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Az iskolai év története.
1. A tanév lefolyása. A szokatlanul hűvös nyárra való 

tekintettel a V. K. M. úr 63282/1926—VI. számú rendelete a 
nagyszünidőt szeptember 12-ig meghosszabbította. Ezen rendelet 
alapján, de meg azért is, hogy a nyár folyamán a Haviár-háznál 
kezdeményezett épületjavitást befejezhessük, a beiratkozást csak 
szeptember 13—15-ig tartottuk. A tanévnyitó istentisztelet szep
tember 16-án volt, melyet követett az iskola fegyelmi szabályainak 
ismertetése a tanári kar és a beiratkozott növendékek jelenlétében. 
Szeptember 17-én kezdődött a tanítás. A tanév folyamán a követ
kező szüneteket tartottuk: a szüretit október 4—6-ig, a kará
csonyit december 23-tól január 6-ig, a félévit január 31-től február 
2-ig, a húsvétit április 10—24-ig, a pünküsdit junius 4—7-ig. Ezek 
voltak a rendes szünetek. Azonban az internátusbán előfordult 
vörhenymegbetegedés miatt február 16—21-ig a közigazgatási 
hatóság rendelkezése folytán szintén szünetelt a tanítás. A tanév
záró vizsgálatok május 31-én kezdődtek és junius 22-én végződtek. 
Az utolsó tanári értekezletet junius 27-én tartottuk. A karácsonyi 
szünet kezdete és a tanév zárta előtt a tanári kar és a növen
dékek úrvacsorához járultak.

2. Személyi, fizetési és nyugdíjügyek. Az intézetnél rend
szeresített tanári állások közül az idén már csak Nikelszky Zoltán 
állása volt betöltetlen. Nikelszky 1922. évi szeptember hó 1. óta 
népművelési titkári minőségben állami szolgálatot teljesít, de a 
kultuszminisztérium ezen hivatásában is megtartotta a Nem Áll. 
Tanítóképző Tanárok státusában, mivel a népművelési titkárok 
állása mostanáig sincs megszervezve. Nikelszky Zoltán szabadsá
golásának kezdetekor minden intézeti járandóságáról lemondott, 
azért az intézettől sem törzsfizetést, sem lakáspénzt, sem családi 
pótlékot nem élvez.

A mennyiségtan-fizikatanári állásra az idén Pokorny Béla 
oki. középiskolai tanárt választotta meg az intézet Felügyelőbizott
sága egy évre h. tanárnak. A vallási- és közoktatásügyi miniszter



úr 66412'’ 1926—VI. számú rendeletében járult hozzá az uj tanár 
fízetéskiegésztési államsegélyéhez.

A F. M. úr 68547. számú rendeletében Láng Irén gazda
sági tanárnőt a putnoki áll. háztartási iskolához helyezte át. Az 
áthelyezett tanárnő még a tanév megkezdése előtt, szeptember 
14-én elköltözött új állomáshelyére ; távozásával nemcsak a gazda
sági szaktárgyak maradtak ellátatlanul, hanem még a házvezetés 
is, mivel Láng Irén, mióta intézetünkben tanított, állandóan vezette 
az internátusi háztartást is. Minthogy a minisztériumban azt a 
tájékoztatást kaptuk, hogy a tanítóképzőknél működő összes gaz
dasági tanárokat és tanárnőket fokozatosan áthelyezik a F. M. 
közvetlen vezetése alatt álló intézetekbe, semmi reményünk sem 
maradt, hogy a gazdasági szaktárgyak ellátására a közeljövőben 
megfelelő szaktanár küldessék ki- az intézethez. A háztartás ideig
lenes vezetését kezdetben két hónapon keresztül Sass Mária 
nevelőnő vállalta magára. November 15-től kezdve pedig az 
igazgató Tatay Róza személyében állandó házvezetőnőt alkalmazott 
havi fizetéssel.

A IV. és V. osztály összevont vallástanítását a tanév kez
detétől február 24-ig Szelényi János ev. lelkész úr látta el heti 2 
órában; ezen időtől kezdve pedig Korim Kálmán, az újonnan 
választott gimn. vallástanár.

Az 1921. év februárjában megválasztott Kiss Sándor igazgató 
megbízatása a folyó tanévben lejárt, azért a március 9-én tartott 
fbgi gyűlés Kiss Sándort újabb 6 évre igazgatónak választotta,

A tanszemélyzet rendes illetményei tekintetében a követ
kező változások történtek. Povázsay Edith nevelőnőt a V. K. M. 
úr 1926. év julius hó 1-től kezdődőleg a XI. fizetési osztály A) 
csoportjának 1. fokozatába léptette elő, de orvosolatlanul hagyta a 
már korábban fönnállóit előléptetési sérelmet. (Rendelet nincs.) 
Kiss Sándor igazgatót a 90360/1926—VI. \ .  K. M. sz. rendelet 
(58—1927. i. sz.) 1927. január 1-től a VI. fizetési osztály B) cso
portjának 1. fokozatába, az 510 1927—VI, V. K. M. sz. rendelet 
(151 — 1927. i. sz.) pedig február 1-től kezdve a B) csoportból az 
A) csoportba léptette elő; Remenyík László gyak. isk. tanítót az 
510/1927—VI. V. K. M. sz. rendelet 1927. évi február hó 1-től 
kezdve a VIII. fizetési osztály 1. fokozatában a B) csoportból az 
A) csoportba léptette elő. Dr. Veress Amália rendes tanárt a 
90360 1926—VI. V. K. M. sz. rendelet 1927. évi január hó 1-től 
kezdve a IX. fiz. osztály A) csoportjának 2. fokozatába léptette elő.
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A tanárok lakáspénzét az intézet minden negyedévben az 
áll. tanárokra érvényes lakáspénzrendelet alapján folyósította.

3. Egészségi állapot. A most lezárt tanév egészség szem
pontjából a legkritikusabbak közé tartozik. A különös kímélet
lenséggel fellépett influenza-járvány nagyon megnehezítette a tanítás 
munkáját. Kezdetben csak a tanárok egyike-másika volt kénytelen 
betegsége miatt rövid szüneteket tartani, az internátus egészségi 
állapota kitűnően tartotta magát. De a félévi szünetre hazautazott 
növendékek közül többen otthon maradtak influenzában megbete
gedve, a többiek pedig magukkal hozták a ragályt, úgyhogy a 
félévi szünet után körülbelül egy hét múlva az internátusbán is 
aggasztó mértékben lépett fel. Ezek a hetek a legszélső határig 
megfeszítették az intézet két nevelőjének munkabírását és köte
lességtudását. Az orvosi előírások teljesítése, a gyógyszerek ada
golása, párakötések és izzasztó teák készítése, naponta 20—25 
betegnél még akkor is kimerítő volna, ha ezenkívül semmi más 
hivatali kötelesség nem terhelte volna őket. Közben mintegy a 
sokféle bajt betetézni, az internátus két növendéke: Gállits Ilona 
és Gyömbér Judit vörhenyben megbetegedett. Az első tünetek 
jelentkezése után mindkét növendéket a városi kórházba szállít
tattuk és ott az intézet állított melléjük megbízható ápolónőt. Nem 
sokat könnyített a helyzeten, hogy a legnagyobb munkatorlódás 
idején eltávolitottuk a lelkiismeretlen cselédet, aki az igazgatói 
tilalom megszegésével, beteg gyermekének a meglátogatása által 
a ragályt behurcolta. A vörheny kiütésekor alispáni rendeletre a 
tanítást 8 napon keresztül szüneteltettük mind a tanítóképző, mint 
gyak. iskola osztályaiban, Ezalatt az intézet összes helyiségeit 
igen erélyes fertőtlenítésnek vetettük alá s igy a ragály tovább
terjedésének sikerült gátat vetni. A kórházban ápolt két növendék 
betegsége, hála a járvány könnyű természetének s az intézeti 
orvos igazán önfeláldozó gondosságának, szerencsés felgyógyulással 
végződött, de csak hetek, illetve hónapok múlva térhettek vissza 
a rendes munkához. Az influenzajárvány miatt több növendék 
heteken át tartó lábbadozásra szorult s egészsége végleges helyre- 
állításáért hazautazott szüleihez. A tanév egészségi állapotának ez 
a kedvezőtlen karaktere különös ellentmondásban van azzal a 
tapasztalattal, hogy növendékeink a járványtól mentes hónapokban 
viruló egészségnek örvendettek és maguknak a szülőknek általá
nosan hangoztatott elismerése szerint testi erőben szépen gyara
podtak.
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4. Bentlakás, közétkező. Az ínternátusnak ezidén 64 növen
déke volt. Ezt a létszámot négy hálóteremben helyeztük el. Az 
internátusi rend és tisztaság fölött, valamint a növendékek egész
napi viselkedése fölött az intézeti nevelőnök felváltva őrködtek. 
Felügyeletük kiterjedt azokra a vidéki növendékekre is, akiket a 
magas létszám miatt az igazgató kénytelen volt küntlakáson el
helyezni megbizható családoknál. A küntlakó növendékek egész 
napjukat az intézetben töltötték és csak hálásra mentek haza 
vacsora után lakásukra. Kora reggel pedig már résztvettek az 
internátusi növendékekkel a közös reggelin. Összesen 21 vidéki 
küntlakó növendékünk volt, ezek közül csak kettő volt teljes 
ellátáson lakásadójánál, a többi a köztartásban étkezett a bentlakó 
növendékekkel. Egy-egy küntlakáson 3—4 növendék volt elhe
lyezve. Naponként együtt jöttek és együtt mentek az intézetbe, 
illetve lakásukra,

A köztartási élelmezésnél arra ügyeltünk, hogv az ételek 
egészségesek, táplálók és vitamindusak legyenek. Számot vetettünk 
azzal, hogy az élelem tápláló és szervezetfönntartó értéke nem 
mindig az előállítás költségeihez igazodik. Ez az oka annak, hogy 
kivételesen alacsony köztartási dijaink mellett is tápláló és egész
séges élelmezést tudtunk biztosítani vidéki növendékeinknek.

5. Az intézet berendezése és gazdasága az elmúlt év 
folyamán annyi átalakuláson ment keresztül, amilyenre nem volt 
példa a tanítóképző fennállása óta, A nyár folyamán a Haviár- 
örökségből megszerzett Haviár Dani-féle telket teljesen a közétkező 
céljára alakítottuk át. A rozoga melléképületet, valamint a fő
épület tetőzetének a felét újonnan fedettük, A melléképületet 
alapjaitól kezdve kijavíttattuk. Ezáltal kitűnő félszer, kamra, istálló, 
kocsiszín és sertésól jutott a köztartás szolgálatába. A Haviár-ház 
főépületében egy szobát a házvezetőnőnek, egy szobát a cselé
deknek, három szobát ebédlőnek, egy helyiséget konyhának, egyet 
pedig éléskamrának rendeztünk be, A konyhának két új ablakot 
csináltattunk és a köztartás kiszolgálására új lajthordót és lajt- 
kocsit szereztünk be. A Thessedik-féle intézeti épületben az eddig 
raktárnak használt helyiségeket berendeztük hálóteremnek, evégböl 
24 ágyat, 12 kettős szekrényt, ugyanannyi mosdót, 4 drb kályhát 
és egyéb fölszerelési tárgyakat szereztünk be újonnan. Az eme
letre szivattyús vizemelő készüléket csináltattunk, a tanulószobának 
84 drb uj Thonet-széket vásároltunk, a mosókonyhának egy John- 
féle mosógépet újonnan és egy mángorlót viselt állapotban. Az
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intézet rozoga ablakai közül két emeleti ablakot az idén is újjal 
cseréltünk ki, úgyhogy az intézet épületének belső képe egyik 
évről a másikra jelentősen átalakult. Az elhelyezés célszerűségi 
szempontjainak engedve, főként azon célból, hogy az internátust 
minél több növendék számára rendezzük be, a tanárszoba és 
igazgatószoba nemzedékeken át megszokott rendjét is meg kellett 
bolygatni és az épület északi végében kellett elhelyezni mind a 
kettőt. Az új elhelyezés orvosolta az intézetnek régóta fennállott 
fogyatékát, mert egy kis értekező szobának a berendezését is 
lehetővé tette.

Az intézet gazdaságában annyiban történt változás, hogy a 
tanítónőképző az Árvaházzal együtt nov. 23-án birtokba vette a 
szentandrási határban lévő gődénylaposi ingatlant, melyet az 
Országos Földbirtokrendező Bíróság 29583—1926. szám alatt 
hozott ítéletével ingyen juttatott az intézetnek és az Árvaháznak 
közösen 52 kát, hold 1207 négyszögöl terjedelemben. A közösen 
birtokolt területet a két intézet Szin Jánosnénak, a korábbi bérlő
nek adta át bérletben 3 gazdasági évre. Az egész ingatlan haszon
bére 30 q búza, 20 q árpa és 40 q csöves tengeriben állapíttatott 
meg, mely bérnek fele a tanítónőképzőt illeti.

A körösparti 2 holdas községi szántó gazdasági kihasználása 
az elmúlt évek módszerével történt. A terület megművelésére 
Legyes Józseffel kötöttünk szerződést, aki ezúttal, mivelhogy a 
gazdasági tanárnő hiányzott, az igazgató utasításai szerint és Tatay 
Róza házvezetőnő ellenőrzése mellett végezte a konyhakertészet 
munkáit.

6. Tanítás és nevelés. A tanítás minden tekintetben az 
állami tanterv által megszabott keretek között folyt. Tanári érte
kezleteinken behatóan foglalkoztunk a különböző tárgyak mód
szereivel s megbeszéltük az uj tanterv által életbe léptetett változ
tatásokat. A tantervi tárgyakon kívül Kiss Sándor igazgató a 
haladóknak, Sass Mária nevelőnő a kezdőknek heti 2—2 órában 
francia nyelvet tanítottak, Povázsay Edith nevelőnő pedig a V. K. M 
úrnak 86620. VI—1926. számú rendelete értelmében tótnyelvi tan
folyamot tartott kezdőknek és haladóknak heti 2—2 órában.

Nevelőmunkánkban meghatározó szerepe volt annak a tudat
nak, hogy intézetünket nemcsak olyan növendékek keresik föl, akik a 
tanítónői állás elnyerése végett akarják elvégezni a tanítónőképzőt, 
hanem sokan olyanok is, akik a tanítónőképzés sokoldalú és gyakor
lati tantervében találják föl leginkább az általános női műveltség
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megszerzésének föltételeit. Sohasem felejtettük el, hogy az intézet 
nemcsak tanítónőket nevel, hanem művelt, gyakorlati és házias 
magyar nőket is, akiknek a vallásosság és hazafiság kimagasló 
erényük. A növendékek vallásos és hazafias nevelését szolgálta 
minden tanítási óra. De azonkívül is felhasználtunk miden alkal
mat, ami e két legfontosabb nevelési feladatnak szolgálatába állít
ható. A tanítás kezdete előtt reggelenként könyörgést tartottunk, melyen 
résztvettek az intézet protestáns növendékei egy nevelőnő és egy 
tanár felügyeletté mellett. A könyörgést bevezető és bezáró éneket 
minden nap más növendék kísérte harmóniumon. Az internátus 
növendékei naponkint este könyörgést tartottak lefekvés előtt. 
Vasárnap az összes növendékek templomba mentek tanári fel
ügyelet mellett, kivéve a leghidegebb téli hónapokat, mikor vasár
naponként is rendes könyörgést tartottunk. Az ádventi és böjti 
istentiszteleteken, valamint a tél folyamán tartott vallásos estélye
ken és bibliaórákon az intézet növendékei mindenkor megjelentek, 
sőt ezen áhítatos alkalmak legkitartóbb látogatói voltak. Az említett 
hétköznapi istentiszteleteken növendékeink gyakran szerepeltek 
nyilvánosan v. Szomjas Frigyes zenetanár által előkészített és 
vezetett előadásokkal. Városunkban nem igen történhetik vallásos 
ünnepély a tanítónőképző zenetanárainak és ifjúságának tevé
keny részvétele nélkül. Növendékeink az ilyen vallásos össze
jöveteleket nem is kényszerből látogatják, hanem önkénytes 
buzgóságból.

A tanári kar nevelőmunkáját azok az ünnepélyek is 
hathatósan támogatták, melyeket a tanév folyamán az intézet 
növendékei rendeztek v. Szomjas Frigyes karvervezető tanár 
vezetése mellett. Okt. 28-án a Prot. Nőszövetség és a Luther 
Szövetség vallásos ünnepélyén az intézet énekkara egy ének
számmal, Bartos I. és Halász V. növendékek pedig egy külön 
énekszámban szerepeltek. Okt. 30-án a tanítónőképző a gimnázium
mal együtt rendezett reformáció-emlékünnepélyt. (8 szám közül 
5 a tanítónőképzőé.) Nov. 14-én a tanítónőképző énekkara a Prot. 
Nőszövetség és a Luther-Szövetség közös vallásos ünnepélyén vett 
részt. Márc. 13-án a tanítónőképző közösen a gimnáziummal Gyóní- 
emlékünnepélyt rendezett. (10 szám közül 6 a tanítónőképzőé. 
Az ünnepély jövedelméből 40 P-t küldtünk a Gyóni-emlékalapra 
a Szarvasi Öregdiákok Szövetségének.) A márc. 27. vallásos 
estélyen az intézet énekkara v. Szomjas Frigyes vezetésével egy 
énekszámmal szerepelt. Máj. 8-án a gimnáziummal közösen egy



műsoros estélyt rendeztünk. (15 szám közül 6 a tanítónőképzőé.) 
Az ünnepélyek és a szereplések megrendezése és begyakorlása 
v, Szomjas Frigyes tanár érdeme.

Ezeken kívül intézetünk növendékei hallgatók gyanánt 
résztvettek mindazokon a hazafias és szívnemesitő ünnepélyeken, 
amelyeknek látogatását az intézet tanulmányi érdeke megengedte. 
Nem lehet mondani, hogy az ünnepélyek sokasága, melyeknek 
látogatására, avagy megrendezésére a kor képmutatásra hajló 
szelleme az intézetet kényszeríti, kizárólag jó szolgálatot tenne a 
nevelés ügyének Azért intézetünk, amennyire kerülhette, bölcs 
tartózkodással igyekezett mértéket tartani a forradalom óta járvá
nyosán föllépett ünnepélykultusz túlzásaival szemben. A folytonos 
ünnepélyrendezés, miként az napjainkban divatossá vált, a komoly 
munka kerülésére, üres játékos magamutogatásra, hivalkodásra és 
nagyképűségre nevel. Ideje volna, hogy az intézkedésre hívatottak 
korlátozólag avatkoznának bele, legalább az iskolai nevelés terü
letén, az ünnepélyrendezés túlzásaiba. A történelem tanulsága 
szerint, az ünnepélyhajhászat mindenkor a hanyatló korokat és 
népfajokat jellemezte, (császári Róma, Bizánc, stb.)

A nevelés tényezői között említem az Ifjúsági Tennisegyesület 
munkásságát. Ez az egyesület tartja fönn az intézeti kertben léte
sített tennispályát, amelyen a növendékek megállapított órarend 
szerint gyakorolhatják magukat a tennísjátékban. A tennísjáték nálunk 
nemcsak a testedző sport egyik neme, hanem az erkölcsi fegyelme
zésnek is hathatós tényezője. A játéktól való ideiglenes eltiltás, 
mint a fegyelmi büntetésnek egyik fokozata, kiváló nevelőesz
köznek bizonyult.

Az intézet igazgatója a nevelés érdekében tett intézkedése
ivel 6 esztendővel előzte meg a V. K. M. Ür 20809/1926. IV. 
számú rendeletében kifejezett azon útasítást, mely az iskolákat 
az erkölcstelenség és léha életfelfogás ellen való küzdelemre utasitja. 
Kétségtelen az, hogy a magyar társadalom erkölcsi züllésének leg- 
hathatósabb tényezője az u. n. pesti sajtó, pesti irodalom ésakuplé- 
zenék által terjesztett kabarészellem. Ezekhez a hatásokhoz képest 
elenyésző jelentősége van a rövid haj és rövid ruha viselésének 
a nevelés terén. A divatozó külsőségek üldözése teljesen hatás
talan pedagógiai lépés, ha a képes színházi lapok, a léha szép- 
irodalmi lapok és olvasmányok, a szemérmetlen kuplézene, a 
pesti sajtó akadálytalanul eljuthatnak a növendékek kezei közé. 
Ezeket nemcsak távoltartjuk a növendékektől, de egyenesen
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terjesztjük közöttük ezek megvetését, alkalmas erkölcsi, lélektani, 
irodalmi és esztétikai fölvilágositásokkal.

7. Gyakorlati kiképezés a tanterv útasítása szerint ment 
végbe. A IV. és V. évesek a csekély létszám miatt hetenkint 
csak 3 napon hospitáltak fölváltva. Hetenkint egyszer két IV. 
éves növendék tartott a gyakorlóban félórás tanítást, A tanítások 
előkészítése és bírálata heti 1 órában történt. Az V. éves növen
dékek heti 3 órában 6 félórás tanítást tartottak. Az előkészítésre 
és bírálatra heti 3 órát fordítottunk, Három—három napon keresztül 
a folytatólagos tanításban is gyakorolták magukat az V. évesek. 
A IV. évesek gyakorlati tanításai felölelték az I. és II. elemi osztály 
tananyagát. Az V. éveseké pedig kiterjedt a hatosztályos elemi 
iskola összes tantárgyaira. A gyakorlati tanítások előkészítésében 
és bírálatában a gyakorlóiskola tanítója mellett résztvettek a szak
tanárok is. Ellenben a módszertan tanárának a gyakorlati kikép
zés óráit nem lehetett beosztani, minthogy az egész tanári kar 
anélkül is többletórákkal van terhelve.

8. Látogatások. Márc. 28-tól ápr. 1-ig Sarudy Ottó kir. fő
igazgató úr látogatta meg intézetünket. Megtekintette az internátus 
helyiségeit, meglátogatta a tanárok óráit és tapasztalatairól külön 
tanári értekezleten tájékoztatta a tanári kart. Dr. Haviár Gyula 
kir. közjegyző úr, intézetünk Felügyelőbizottságának alelnöke a 
húsvéti vacatiot megelőző napon szintén meglátogatta intézetünket 
és valamennyi tanár óráján látogatást tett,

9. Vizsgálatok. Szeptember 13-án és 14-én különbözeti 
vizsgálatot tettek Hereiek M. VI. leánygimnáziumi végzettséggel 
és Kara M. leánygimnáziumi érettségi vizsgálattal. Mind a kettő 
sikerrel állotta meg a vizsgálatot és az előbbi a III. osztályba, az 
utóbbi az V. osztályba iratkozott be rendes tanulónak. Ugyan
akkor Olasz L. óvónői oklevéllel tett különbözeti vizsgálatot, de 
sikertelenül. Október 30-án dr. Tinschmidt I. Szuchovszky Gyuláné 
vallástanitónői magánvizsgálatot tett vallástanitási módszertanból és 
az egyházi ének tanításából a püspök úr 1455/1926. sz. leirata 
alapján. Az évzáró vizsgálatokat a következő sorrendben tartottuk: 
május 31-én az V. évf. osztály vizsgálata ; junius 1—3-án az V. évf. 
írásbeli képesitővizsgálata. Junius 14—15-én az I. évf., junius 
16—17-én a II, évf., junius 18-án a III. évf., junius 20-án a IV. 
évf. osztályvizsgálata. Junius 20-án d. u. volt a gyakorlóiskola 
vizsgálata. Junius 21—22-én az V. évf. szóbeli- és gyakorlati képe
sítővizsgálata. A képesítővizsgálat püspökhelyettes elnöke Bartos
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Pál lelkész volt, miniszteri biztosa pedig dr. Zelenka Frigyes 
budapesti kír. tanfelügyelő. Az egyházkerület képviseletében a 
püspök úr felkérésére Piliszky János helybeli ev. ígazgató-tanitó 
vett részt a vizsgálaton.

10. Ifj. Egyesületek. Az Ifj. Önképzőkör tanárelnöke Tö
mörkényi Dezső. Ifj elnöke Petricz Gyöngyi. Jegyzője Faragó Róza. 
Az önképzőkör a tanév folyamán 20 gyűlést tartott; ezeken ösz- 
szesen 37 szavalatot, 7 felolvasást, 2 szabadelőadást, 2 melodrámát, 
s 40 zeneszámot adtak elő a tagok. Az önképzőkör pénztári ki
mutatása: áthozat a múlt tanévről 2,215.000 K. Bevétel a folyó 
tanévben 5,071.000 K. Kiadás a tanév folyamán 4,397.000 K. 
Maradvány a jövő tanévre 2,889.000 K. azaz 231 P. A tanév 
folyamán az ifj. Tennisegyesület visszafizette az Ifj. Önképzőkörnek 
azt a tartozását, ami a múlt tanévi kimutatásban szerepelt. Az 
önképzőköri könyvtár állománya 665 drb. könyv, melyből 7 drb. 
az idei szaporulat. A tagok közül 77 összesen 275 kötet 
könyvet olvastak. Az önképzőkör a következő lapokat járatta: 
Tündérujjak, Magyar Lányok, Napkelet, Az Erő, Magyar Asszony, 
Néptanítók Lapja, Jöjjetek Énhozzám, Harangszó, Magyar Újság.

Ifj. Tennisegyesület. Védnöke gróf Bolza Géza. Tanárelnők: 
Miklós Ida. Ifj. elnök Petries Gyöngyi. Bevétele a tanév folyamán: 
múlt évi maradvány 477.600 K. 102 növendék tagsági dija 3,060.000 
K. Betétkamat 150.000 K. Önképzőkör ajándéka 500.000 K. 
Összes bevétel 4,187.600 K, Összes kiadás 2,639.623 K. Készpénz
maradvány a jövő iskolai évre 1,547.977 K, azaz 123 P. 83 fill. 
A tennispálya fölszerelése az egyesület védnöke, gróf Bolza Géza 
úr szives ajándéka folytán 1 drb. középhálóval és 24 drb, tennis- 
labdával gyarapodott. Tagjai részére az Ifjúsági Testnevelés c. 
hetilapot járatta.

Ifj. Segélyegylet. Tanárelnöke Pokorny Béla. Jegyzője Ko
csis Magda. Pénztárosa Petricz Gyöngyi. Az egyesület ez évben 
csak tankönyvhasználat által nyújtott segítséget 57 növendéknek. 
Bevételének nagyrészét 208 P.32 fillért a tulajdonában levő 105 
drb. „Hangya"-üzletrész névértékének 2 pengőre való felemelésére 
fordította. Áthozat a múlt tanévről 1,073.690 K. Bevétel a tanév 
folyamán 2,630.300 K. Kiadás 75.000 K. Vagyon a tanév végén 
3,628.990 K. azaz 290 P. 32 fillér. A segélyegyleti könyvtár tan
könyvállománya 192 drb. Ebből 16 drb. tankönyvet a Délma- 
gyaroroszági Magyar Közművelődési Egyesület segélykönyvtára 
címén külön kezelünk.
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Ifj. Gyámegylet. Tanárelnöke Levius Ernő. Pénztárosa Kriek 
Ida. Összes bevétel 24 P, 40 fillér, mely összeg az Egyet. Gyám- 
intézetnek adatott át.

11. Szertárak, tanári könyvtár. Állomány a múlt tanév 
végén 2.886 kötet. Szaporulat vétel utján 13 kötet. Ajándék 
utján 107 kötet. Állomány a tanév végén 3.006 kötet. Jelentősebb 
szaporulatot mutat a zenei fölszerelés, mert a múlt tanévben az 
intézet két használt, de jókarban lévő zongorát zerzett be, (J. 
Wopaterni, Wien és Thék Endre, Budapest.) A fizikai szertár 
állománya 1 Sphinx-jegyü áramegyenirányitóval és egy 100 voltos 
kaliberű voltmérővel gyarapodott. Nagy arányú beszerzések tör
téntek az internátus és a közétkező leltárán, a hirtelen meg
nagyobbodott intemátusi létszám igényeinek megfelelően.

12. Kedvezmények, adományok, ösztöndíjak. A szarvasi 
ev. egyházközség 3 ingyenhelyalapitványának idei jövedelmét 
egyenlő arányban megosztva, a következő növendékek élvezték. 
Az I. félévben Balázsovics G., Gállits I., Ravasz M., Kiss I., 
Horsetzky A,, Ripszám A,, Lovász E., Kriek I. és Petrícz G y; 
II. félévben Horsetzky A, kivételével ugyanazok cs Piri .R. A 
kedvezmény abban áll, hogy az illető növendék valamennyi dijá
nak egyharmadát az említett egyházközségi ingyenhelyalapítvány 
jövedelme fedezi.

A tanév folyamán intézetünk régi jó akarója, kinek áldozatkész
ségét az elmúlt években is minden várakozást meghaladó mérték
ben élveztük, gróf Bolza Géza úr több ízben kitüntette intéze
tünket ajándékaival. Jan. 15-én 15 drb. nyulat küldött az inter - 
nátusnak. Márc. 24-én egy ételhordót köpennyel és 5 csészével 
ajándékozott az internátusnak és egy nagy zsák rózsakrumlít vető
magnak. Apr. 25-én egy kátrányozott finom középhálót és 24 
drb, eredeti angol tennislabdát ajándékozott a tennísegyesületnek, 
mint annak védnöke. Máj. 31-én 50 pengőt adományoz a leg
kiválóbb V. é. növendék jutalmazására.

A tótkomlósi ev. egyház 24 pengőt, a Szarvasi Hitelbank 20 
pengőt adományoz az intézetnek. Jótanulók jutalmazására a követ
kező adományok érkeztek: a Szarvasi Takarékpénztártól 40 P, 
dr. Tóth Pál országgyűlési képviselőtől kétszer tiz (összesen 20) 
ar, korona, dr. Sziráczky János fbgi. elnöktől kétszer húsz 
(összesen 40) pengő, a Prot. Nőszövetség vallásos könyveket 
adományozott jutalmazásra. Az intézet ezúton is kifejezi a nagy
lelkű adakozóknak hálás köszönetét.



11

A tanári kar javaslatára az intézet Felügyelőbizottsága szor
galmuk és előmenetelük elismeréséül a következő növendékeket 
jutalmazta: gróf Bolza Géza 50 pengős adománnyával Kocsis M, 
V. éves növendéket, dr. Szíráczky János-féle 20—20 pengős 
adománnyal Kriek I. és Lovász E. IV. éves növendékeket. A 
Szarvasi Takarék 20—20 pengős adományával Bagoly M. és 
Halász V. IV. éves növendékeket. Dr. Tóth Pál 10—10 ar. koronás 
adományával Piri R. II. éves és Bartos I. IV. éves növendékeket. 
A Prot. Nőszövetség ajándékából egy-egy Károli-bibliát kaptak: 
Kohut E. és Laczó F. II. éves növendékek. Valláserkölcsös olvas
mányokat kaptek: Kara M. V. éves és Elek T. II. éves növendé
kek, A Sarudy Ottó-féle 10 pengős jutalmat Mikler S. II. éves 
növendék kapta. Az intézet ajándékából dr. Szigethy Lajos: 
Luther Lelke két kötetét kapták Cservenka I., Dobay D,, Némethy 
K., Paulinyi E., Sass E., Bartos I. és Huszágh A. Ugyanannak a 
a műnek egy kötetét kapták Gállits L, Teszák E., Balázsovics G., 
Pucz A., Plachy V. Kocsis Magdolna V. éves növendék pünkösd 
másodnapján részt vett a D. M. K. E.-nek Szegeden rendezett 
tanulmányi versenyén: dolgozatával elismerő oklevelet érdemelt.

A jótékony adakozók sorában külön hála és köszönet illeti 
Szarvas-községét, amely a f. évben is 25 q búzát, 10 q árpát és 
30 q csöves tengerit adott az intézetnek, azonkívül ingyen hasz
nálatra átengedte az agyaggödör és a Köröspart között elterülő 
2500 négyszögöl területű községi ingatlant gazdasági gyakorló
területre és konyhakert céljára.

II.

Az intézet állapota a tanév végén.
1. Az intézet egyházi hatóságai.

A tanitónőképző fenntartóhatósága a bányai ág. h. ev egy
házkerület, közvetlen felettes hatósága az egyházkerület elnöksége : 
dr, Raffay Sándor püspök és dr. Zsigmondy Jenő egyházker. felügyelő. 
A tanítónőképző kormányzótestülete az egyházkerületi közgyűlés 
által választott Felügyelőbizottság. A Felügyelőbizottság elnöksége : 
dr. Sziráczky János ügyvéd (Szarvas) és Bartos Pál ev. lelkész 
(Szarvas). Tagjai: a helybeliek : dr. Haviár Gyula világi alelnök, 
Kiss Sándor igazgató, Levius Ernő és Tömörkényi Dezső tanár-
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kari kiküldöttek, Remenyik László pénztáros, Kellő Gusztáv, 
Szelényi János, Piliszky János, Komár György, v. Tepliczky János, 
dr. Tóth Pál országgyűlési képviselő; b) vidékiek: Kovács Andor 
esperes (Orosháza), Saguly János esperes (Pitvaros), dr. Szeberényi 
Lajos esperes (Békéscsaba), dr. Hittrich Ödön (Ev. Főgimnázium 
Budapest), Kovácsik István (Kondoros), dr. Mágócsy-Dietz Sándor 
(Budapest, VIII. Illés-u. 25.), Mikolik Kálmán (Budapest, I. Zenta-u. 
5. II. 4.), dr. Pesthy Pál egyházközségi felügyelő (Igazságügy
minisztérium, Budapest), dr. Scholtz Oszkár (Budapest, Szent 
királyi-u. 51. sz. Luther-otthon), dr. Szigethy Lajos (Budapest, I 
Csap-u. 5.)

2. Az intézet tanári kara.

1. Kiss Sándor igazgató, Szolgálati ideje 18 év. Tanította a 
lélektant, a neveléstant, az alkotmánytant és a közgazdaságtant a 
III — V. osztályban, összesen heti 9 órában. Renkivüli tárgyként 
a francia nyelvet heti 2 órában, Internátusí felügyelő, gazdaság
vezető, gondnok, történeti, lélektani és kézügyességi szertár őre.

2. Levius Ernő r. tanár. Szolgálati ideje 29 év. Az I. osztály 
főnöke. Tanította a vallástant az I—III. osztályban, a történelmet 
a IV. osztályban, az éneket és zenét I—III. és V. osztályban, 
összesen heti 21 órában. Zeneszertáros és gyámegyleti elnök.

3. Miklós Ida r. tanár. Szolgálati ideje intézetünknél 3 év, 
másutt 15 év, összesen 18 év. A IV. osztály főnöke. Tanította a 
rajzott az I—V. osztályban, kézimunkát az I—III. osztályban, a 
testgyakorlást az I—V. osztályban, összesen heti 21 árában. A 
rajz- és női kézímunkaszertár őre, A tennisegyesület elnöke.

4. Nikelszky Zoltán r. tanár. Szolgálati ideje intézetünknél 
17 év, másutt 5 év, összesen 22 év. 1922. szept. 1-óta szabadságon.

5. Pokorny Béla h. tanár. Tanította a földrajzot az I. osztály
ban, a mennyiségtant és fizikát az I—V. osztályban, a szépírást 
az I. osztályban, összesen heti 20 órában. Fizikai- és mennyiség- 
tani szertár őre, tanári könyvtáros. Segélyegyleti elnök.

6. V. Szomjas Frigyes r. tanár. Szolgálati ideje 16 év,
A II. osztály főnöke. Tanította a magyar nyelvet az I. osztályban, 
a német nyelvet az I—V. osztályban, a zenét és éneket a II. és 
IV. osztályban, a karéneket az I—V. osztályban, összesen heti 
21 órában. Zenekönyvtáros.

7. Tömörkényi Dezső r. tanár. Szolgálati ideje 17 év,
másutt 3 év, összesen 20 év. Az V. osztály főnöke, Tanította a
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neveléstant az V. osztályban, a magyar nyelvet a II—V. osztály
ban, történelmet az I—III. osztályban, összesen heti 20 órában. 
Onképzőköri elnök, pénztári ellenőr.

8. Dr. Veress Amália r. tanár. Szolgálati ideje 4 év. A III. 
osztály főnöke. Tanította a neveléstant a II. osztályban, a földrajzot 
a II—IV. osztályban, a természetrajzot és vegytant az. I—IV. 
osztályban, egészségtant az V. osztályban, összesen heti 20 órá
ban. A vegytani, természetrajzi és földrajzi szertár őre.

9. Remenyik László gyak. isk tanító. Szolgálati ideje intéze
tünknél 14 év, másutt 7 év, összesen 21 év. A gyakorlóiskolában 
tanított heti 26 órában. A gyakorlati kiképzést vezette a IV. 
osztályban heti 2, az V. osztályban heti 6 órában. Gazdaságtant 
tanított a tanítónőképző I—IV. osztályában, összesen heti 4 órá
ban. A gyakorlóiskolai szertár őre, az intézet pénztárosa.

10. Povázsay Edith nevelőnő. Szolgálati ideje 7 év. Nevelő
női elfoglaltságán kívül a mosás és takarítás gondnoki felügyelője. 
Tanárkari jegyző. A tót nyelvet tanította heti 4 órában.

11. Sass Mária nevelőnő. Szolgálati ideje 5 év. Nevelőnői 
elfoglaltságán kívül a fűtés és világítás gondnoki felügyelője. Fel
ügyelőbizottsági jegyző.

12. Szelényi János helybeli ev. lelkész. Tanította a vallás
tant heti 2 órában az összevont IV. és V. osztályban, az I. 
félévben.

13. Korim Kálmán gimnáziumi vallástanár. Tanította a vallás
tant heti 2 órában az összevont IV. és V. osztályban a II. félévben.

14. Fetzer József r. kath. plébános, a r. kath. növendékek 
hitoktatója.

15. Halász Szabó Imre ref. lelkész, a ref. növendékek 
hitoktatója.

16. Hrankay Béla méhészeti szaktanár Gyulán. A téli 
hónapokban tartott egy-egy kétórás előadást a méhészet köréből, 
egész éven át 8 órát.

17. Dr Takács Gusztáv intézeti orvos. Szolgálati ideje 18 év.

3. Az intézet rendes növendékei.

I. osztály. Osztályfő: Levius Ernő.
1. Algőver Sára ev. 1912. Csanádalberti, Csanád vm. (jó),

2. Bagoly Irén ref. 1912. Gyulavári (elégséges), 3. Balázsovics 
Gizella ev, 1911, Czelldömölk, Vas vm. (jó), 4. Bartos Irén ev
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1911. Budapest (jeles), 5. Bene Márta r, kath. 1912. Ráckozár, 
Baranya vm. (történelem), 6, Bozóky Erzsébet r. kath. 1911. 
Kunszentmárton, Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm. (jó), 7. Csák Éva 
ev. 1913. Gyalár, Hunyad vm, (jó), 8. Cservenka Ilona ev. 1911. 
Tab, Somogy vm. (jeles), 9. Csupor Ilona ev. 1911. Budapest 
(elégséges), 10. Dobay Dorottya ev. 1912. Eger, Heves vm. (jeles),
11. Fidler Gabriella ev. 1911. Fancsal, Abauj-Torna vm. (jó),
12. Gálits Ilona ev. 1911. Alsólendva, Zala vm. (jó), 13. Gegő 
Margit reí. 1912. Petrozsény, Hunyad vm. (elégséges), 14. Gyóllai 
Sára r. kath. 1911. Kunszentmárton, Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm. 
(elégséges), 15. Honéczy Márta ev. 1911. Fiume (elégséges) 16, 
Hrabovszki Judit ev. 1911. Békéscsaba (elégséges), 17. Huszágh 
Ágnes ev. 1911. Nagykürtös, Nógród vm. [jeles), 18. Kalas Ibolya 
ref. 1911. Gyula (elégséges), 19. Kelló Erika ev. 1911. Szarvas 
(kimaradt), 20. Kiss Lenke ev. 1912. Pusztaföldvár (német, törté
nelem, földrajz, mennyiségtan, természetrajz, ének), 21. Kóczy 
Lívia ev. 1912. Szarvas (elégséges,) 22. Konyecsni Sára ev. 1912. 
Csanádapáca, Csanád vm. (történelem, földrajz), 23. Kosáry Julia 
ev. 1912. Szepesolaszi, Szepes vm. (nem vizsgázott), 24. Kuzsma 
Katalin ev. 1912. Pilis, Pest vm. (jó), 25. Magyar Mária r. kath. 1912. 
Mezőtúr, Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm. (jó), 26. Makhult Ida r. kath. 
1909. Márok, Bereg vm. (jeles), 27. Mertz Ida ev. 1909. Apostag, 
Pest vm. (elégséges), 28. Mikó Klára r. kath. 1911. Nagykikinda, 
Torontál vm; (elégséges), 29. Müller Márta ev. 1911. Orosháza 
(nem vizsgázott), 30. Nagy Emma ref. 1909. Komádi, Bihar vm. 
(kimaradt), 31. Nagy Ilona ev. 1911. Nagytótlak, Vas vm, (jó), 
32. Némethy Katalin ref. 1910. Abrudbánya, Alsó-Fehér vm. 
(jeles), 33. Ösapay Erzsébet ref. 1911. Endrőd (történelem), 34. 
Paulinyi Edit ev. 1911. Losonc, Nógrád vm. (jeles), 35. Petricz 
Ida ev. 1912. Tótkomlós (elégséges), 36. Plachy Viola ev. 1912. 
Duránd, Szepes vm. (jó), 37. Pucz Aranka ev. 1910. Budapest 
(jó), 38. Ravasz Mária ev. 1912. Orosháza, (elégséges), 39. Rohoska 
Olga ev. 1911. Szarvas (jó), 40. Sass Erzsébet, ev. 1911. Kőszeg, 
Vas vm. (jeles), 41. Soltész Magdolna ev. 1911. Túrócszentmárton, 
Túróc vm, (jó) 42. Supkégel Magda ev. 1912. Szentetornya, 
(elégséges), 43. Takács Ilona r, kath. 1912. Kunszentmárton, 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm, (kimaradt), 44. Teszák Eugénia ev 
1911. Bér, Nógrád vm. (jeles), 45. Tomasovszki Mária ev. 1909. 
Várpalánka, Bereg vm. (jó), 46. Tóth Emma ev. 1912. Pitvaros, 
Csanád vm. (elégséges), 47. Török Rózsa r. kath. 1910. Abony,
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Pest vm. (elégséges), 48. Túri Jolán ref. 1911. Gyula (elégséges),
49. Ungvári Vilma ref. 1908. Nagykörös, Pest vm. (elégséges),
50. Vagner Magdolna ev. 1912. Fegyvernek, Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
vm. (elégséges).

II, osztály. Osztályfő: V. Szomjas Frigyes.

1. Balassa Ilona ev. 1910. Pusztavész, Nyitra vm. (jó), 2. 
Bene Klára r. kath. 1910. Pécs, Baranya vm. (jó), 3. Elek Teréz 
ev. 1911. Tatabánya, Komárom vm. (jeles) 4. Fucsek Erzsébet 
g. kath. 1909. Szolnok, Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm. (jó), 5. Gabányi 
Gizella g. kath. 1910. Polena, Bereg vm. (német, mennyiségtan),
6. Gyumbier Judit ev. 1906. Békéscsaba (zene), 7. Haiti Ilona ev. 
1910. Budapest (jó), 8. Horsetzky Anna ev. 1909. Nagykanizsa, 
Zala vm. (jó), 9. Kiss Ilona ev. 1910. Sátoraljaújhely, Zemplén 
vm. (jeles), 10. Kohut Erzsébet ref. 1909. Szolnok, Jász-Nagy- 
Kun-Szolnok vm. (jeles), 11. Kolozsvári Mária r. kath. 1910. 
Omlód, Torontál vm. (jó), 12. Koren Erzsébet ev. 1911. Kiskőrös, 
Pest vm, (jó), 13. Kugler Margit r. kath. 1907. Endrőd (elégséges),
14. Laczó Flóra ref. 1905. Hódmezővásárhely, Csongrád vm. (jó),
15. Mendöl Márta ev. 1911. Szarvas (mennyiségtan), 16. Méder 
Ida ev. 1910. Kiskőrös, Pest vm. (jó), 17. Mihalovics Anna ev.
1909. Diósgyőr, Borsod vm. (zene), 18. Mikler Sára ev. 1911. 
Gyula (jeles), 19. Münstermann Katalin ev. 1909. Lapusnyak, 
Hunyad vm. (elégséges), 20. Nagy Karolin ev. 1910. Kondoros (jó), Piri 
Rózsa ev. 1910. Szend, Komárom vm. (jeles), 22, Raskó Sarolta 
ev. 1911. Szarvas (jó), 23. Rácz Ilona r. kath, 1911. Abrudbanya, 
Alsó-Fehér vm. (elégséges), 24. Suba Sára, r. kath. 1909. Aszód, 
Pest vm. (elégséges).

III. osztály. Osztályfő: dr. Veress Amália.

1. Ablonczy Erzsébet ref 1906. Vecsés, Pest vm. (jó), 2. 
Biró Margit ref. 1910. Gyoma (jó), 3. Boldis Katalin ev. 1910' 
Aszód, Pest, vm. (elégséges), 4, Gergely Ilona r. kath. 1910. 
Szabadka, Bács-Bodrog vm, (jeles), 5. Heretek Mária ref. 1910. 
Mezőtúr, Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm. (jó), 6. Hosztják Katalin ev.
1910. Disznóshorvát, Borsod vm. (jeles), 7. Kiss Jolán ev. 1906. 
Fancsal, Abauj-Torna vm. (jeles), 8. Krompaszky Judit r. kath. 
1910. Túrócszentmárton1 Túróc vm. (jó), 9. Kuzsma Ilona ev. 
1908. Pilis, Pest vm, (jó, 10. Magyar Margit r. kath, 1908.
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Szatmárnémeti, Szatmár vm. (jó), 11. Ratz Margit r. kath. 1907. 
Diósad, Szilágy vm. (elégséges), 12. Ripszám Adél ev. 1909. 
Városszalónak, Vas vm. (jó), 13. Supkégel Mária ev. 1910. Szente- 
tornya (jó).

IV. osztály. Osztályfő : Miklós Ida.

1. Bagoly Mártha ref. 1909, Gyulavári (jeles), 2. Bartos 
Irén ev. 1909. Péteri, Pest vm. (jeles), 3. Halász Vilma ev. 1908 
Körösladány (jeles), 4. Jánovszky Margit ev, 1908. Szarvas (jeles), 
5. Kriek Ida ref. 1909. Léva, Bars vm. (jeles), 6. Lovász Edit ev. 
1907. Tótkomlós (jeles), 7. Ripszám Olga ev. 1908. Tatabánya, 
Komárom vm. (jeles).

V. osztály. Osztályfő: Tömörkényi Dezső.

1. Faragó Róza ref. 1908. Nagyszalonta, Bihar vm. (jeles),
2. Kara Margit ref. 1906. Mezőtúr, Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm. (jó),
3. Kocsis Magdolna ref. 1906. Mezőtúr, Jász-Nagy-Kun-Szolnok vm. 
(jeles), 4. Matós Juliánná ref. 1906. Ujszentes, Temes vm. (kilépet), 
5. Mold Ilona r. kath. 1907. Szarvas (jó), 6. Pál Zsuzsánna unit. 
1907, Erzsébet város, Kisküküllő vm. (jó), 7. Petricz Gyöngyike 
ev. 1908. Kosztolna, Nyitra vm. (jeles), 8. Stern Rózsi ízr. 1908. 
Bustyaháza, Máramaros vm. (jó),

4. Gyakorlóiskola.

Beiratkozott az év elején 24 fiú, 11 leány, összesen 35 
tanuló. Ev. 20 fiú. 10 leány, összesen 30 tanuló ; ref, 2 fiú, r. 
kath. 1 fiú, g. kath, 1 leány, g. kel. 1 fiú. Kimaradt 2 leány 
(1 elköltözött Szarvasról, 1 betegsége miatt), maradt az év végén 
33 tanuló. Ezek osztályonkint a következőkép oszlottak meg: 
I. oszt. 7 fiú, 3 leány; II. oszt. 5 fiú, 1 leány; III. oszt. 6 fiú, 
2 leány; IV. oszt. 3 fiú, 2 leány; V. oszt. 3 fiú, 1 leány.

A fiútanulókat az elmúlt tanévben is korlátolt számban 
vettük fel azért, hogy minél több leánytanulónak adhassunk helyet 
gyakorlóiskolánkban. A tanulók egészségi állapota, a községünk
ben fellépett járványok miatt nem volt jó. Gyakran zavarta a 
tanítás menetét a sok mulasztás, Heteken át 15—20 tanuló 
mulasztott naponként.

December 15-én meglátogatta iskolánkat Szentkereszty
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Tivadar kir. tanfelügyelő úr. Márc. 31-én Sarudy Ottó tank. fő
igazgató úr.

Okt. 31-én megünnepeltük a reformátio emlékét. Márc. 15-én 
a tanítónövendékekkel együtt ünnepélyt tartottunk, hol az ünnepi 
beszédet Lovász Edit IV. éves növendék mondotta.

A tavaszi meleg napok beálltával a délutáni tanórákat az 
erdei iskolák mintájára az Erzsébet-ligetben tartottuk meg, hol a 
gyermekek a jó levegőn való játszással és rendszeres tanulással 
foglalkoztak.

A női kézimunkát Petricz Gyöngyi V. éves tanítónövendék 
tanította szép eredménnyel.

Az évzáró vizsgát junius 20-án délután tartottuk meg 
nt. Bartos Pál elnöklete alatt. Szorgalmas, kiváló tanítványaink 
jutalmazására a tanítónőképzőintézet 10 drb emlékönyvet, a Prot. 
Nőszövetség 5 drb kis könyvet és vallásos emléklapot juttatott 
az intézet igazgatójához gyak. isk. tanulók jutalmazására.

A 10 jutalomkönyvet a következő szorgalmas tanulók kap
ták : Brózik Ernő V. oszt., Filyó Irén IV. oszt., Wünschenderfer 
Pál IV, oszt., Tomka Juliska III. oszt., Ruzsicska Mariska III. 
oszt., Krisnyák Dezső III. oszt., Neuman Jenő II. oszt., Wagner 
Loránd II. oszt. Szűcs Fajos II. oszt., Blaskó Jenő I. oszt.

Az 5 drb jutalomkönyvet és emléklapot; Hrivnák Pál V. 
oszt., Szekretár Zsuzsi V. oszt., Kiszely Pál III. oszt., Gabányi 
Emma IV. oszt., Misik Lajos I. oszt., Remenyik Mária I. oszt., 
Maczik Mária I. oszt., Darida Mihály I. oszt., Kugyela Pál I. oszt.

A tanítónőképzés öt évessé tétele miatt kívánatos volna, 
ha a gyakorlóiskolánknál az állami intézetekben már meglévő 
második tanterem és a második gyakorlóiskolai tanszék is mielőbb 
megszerveztessék.



É v f o l y a m o k i. ii. ni. d ív. v. 
r. tanuló §  r. tanuló ® r. tanuló ® r. tanuló ® r. tanuló ®

ff) 05 ff> O ff)

O s z t á l y z a t o k

je
le

s
jó el

ég
s.

el
ég

t.

Ö
ss

z

je
le

s
jó el

ég
s.

el
ég

t.

Ö
ss

z

je
le

s
jó

~
el

ég
s.

el
ég

t.

Ö
ss

z

je
le

s
. 

ĵ
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Létszám és elhelyezés.
A jövő kérdése kívánatossá teszi, hogy rövid visszapillan

tást tegyünk tanítónőképzőnk 10 éves múltjára. Midőn 10 évvel 
ezelőtt Nikelszky Zoltán akkori igazgató fáradhatatlan szervező 
munkája életre hívta az intézetet, az I. osztályban 44 növendék 
volt. A következő évben valamennyi osztály megnyittatván, az 
összlétszám 138-ra szökött fel. Azontúl az egymásután következő 
évek létszámának apadását, majd a fokozatos emelkedését az or
szág megcsonkításából, a forradalom gazdasági és socialis kihatá
saiból, a tisztviselőosztály elszegényedéséből, majd a fordulat meg
történte után a socialis viszonyok lassú javulásából lehet megérteni. 
1919-ben 85, 1920-ban 92, 1921-ben 59, 1922-ben 44, 1923-ban 
30, 1924-ben 41, 1925-ben 59, 1926-ban 101 volt az összlétszám, X 
most pedig a jövő tanévre 134 növendék van fölvéve. 1922—24. évek
ben afönntartó egyházkerület közgyűlésein gyakran hangzottak el kije
lentések, hogy a tanitónőképző nem életképes, hogy az ev. társa
dalomnak nincs szüksége rá, tehát be kell szüntetni. Az igazgató 
makacs kitartással hirdette a megszüntetésre törekvő áramlattal 
szemben, hogy a növendéklétszám ilyen megapadása csak a jelen
legi socialis viszonyok eredménye és ideiglenes jellegű. A meg
győződés biztosságával hangoztatta, hogy a tisztviselőosztály gazda
sági helyzetének javulásával a tanítónőképző növendéklétszáma 
a régi arányban fog megszaporodni, tehát annak megszüntetéséről 
beszélni nem helyénvaló és ellenkezik az egyházi közérdekkel, 
íme, még csak 3 esztendő telt el az ország gazdasági helyzetének 
jobbra fordulása óta, az intézet létszáma mégis elérte már a forra
dalom előtti legmagasabb létszámot, pedig ma még az ország 
intelligens társadalma gazdasági nyomorúságról panaszkodik s 
figyelembe kell venni azt is, hogy jelenleg intézetünk Csonka- 
magyarországról szerzi növendékeit. A szűkölködő ev. tisztviselő
társadalom a harmadára csökkentett ország területéről már is annyi 
növendéket küld az egyetlen ev. tanítónőképzőnek, mint az intéger 
Magyarország annakidején. Fontolóra véve, hogy a jelenlegi lét-
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számnak kétharmada az első két osztályra esik és csak a maradék 
egyharmadon osztozik a három felső osztály, könnyű következ
tetést vonni a létszám jövendő alakulására. A jövő évi osztály
létszámok ugyanis a következők: I . : 45, II. : 44, III.: 24, IV.: 13, 
V .: 8. Három esztendő múlva, midőn valamennyi osztály normális 
létszámra egészül ki, az intézetnek hozzávetőleg 225 növendéke 
lesz. Több is lehetne, mert az érdeklődőknek az idén is körül
belül csak felét tudtuk felvenni, de egy-egy osztályba a tantermek 
befogadóképessége miatt sem lehet 45-nél többet felvenni, Mi az 
oka a létszám ilyen hirtelen megduzzadásának, ami most már 
állandónak ígérkezik? Az, hogy minden felekezeti képző első
sorban saját híveit veszi fel és a más vallásuakat elutasítja. A 
mindenünnen elutasított ev. leányok tehát hova menekülnének 
máshová felvételért, mint az ország egyetlen ev. nőképzőjébe.

Ezzel kapcsolatban tanulságos egy rövid pillantást vetni 
Magyarország tanítóképzőinek statisztikájára. A csonkaországban 
összesen 44 tanító- és tanítónőképző van? Összesen 19 fiképző 
és 25 nőképző. A fi- és nőképzők a következőképpen oszlanak 
meg az iskolafenntartók között: áll. fiképző van 8, nőképző 4; 
r. kath. fiképző van 6, nőképző 17 ; ref. fiképző van 2, nöképző 
3; ev. fiképző van ugyancsak 2, nőképző 1. Sajátságos, hogy a 
r. katholikusok háromszor annyi nőképzőt tartanak fenn, mint fi- 
képzőt s még sajátságosabb, hogy a ref. egyház, melynek lélek- 
száma négyszer több, mint az evangélikusoké, beéri két fíkép- 
zővel, mint az evangélikusok, de már nőképzőt háromszor annyit 
tart fenn. Ha a kath. és a ref. egyház ilyen nagy áldozatokat hoz 
a tanítónőképzők fenntartására, annak bizonyára gyakorlati egyhá- 
zias oka van. Mind a két egyház vezetősége tisztában van azzal, 
hogy a tanítónőképzők nemcsak nőtanítókat nevelnek, hanem 
művelt, egyházhű családanyákat, gazdasszonyokat és úrinőket. 
Hiszen tudvalevő, hogy a tanítónőképzők gyakorlatias tanterve 
azokat a tárgyakat helyezi elsősorba, amelyekre a müveit nőnek 
a mindennapi életben is legnagyobb szüksége van : gyermeknevelés, 
háztartástan, gazdaságtan és zene. Tudják ezt a szülők is, azért 
adják leányaikat, akikből müveit és gyakorlatias nőket akarnak 
neveltetni, tanítónőképzőbe. Az évtizedeken keresztül kialakult, 
eme társadalmi közfelfogásnak enged a másik két keresztény 
felekezet, midőn a saját egyháza javára igyekszik a nőnevelésnek 
ezt az ágát különösen felkarolni. Sőt az állam illetékes tényezői 
is nagyon jól tudják azt, hogy a tanítónőképző manapság nemcsak
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nőtanítókat nevel, hanem úrínőket is, Azért tart fenn az állam 
félannyi nőképzőt, mint ahány fiképzőt, mert az állam csak a 
nőtanítóképzést tartja fontosnak, a müveit nőnevelés céljáért ezen 
a ponton nem hajlandó áldozatot hozni. Tanítónő pedig bőven 
elég az államnak annyi, amennyit a négy áll. tanítónőképző nevel.

A fentebb elmondottak alapján nyilvánvaló, hogy az ev. egy
háznak, illetve az ev. társadalomnak az egyetlen ev. tanitónő- 
képzőre igen nagy szüksége van. Már pedig, ha az ev. tanítónő
képző annyira fontos hivatást tölt be, akkor annak a jövő fejlő
dését nagy előrelátással és igen nagy felelősségérzettel kell elő
készíteni. A szarvasi tanítónőképző eljutott fejlődésének azon 
szakaszához, ahol okvetlenül gondoskodni kell számára egy megfelelő, 
új modern épületről és megfelelő geográfiai elhelyezésről. Az 
intézet Szarvason egy régi egyemeletes épületben van elhelyezve, 
mely hajdan a főgimnázium hajléka volt. Ez az épület alig képes 
befogadni a tanításra szolgáló helyiségeket és nagynehezen lehetett 
benne elhelyezni egy 64 személyre szolgáló intemátust. A fejlődő 
intézet már egy évvel ezelőtt kinőtt a régi épületből, azért a köz
étkező számára már tavaly egy másik házat kellett vásárolni, az 
intézeti épülettől egy hajitásnyira. Az idén nyáron megint úgy 
mutatkozott, hogy az I. osztályba nem lehet felvenni, legfeljebb 
4 bentlakó növendéket, a többit mind küntlakáson kell elhelyezni. 
A szerencsés véletlen folytán az intézet szomszédságában megint 
vehettünk egy másik házat, amelyben el tudjuk helyezni a most 
következő tanév I. osztályos vidéki növendékeinek egyrészét, 
úgy hogy mindössze 18 növendék szorul küntlakásra.

Az 1928—29. tanévben ismét csak 4 bentlakásos hely fog 
megürülni, mert az V. osztályban annyi a vidéki. Hová fogjuk 
elhelyezni az akkori I. osztálynak legalább is 30 vidéki növen
dékét, midőn már az idén is 18 maradt küntlakásra. Aki ismeri 
Szarvas társadalmi viszonyait, jól tudja, hogy itt nincsen annyi 
megbízható, müveit család, akik amellett hajlandók is volnának 
növendékeket szállásra befogadni, hogy 40—45 növendéket meg
nyugvással lehetne küntlakásra adni. Ámde, az azután következő 
tanévben a küntlakásra szorulók száma megint legalább hússzal 
több lesz (összesen 60—65), majd 3 év múlva körülbelül tizen
öttel (összesen 80). Évről-évre szaporodik tehát a növendékek el
helyezésének a nehézsége, úgyhogy két esztendő múlva lehetet
lenséggé válik. Fokozza a nehézséget a háború és a forradalom 
óta megromlott társadalomi morál megbízhatatlansága. Érthető, ha
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napjainkban a szülők húzódoznak leányaiknak küntlakáson való 
elhelyezésétől, még akkor is, ha erre a célra elegendő számban 
volnának megbízható családok.

A fönti fejtegetések ellenállhatatlan logikával terelik rá a 
hívatottakat arra a kényszerű elhatározásra, hogy a tanítónőkép
zőnek két éven belül teljesen új hajlékot kell kapni. Az érvek a 
következők: 1. a mostani rozoga főépület, amely az intézetnek 
csak egyrészét fogadja be, olyan sürgős és alapos javítást igényel, 
ha tovább használjuk, ami legalább egy milliárdba kerül (80.000 P);
2. egy intézetet nem lehet tartósan 3 telken igazgatni; 3. Szarvason 

jiem lehet 45—80 vidéki küntlakó növendéket elhelyezni; 4. az\ 
sem lehet, hogy az osztályok létszámát 20—25-re redukáljuk ési 
a mindenünnen kirekedt ev. növendékeket magunk is elutasítsuk.)/

Az illetékesek tudni fogják, hogy az intézet modern épüle-, 
tének épitési költségeit honnan és hogyan kell előteremteni. Azt 
hiszem, hogy ez napjainkban nem olyan nehéz probléma, midőn 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium évről-évre óriási köl
csönnel támogatja a hozzá folyamodó felekezeteket, építkezési 
államsegélyek alakjában. Sokkal nehezebb kérdés az építkezés 
helyének megválasztása. Mert ha már a fönntartóhatóság és az 
egész egyet. ev. társadalom, valamint az állam áldozatokat hoz az 
ev. tanítónőképző modern elhelyezése kedvéért, akkor az nem 
lehet közömbös, hogy azt a nagyarányú építkezést hol fogják 
eszközölni. Nyilvánvaló, hogy az ev. tanítónőképzőt ott kell meg
építeni, ahol az legjobban megközelíthető az ország összes ev. 
vidékeiről. Békésvármegyének mindössze 107 ezer ev. lakosa van, ezek 
többnyire tótnyelvü gazdákodók. Békés vm. ev. társadalmának a 
tanítónőképzőre sokkal kevesebb szüksége van, mint az ország akár
melyik más ev. vidékének Valóban mind az egyházmegye, mind pedig 
Szarvas a fiképző vissszaállitását követelik és a tanítónőképzőért 
nem igen hajlandók nagyobb áldozatra. Ellenben Pest-vármegyének 
Budapesttel együtt 121.000 ev. lakosa van, akik többnyire magya
rok és nagyobb százalékban tartoznak a műveltebb társadalmi 
rétegekhez, tehát a tanítónőképzőt jobban is igénylik. Szarvasnak^ 
illetve Békés-vármegyének vissza kellene adni az ev. fiúképzőtj 
amelyet követel, a tanítónőképzőt pedig Pest-vármegyében kellene 
elhelyezni valahol, mert annak nagyobb számú és magyar nyelvű 
ev. lakossága inkább van arra rászorulva, mint a békésmegyei 
ev. társadalom. Azonkívül Pest-vármegye központi fekvésénél fogva 
könnyebben megközelíthető a dunántúli, a tiszántúli és a felvidéki 
ev. vidékekről.
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A tanítónőképző székhelyét úgy kellene megválasztani Pest
vármegyében, hogy Budapest kultúrájához közel feküdjön, de a 
nagyváros rontó hatásától elzárkózhassék. A székhely meg
választásánál kevésbbé lehet szerepe annak, hogy az illető község
nek nagy ev. társadalma legyen, mert a tanítónőképzőt nem egy 
község számára, hanem az ország egész ev. társadalma számára 
fogják építeni. Különben is egy tanítónőképző internátusával együtt 
sokkal elzárkózottabb életet él, semhogy arra a környezet fele
kezeti viszonyainak nagyobb befolyása lehetne. Ami pedig a 
tanárok hithüségét illeti, van arra példa, hogy kisebb egyház- 
községekben még intenzivebb és meghittebb egyházi élet virág
zik, a tanárok sokoldalú bevonásával az egyházi életbe, mint 
nagyobb egyházközségekben, ahol az egyházi ügyekben uralkodó 
gazdatársadalom a tanárokat úgyis többnyire kirekeszti az egyházi 
életből.

Soha nem volt és nem lesz olyan kedvező alkalom az ország 
egyetlen ev. tanítónöképzöjét, az összes számításba veendő szem
pontok kielégítésével a legideálisabb székhelyen elhelyezni, mint 
most, amikor úgyis teljesen új épületet kell emelni és igy a szék
helyet, ha kizárólag ideális egyházi és tanügyi érdekek vezetnek 
bennünket, a legalkalmasabb helyen választhatjuk meg.










