szerezhető. A tankönyv jegyzéke ezen értesítőben megtalál
ható.

3. A következő osztályvizsgálatra a tanuló csak az elő
zőnek sikeres kiállítása után bocsátható. Ha 1, legfeljebb 2 
tárgyból elégtelen osztályzatot kapott a növendék, ezekből a 
következő osztályvizsgálat előtt javitó-vizsgálatot tehet. Ha 
azonban kettőnél több tárgyból bukott, akkor csak egy év el
telte után s csakis egyszer ismételheti az összes tantárgyak
ból a vizsgálatot. Javitó-vizsgálatot 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. Az I. osztályból 15, a II. osztályból 16, a III. osztály
ból 17 és a IV. osztályból 18 éves kora előtt senki sem tehet 
magánvizsgálatot.
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A lakásadók figyelm ébe.

Kintlakó növendékeink csali oly helyeken fogadhatnak 
szállást, melyeket az illető szállásodók az igazgatónak Írásban 
vagy személyesen legkésőbb f. évi aug. hó 3l-ig bejelentet
tek, s amelyeket az igazgató az intézet orvosainak vélemé
nyezése alapján, növendékeink részére való szállásul enge
délyezett.

Figyelmeztetem tehát a lakásadó gazdákat, hogy lakásuk 
pontos címét (kerület, uica, házszám), a kiadandó helyiségek 
és a vállalandó tanulók számát, kitüntetve az egy-egy nö
vendék után fizetendő szállásbér havi összegét, a fent kitün
tetett határidőig az igazgatónál annyival is inkább jelentsék 
be, mert ellenkező esetben intézetünk növendékeit szállásra 
nem fogadhatják. — A növendékeknek pedig szigorúan meg
hagyom, hogy csak a nálam bejelentett és orvosilag engedé
lyezett, tehát a hivatalomban nyilvántartott lakások jegyzé
kébe felvett szállásadóknál és csak az igazgató előleges "tud
tával és beleegyezésével fogadhatnak lakást.

A tanári kar határozatából kifolyólag felhívom a szál
lásadókat, hogy a náluk lakó növendékeink esetleges szabály
talan viseletét, vagy kihágásait azonnal jelentsék be. Ellen
kező esetben nemcsak a folyó tanévben vesszük el a tanu
lókat az illető szállásadóktól, hanem eg^szersmindenkoria meg
tiltjuk a növendékeknek, hogy ily helyen lakást fogadhassanak.

Esetleges idöntuli kimaradást, vagy egyéb esetet a szál
lásadó csak az esetben nem kö'eles azonnal bejelenteni, ha a 
növendék az igazgató vagy az osztályainál- megfelelő nyom
tatványon kiállított Írásbeli engedélyét előzőleg felmutatja. El
lenkező esetben a feljelentés azonnal megteendő.

Növendékeink csak oly szállásadónál bérelhetnek lakást, 
aki a fenti tételeket magára né^ve kötelezőnek elismeri, azok
nak mindenben eleget tenni magát kötelezi, az intézet or
vosainak véleményezése alapján ez ellen kifogás nem tétetett 
s az igazgatónál aug. hó 31 -ig a fenti köt ülirás szerinti szük
séges tudnivalókat bejelentették.

Bárminemű felvilágosítással bármikor szívesen szol^ 
gál az igazgató — A jelen értesítő csak 10 filléres posta
bélyeg előzetes beküldése esetén küldhető.
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