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Az iskolai év története.
1. Egyházkerületünk eseményei. Ami emlékezetes, vagy 

határjelentő esemény fölmerül a bányai ev. egyházkerület történe
tében, az intézetünket is közvetlenül érdekli, mint a kerület édes 
gyermekét. Az elmúlt tanévben öröm és gyász érintette a tanító
nőképzőt az egyházkerületen keresztül.

A múlt esztendő okt. 11-én ünnepelte egyházkerületünk, de 
vele együtt az egész ev. társadalom, dr. Raffay Sándor püspök 
úr tízéves püspöki szolgálatának évfordulóját. Nehéz volna rész
letezni, mit végzett a püspök úr ezen hősi tíz esztendő alatt. 
A szegények és gyámoltalanok ezreinek személy szerint való 
samaritánus fölkarolása, az ország keresztény és nemzeti újjáépí
tésének munkája, az ev. társadalom, sőt az egész magyarság kül
földi kapcsolatainak építése és nemzetközi jó hírnevünk helyre- 
állítása, egyházközségek szervezése, templomok építése, egyházi 
intézmények, szervezetek létesítése, a fegyelem szellemének meg
szilárdítása fönt és lent, az egyházi élet minden fokozatán, a ma
gyar irodalom gazdagítása egy újszövetségi bibliaforditással, stb .: 
mind beletartoznak ebbe a gazdag tíz esztendőbe, melynek határ
kövénél meg kellett állnia az egyházkerületnek és az egyház többi 
intézményeinek is. Intézetünk tanári kara gyermeki ragaszkodással 
köszöntötte nagy főpásztorát a nevezetes évforduló alkalmából. 
Az üdvözlésre adott válaszban a püspök úr szó szerint ezeket 
írta: „Nagyon örülnék, ha az egyház szolgálatában és jövendő 
igazgatásában megkezdett új évtized egyik legelső alkotó munkája 
az lehetne, hogy a kerületi tanítónőképző intézetet megfelelőbb 
keretben és szilárdabb alapokon sikerülne szép hivatásában meg
erősítenem." Ez a kijelentés püspöki szó volt s ennek megfelelően 
elhangzása után azonnal kezdett teljesedésbe menni. Röviddel az
után a püspök úr megigérte, hogy a folyó tanévi képesítővizsgá
latunkon személyesen fog elnökölni és annak kapcsán vizsgálat

I.

/



2

tárgyává teszi a tanítónőképző új otthonának megteremtésére ve
zető módokat. Ez is megtörtént, mint arról Értesítőnk másik feje
zetében beszámolok. Dicsőséges jubileum, amely nem annyira 
küzdelmek lezárását, mint új alkotások kezdetét jelenti.

Alig két héttel a jubileumi ünnep lezajlása után gyászba- 
borult az egyházkerület és vele tanítónőképzőnk, mert elvesztettük 
áldott emlékezetű felügyelőnket: dr. Zsigmondy Jenőt, akit 80 
esztendős korában szólított magához a Gondviselés. — Nyugodt 
bölcsessége, szívvel ítélő igazságérzete és klasszikus nemes ka
raktere olyan nagyságot kölcsönöztek neki, amelynek csak bámul ói 
és tisztelői voltak, de ellensége nem. Okt. 26-án kísértük örök 
nyugvóhelyére. Legyen áldott emlékezete!

Az elköltözött, boldog emlékezetű felügyelő utódát, dr. Pesthy 
Pál ny. igazságügyminisztert az 1929. évi máj. 15-i rendkívüli 
egyházker. közgyűlés iktatta be a felügyelői méltóságba. A nemzet 
első jogásza, az országszerte jó szívéről ismert nemes úr minden 
bizonnyal méltóan tölti be az elköltözött helyét nemcsak a hiva
tali méltóságban, de a hittestvérek szívében is. Dr. Pesthy Pál 
felügyelő úr megválasztásában a szarvasi tanítónőképző nemcsak 
mint az egyházkerület intézete van érdekelve, hanem • azon a ré
ven is, hogy Onagyméltósága, mint a szarvasi ev. egyházközség 
felügyelője, évek óta tagja intézetünk felügyelőbizottságának. A 
gondviselés küldte őt nekünk az egyházkerület élére most, midőn 
a tanítónőképző új otthonának a megteremtése olyan feladat elé 
állítja a fönntartó egyházkerületet, amilyen százesztendők alatt 
egyszer adódik, s amely minél több nagybefolyású és bölcs ve- 
zetőférfíú együttes munkáját igényli a megvalósuláshoz.

2. A tanév lefolyása. A tanévet szept. 1-én kezdtük tan
évnyitó értekezlettel. Szept. 1—4-íg volt a beiratkozás. Szept. 5-én 
reggel a gimnáziummal közösen tanévnyitó istentiszteleten vettünk 
részt, d. u. tanévnyitó ünnepély keretében ismertettük az intézet 
fegyelmi szabályait, szept. 6-án megkezdődött a tanítás.

A tanév folyamán a következő rendes szüneteket tartottuk: 
okt. 31. a reformáció emlékünnepe, dec. 6. a Kormányzó úr Ő- 
főméltósága névnapja, dec. 23—jan. 3. karácsonyi szünet, jan. 31 — 
febr. 2. félévi szünet, márc. 15. nemzeti ünnep, márc. 24—ápr. 7. 
húsvéti szünet, máj. 18—21. pünkösdi szünet. Szept. 18—19-én 
az intézetben előfordult vörhenybetegség miatt a hatósági orvos 
rendeletére kétnapos szünetet tartottunk. Az ifj. színielőadást kő-
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vető, valamint a Mikulás-napot megelőző napon az igazgató, a 
Rendtartásban meghatározott jogánál fogva, igazgatói szünetet en
gedélyezett. Ápr. 20-án pedig a püspök úr rendelkezése alapján 
a speyeri birodalmi gyűlés négyszázéves évfordulóját ünnepeltük. 
A tanévzáró vizsgálatok máj. 25-én kezdődtek és jún. 19-én vég
ződtek. A karácsonyi szünet kezdete és a tanév zárta előtt a 
tanári kar és a protestáns növendékek úrvacsorához járultak.

3. Személyi-, fizetési- és nyugdíjügyek. Az intézetben 
évek óta fölpanaszolt tanárhiány az idén enyhült annyiban, hogy 
a tanévet megelőző nagy szünidőben intézetünk felügyelőbizottsága 
a nyelvészeti tanári állást betöltötte Lipter Melánia oki. tanító
képző tanárnő megválasztásával. Az új tanárnő a régi gyakorlat 
szerint egyelőre helyettes minőségben választatott meg egy évre, 
de a tanév folyamán minden kívánalomnak a legteljesebb mérték
ben megfelelvén, a jövő tanévtől való véglegesítése előre látható. 
Betöltetlen volt azonban a f. tanévben is a mennyiségtan fizika
tanár állása, azért e tantárgyak tanítására ismét Raskó Kálmán 
és Wagner Géza gimnáziumi mennyiségtan tanárok szives közre
működéséhez kellett folyamodnunk. A vallásórákat és a vallás
tanítással kapcsolatos lelkészi teendőket a múlt tanévben is Korim 
Kálmán gimn. vallástanár látta el, mint óraadó. A legnagyobb 
nehézséget okozta a gazdasági órák ellátása. A gazdaságtan el
méleti részének a tanítását ez évben is Remenyik László gyak. 
iskolai tanító vállalta, a háztartási gyakorlatokat pedig az intézet 
két nevelőnője végezte az előírt óraszámban. Meg kell itt emlí
tenem, hogy Remenyik László gyak. isk. tanító a múlt nyáron, 
július 6—12-ig, Budapesten résztvett az I. kerületi áll. tanítókép
zőben rendezett tanfolyamon (főivéve a VKM 46094—1928. sz. 
rendeletével), amely a gyak. isk. tanítók és tanítóképző-tanárok 
részére rendeztetett ‘az új népiskolai tanterv szellemének és mód
szerének megismertetése végett.

A felügyelőbizottság aug. 16-i ülésén megválasztott helyettes
tanár, Lipter Melánia választását a VKM úr 79.345—1928./VI. sz. 
a. rendeletében vette tudomásul, s egyidejűleg utalványozta ré
szére a megfelelő fiz. kiég. államsegélyt. — Miklós Ida tanárnő 
fiz. kiég. államsegélyét a VKM úr 1929. jan. 1 -töl a VIII. fiz. 
osztály 1. fokozata szerint, dr. Veress Amália tanárnő áll. segélyét 
pedig 1929. júl. 1-től a IX. fiz. osztály 1. fokozata szerint utal
ványozta, mindkettőt rendelet nélkül. Sajnálattal kell azonban
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megemlítenem, hogy a nevelőnők évek óta ígért státusrendezése 
a most lezárt tanév folyamán sem történt meg.

A tanárok lakáspénzét az intézet minden negyedévben az 
állami tanárokra érvényes lakásrendelet alapján folyósította.

4. Egészségi állapot. A tantestület tagjai közül Kiss Sándor 
igazgató szept. első felében nem taníthatott a nagyszünidői hiva
talos elfoglaltság közben szerzett gégehurut miatt; dr. Veress 
Amália pedig a tél folyamán mulasztott két hetet influenzás meg
betegedés folytán. A tanári testület többi tagjai aránylag kevés 
betegséggel küzdötték végig a mostoha időjárás miatt is nehéz 
tanévet.

Annál több panasz volt a növendékek egészségi állapota 
miatt. Emlékezetünk szerint még nem volt esztendő, amelyikben 
az időjárás mostohasága, a véletlenül behurcolt ragály és az on- 
nanhazul hozott különböző súlyos megbetegedés miatt az egész
ségi állapot annyit szenvedett volna. Kell, hogy ennek a zuhanás- 
szerű hanyatlásnak valami különleges oka legyen. Vájjon szük
séges-e rámutatni a mostani női divat eddig soha nem tapasztalt 
eltévelyedéseire ? Csikorgó hidegben térdigérő szoknyában, átlátszó 
selyemharisnyában és félcipőben, hiányos, vékony fehérneműben 
járni, kétségkívül nem a mai csenevész emberiségnek való. Ér
demes lejegyezni az utókor számára, hogy volt egy esztendő, 
amikor 30 fokos téli hidegben az általános női divatot követő 
tanulólányok egy részét a legkövetkezetesebb pedagógus eréllyel 
is alig lehetett rászorítani a megfelelő öltözködésre, többször egye
nesen a szülői háztól nyert ellenkező biztatás miatt. Az idei szo
katlanul kemény tél már magában is sok apró megbetegedésnek 
válhatott okozójává. De a nagyobb bajok oka mégsem az idő
járásban keresendő, hanem a hiányos öltözködésben és a növen
dékek szünidei otthoni megfertőzésében. A szülők sokszor nem 
vetnek számot azzal, hogy az óraműszerű pontossággal megszer
vezett, mértékletes internátusi élet megszokása a növendékeket 
érzékenyekké teszi minden excessus iránt, Ennek tudható be az, 
hogy az internátusból, ahol egy-egy növendékre alig juthat annyi 
gondosság, mint otthon az édesanya védő szárnyai alatt várható 
volna, egészségesen hazautazó növendék otthon, a viszontlátás 
örömei közben esetleg rátörő szertelenségek folytán, súlyos emész
tési bántalmakat, hülési és fertözéses betegségeket szerez. Meg 
kell említeni, hogy a vonaton való utazás minden egyes esetben 
nagyon erősen fölfokozott fertőzési alkalom, ami serdülő lányok-
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nál ritkán esik meg betegség nélkül. Fönti állításaim igazolására a 
következőket hozom fel: egyik elsőéves növendékünk, aki augusz
tus végén vörhenyben szenvedett, a betegség hámlási időszakára, 
mit sem szólva az átszenvedett betegségről, beköltözött az inter
nátusba és itt négy más társát fertőzte meg a veszedelmes beteg
séggel. Egy másik II. é. növendék a húsvéti szünet után kis test
vérei fültőmirigy-gyuladásával fertőzötten tér vissza s itt megbete
gedvén, öt tanulótársát ejtette két-három hetes mulasztással járó 
betegségbe. Egy IV. é. növendék a karácsonyi szünetben otthon 
tüdögyuladást kap, amely később súlyos tüdőbántalommá válik, 
végül is kénytelen az intézetből kimaradni. De több van olyan, 
aki karácsonyi vagy húsvéti szünetre egészségesen hazautazik, 
aztán otthon betegséget szerezve, megtoldja a szünidőt, vagy 
magával hozza vissza az internátusba.

A legerősebb téli hidegben történt három kanyarós meg
betegedés ; később, a húsvéti szünet előtt, egy diftériás eset. Mivel 
az intézetnek nincs járványszobája, a fertőző betegségben szenve
dőket kénytelenek voltunk a községi járványkórházban ápoltatni, 
az intézet által fölfogadott, megbízható ápolónővel. Vannak szün
telenül betegeskedő növendékek, akik váltogatva kelnek, fekszenek. 
Az idén ezeket a gyenge, törékeny testalkatú gyermekeket a 
tanári kar az intézetből való kilépésre szólította föl s mindaddig 
nem is fogja felvételüket ajánlani, míg egészségüket teljesen vissza
szerezve, alkalmassá nem váltak a tanulói munkára. Ilyen címen 
kiléptek a tanév folyamán az I. osztályban Molnár Erzsébet, a II. 
osztályban Lórencz Erzsébet, Makay Ilona, a IV. osztályban Bene 
Klára, Kohut Erzsébet.

Az internátus egészségének megóvása végett a jövőben az 
igazgató nem fog engedélyt adni rövid hazautazásokra, azért kéri 
a t. szülőket ezúton is, hogy a különböző családi ünnepeket szí
veskedjenek a karácsonyi vagy húsvéti szünidőre halasztani, ha 
azon a növendék részvétele kívánatos. A téli ruhanemiiekkel 
pedig szíveskedjenek a növendéket még otthonléte alatt annyira 
ellátni, hogy időközben ne váljék szükségessé ruhacsináltatás vagy 
ruhavétel céljából való hazautazás. A tanári kar ezúton is kéri 
azokat a szülőket, akik nem hajlandók lemondani a modern divat 
szertelenségeiről s nem szívesen vetik alá gyermeküket a nevelés 
mérséklő rendszabályainak, leányaik nevelését ne bízzák a szarvasi 
tanitónőképzöre, mert az intézet nincs arra berendezkedve, hogy sza
natóriumi ápolással ellensúlyozza az észszerűtlen öltözködés kő-
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vetkezményeit. Különben is az intézeti szabályoknak ellenszegülő 
növendék, kivált ha a szülői házban támasztékát találja, előbb- 
utóbb az intézet fegyelmi szabályaiba ütközik és az intézetet el
hagyni kényszerül.

5. Az intézet és az internátus elhelyezése. Értesítőnk 
megszokott tartalmi beosztásán egy új fejezet beiktatásával kell 
változtatni. Manapság az intézet elhelyezése mindennapi gondunk 
legfontosabb tárgya. Jelenleg intézetünk három telken működik. 
Maga az intézet és az internátus egy része a gimnázium udvarán 
emelkedő régi Thessedik-épületben, a kisinternátus egy közeli 
szomszédtelken, a közétkező pedig egy harmadik telken lévő, 
ú, n. Haviár-házban. A Haviár-ház telkén vannak a közétkezővel 
kapcsolatos gazdasági és raktárépületek is. A két internátus ösz- 
szesen 100 bentlakó növendéket képes befogadni, a közétkező 
ebédlőhelyisége azonban csak 60-t, úgyhogy az internátus növen
dékei és a bentétkező küntlakók csak két csoportra osztva étkez
hetnek. A vázlatosan jellemzett helyzetből számtalan egészségtani 
és nevelési hátrány következik, nem is szólva a napi teendők 
beosztásának nehézségeiről. Az a körülmény, hogy a bentlakó 
növendékek két csoportban étkeznek, az étkezés idejét napi 5 
órahosszára nyújtja ki, beleértve a csoportok oda-visszajárását, 

,a terítést és asztalbontást, amit mindkét csoport mellett a 
beosztott hetes növendékek végeznek. A napi ötórai étkezési idő 
a munkanap tartamát rövidíti, nehezíti a célszerű órarendkészítést, 
majdnem lehetetlenné teszi az egészségügyi napi séták szabályos 
megtartását. Ennek a visszahatása megint egészségi szempontból 
hátrányos.

Az internátus egy részének a kisinternátusba és visszajárása 
szintén egészségi és fegyelmi veszélyekkel jár. Minthogy a kís- 
internátusba csak hálni járnak a növendékek, holmijuk egy részét 
a Thessedik-épületben kénytelenek tartani, ahol nincs arra meg
felelő hely. A gyakori járás-kelést a legnagyobb fegyelemtartás 
mellett sem lehet egészen kírekeszteni. A legnagyobb baj mégsem 
az intézet háromlakiságában van, hanem abban, hogy maga a fő
épület minden tekintetben régi, szűk és alkalmatlan. A tető több 
helyen becsurog, itt-ott még a mennyezeten át is. Ha nem is jel- 
lemzem tovább a tarthatatlan helyzetet, az eddigiekből nyilvánvaló, 
hogy a helyzet megérett a nagyon sürgős változtatásra. Szeren
csére, ahol legnagyobb a veszély, legközelebb a segély. Egyház-
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kerületünk nagynevű püspöke, dr. Raffay Sándor Öméltósága, a 
f. tanév végén személyesen ismerkedett meg intézetünk sanyarú 
helyzetével, és azonnal megkezdette az intézet jövő otthonának 
megteremtéséhez vezető előmunkálatokat. Tárgyalt a püspök úr a 
helybeli ev. egyház, valamint a politikai község vezetőségével, 
hogy tájékozódást szerezzen, milyen áldozatokra hajlandó Szarvas 
abban az esetben, ha az intézet új otthonát Szarvason építenék 
föl. A munka megindult, a feladat megoldása bölcs, befolyásos és 
tetterős férfi kezében van, nincs benne kétség, hogy a régóta ál
modott és egyre sürgetőbb szükségként jelentkező új intézeti épület 
nemsokára megvalósul.

Egyelőre azonban be kell érnünk foltozgatásokkal. E címen 
a tanév folyamán a következőkről kell megemlékeznem. A múlt 
nyáron kibonttattuk a nagy és kisebédlő közti közfalat a Haviár- 
házban, ez által egy szép, tágas ebédlőteremhez jutottunk, új 
férőhelyeket nyertünk, ámbár még ez is messze mögötte van a 
szükségelt méretnek. Ugyancsak a Haviár-házban két ódivatú ké
ményt is talpig lebonttattunk, helyette modern cilinder-kéményeket 
.építtettünk. A régi családi konyhát átalakíttattuk cselédszobává, a 
mennyezetet fölemelve a rendes magasságig. A Thessedik-éptilet- 
ben a rajztermet vakoltattuk és festtettük újra, a tanulószoba 
ablakára pedig elektromos szellőztetőt szereltettünk.

Az internátus száz férőhelyre való kiterjesztése úgy vált 
lehetővé, hogy a nagyinternátus régi nagyméretű vaságyait ki
cseréltük új, kisebb méretű ágyakkal. így most már a nagy inter
nátusbán is kizárólag egy típusú modern csőágyak vannak, ezek 
között 46 idei beszerzés. Beszereztünk azonkívül 10 drb thonet- 
széket, 4 mosdót, 7 kancsót, 3 új internátusi szekrényt, egy ne
gyediket élelmi-szekrénynek, a mosószobába 4 drb mosóbordát, 
a kisinternátusi tanárnői szobába pedig egy keményfaasztalt.

6. Bentlakás és közétkező. Az internátus növendékei nappal 
valamennyien a Thessedik-épületben vannak, ugyanott tartózkodnak 
a bentétkező küntlakók is, nevelőnői felügyelet mellett. Mivel 
azonban a tanulószoba csak 60 növendéket képes befogadni, az 
onnan kiszorultak egész nap a tantermekben tartózkodnak s ezeket 
télen az internátusi növendékek részére reggeltől estig fűteni kell. 
A tantermek szűkös volta miatt a növendékek holmijainak nin
csenek elzárható szekrények, hanem minden apró-cseprő holmiju
kat, könyvüket, kottáikat, rajz- és írószereiket kénytelenek a nyitott
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padban tartani. Ott hagyják szabadon akkor is, midőn este az 
internátusba mennek lefeküdni. Ez az állapot sok kikerülhetetlen 
rendetlenséggel, fegyelmi esettel és kárvallással jár.

Az élelmezésnél arra törekedtünk, hogy az országszerte talán 
legalacsonyabban megállapított köztartási díjaink ellenére, az inter- 
nátusi ételek táplálók, egészségesek és vitamindúsak legyenek. 
Kétségtelenül nem adhatjuk azt az étrendet, amelyet nálunknál 
kétszer-háromszor nagyobb díjakat szedő internátusok adnak, de 
az ételek tápláló értéke nem is igazodik az előállítás költségeihez. 
Erödús internátusi élelmezésünknek egyik legnagyobb érdeme, 
hogy nem heti, hanem folyton változó étrend szerint táplálkoznak, 
úgyhogy a növendékek sohasem tudhatják előre, milyen étel várja 
őket az asztalon.

7. Az intézet gazdasága. Az Árvaházzal közösen birtokolt 
gődénylaposi 52 kát. hold terjedelmű szántó ezidén is Szín János- 
nénak volt bérbeadva s az intézet a terményekben szolgáltatott 
bér alakjában vette hasznát az ingatlannak. A bérlővel kötött régi 
szerződést az ősz folyamán megújítottuk, nagyjában a régi föltételek 
mellett, de az új évi bért 52 q búza és 20 q árpában állapítottuk 
meg, a régi szerződés lejárta után számított hat éven át, azaz 
1935. szept. 29-ig tartó érvénnyel. Az új 3000 négyszögöl területű 
községi ingyenföldet, amit Szarvas községe gyakorlóterület gyanánt 
az intézetnek átengedett a Mangol-zúgi szöllőkön túl, ezidén házi 
kezelésben hasznosítottuk, mint konyhakertet. Ugyancsak konyha
kerti termelés céljára használtuk a Haviár-telken lévő kertet. 
A Haviár-ház telkén lévő ólakban az internátusi élelmezés hulla
dékából állandóan tartottunk sertéseket téli hizlalás céljára. Az 
intézet vízellátása, melynek kiszolgálására tartjuk az öszvérfogatú 
lajtkocsit, meglehetős nagy föladat volt, mivel három telek szük
ségletét kellett ellátni az ártézi kutakról hordott vízzel, ami állandó 
munkát ad egy férficselédnek, Szklenár Mihálynak.

Az intézet gazdaságát, valamint köztartását is, az igazgató 
vezeti.. Felügyelete és irányítása mellett 1928. jul. 2, óta Osztro- 
luczky Róza házvezetőnő működött a köztartás és a gazdaság élén.

8. Nevelés, tanítás és kántorképzés. A magyar nőnevelés 
napjainkban válságát éli. A pesti sajtó és a „modern szépirodalom“ 
sugallatára a népi tömegek, de az intelligens társadalom alsóbb 
rétegei is sorra pártolnak el a magyar nőiség régi eszményétől és
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a modern szabadosság keretei között keresnek a nőnek új el
helyezkedést. Az intelligens társadalom másik része, hála Istennek 
ma még súlyra és számra nézve a többség, riadtan védelmezi a 
család, az anya, a feleség és az úrinő régi ideáljait s keresi a 
módot, miként menthetné át az általános erkölcsi zűrzavaron 
ezeket az értékeket. A mi intézetünk ennek az utóbbi irányzatnak, 
a hagyományokon épülő, vallásos és nemzeti nőnevelésnek a 
szolgálatában áll. Hogy milyen nehéz ügyet szolgál, azt érezzük 
abból a folytonos küzdelemből, amelyet munkánk közben célki
tűzéseink védelméért folytatnunk kell. Nem a növendékekkel, 
hanem a szülők egy részével. Azokkal, akik már az új irányzat
hoz szegődtek, s mint a szabadosság hívei, követelők, sőt erő
szakosak. Szerencsére, az intézet tantestülete ebben a harcban 
egységes s ha munkája nem eredménytelen, az ennek az egységes 
nevelőszellemnek tudható be. Nem volnánk azonban őszinték, ha 
azt állítanánk, hogy fáradozásaink minden vonatkozásban tökéletes 
sikerre vezetnek. Többször mutatkozik eredménytelenség, csalódás, 
mindig azon a ponton, ahol a szülői ház munkája lerontja az in
tézeti nevelés eredményeit. A tanári karra nem marad más, mint 
a rendelkezésre álló útakon és módokon az intézetet megszaba
dítani azon elemektől, akik intézetünk szellemébe nem tudnak 
beilleszkedni, és ez okkal-móddal, a tanári kar együttmunkálko- 
dása révén, többnyire sikerül is.

A nevelés nagy feladatait szolgálják a tanítási órák, a nö
vendékek viselkedésének tanítás közben vagy órán kívül való 
elbírálása, az intézet nevelőnőinek az internátus növendékei közölt 
való állandó és közvetlen lélekformáló tevékenysége és a tanári 
kar módszeres konferenciái. A tanév folyamán tartott 18 tanári 
értekezleten 13-szor foglalkoztunk módszeres témával. A tanítás 
kezdete előtt minden reggel könyörgést tartottunk, melyen részt- 
vettek az intézet prot. növendékei, egy nevelőnő s egy tanár fel
ügyelete mellett. Az imát egyik növendék olvasta, a bezáró éne
ket naponkint más növendék kísérte harmoniumon. Az internátus 
növendékei este is tartottak könyörgést lefekvés előtt. Vasárnap 
az összes növendékek templomba mentek tanári felügyelet mellett, 
kivéve a leghidegebb téli hónapokat, amikor Korim Kálmán val
lástanár tartott házi istentiszteletet. Sajnálni való, hogy az inter- 
nátusi étkezés másutt ismertetett rendje ezidén már megakadályo
zott bennünket abban, hogy az adventi és böjti istentiszteleteken 
minden alkalommal résztvehessünk, mint tettük ezt annak idején,
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mikor a kisebb lélekszám mellett a vacsora idejét tetszés szerint 
helyezhettük el.

A nevelést szolgálták azok az ünnepi alkalmak, midőn az 
intézet növendékei résztvettek valamelyik helybeli szervezet val
lásos vagy hazafias tárgyú ünnepi előadásán. Az intézet ifjúsági 
énekkara többször tevékenyen is közreműködött ezen iskolánkívüli 
ünnepeken. A helybeli Luther-szövetség, a Prot. Nőszövetség, az 
ev. egyház és a község által rendezett vallásos és hazafias dél
utáni előadásokon az ifjúsági énekkar, vitéz Szomjas Frigyes tanár 
vezetése mellett, a tanév folyamán tizenötször szerepelt önálló 
énekszámmal, kétszer pedig Levius Ernő tanár vezetése mellett. 
Hogy csak a fontosabbakat említsem, szerepe volt az ifj. ének
karnak szept. 30-án az új harangok fölszentelési ünnepélyén, 
ugyanakkor az Árvaház fölszentelése keretében; nov. 1-én a hősök 
temetőjében és máj. 26-án a hősök emlékünnepélyén a hősi szo
bor mellett. Szavaló növendéket is többször szolgáltattunk ilyen 
ünnepi alkalmakhoz. Az intézet maga is rendezett a hazafias és 
vallásos nevelés célját szolgáló ünnepi előadásokat. Okt. 31-én a 
gimnáziummal közösen reformációi emlékünnepet tartottunk, mely
nek kilenc száma közül ötöt egészen a tanítónőképző szolgáltatott. 
Dec. 16-án a gimnáziummal közösen vallásos ünnepélyt tartottunk. 
Márc. 15-én ismét közösen a gimnáziummal hazafias ünnepélyt 
rendeztünk, melynek nyolc számából hármat teljesen a tanítónő
képző szolgáltatott. Ápr. 20-án a speyeri birodalmi gyűlés emlék
ünnepét szintén közösen rendeztük a gimnáziummal. Ezúttal a 
tanítónőképző szavaiét és énekszámot szolgáltatott. Az intézeti 
ünnepélyek és előadások megrendezése túlnyomó részben vitéz 
Szomjas Frigyes zenetanár érdeme, aki elismerésre méltó fárad
ságot fejt ki az intézetnek a társadalom nyilvánossága előtt való 
minden megjelenése alkalmával.

Bizonyára nem maradt hatástalan a nevelés szempontjából a 
VKM úr rendeletére tartott takarékossági nap nov. 1-én és a 
magyar hét nov. 3—11. közt. Az Ifj. Önképzőkör, az Ifjúsági Luther- 
szövetség csendes munkája, valamint az időnkínt alkalmasnak 
mutatkozó oktató fílmelőadások meglátogatása szintén kiegészítet
ték a tanári kar nevelő munkáját. Az igazgató maga is többször 
összegyűjtötte az egész ifjúságot és a tanulói élet egy-egy aktuális 
kérdésében buzdító és intő szavakkal magyarázta meg az intézet, 
a nevelés vagy az egészségtan követelményeit. Máskor idegenből 
jött magvetők szaporították az intézeti nevelés termését, így pél-
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dául nov. 22-én és 23-án Rév. Teeuwissen amerikai lelkész val
lásos tárgyú előadásai, majd jún. 1-én a MEKDSZ. kiküldetésében 
érkezett dr. Scholtz Oszkár, dr. Schulek Tibor ev. lelkész és 
dr. Karácsonyi Sándor lapszerkesztő vallásos tárgyú előadásai 
hatottak ifjúságunk lelkére. Dec. 5-én az intézet ifjúsága teljesen 
önállóan, saját elgondolása szerint, mint a közelmúlt eszten
dőkben mindenkor, tréfás Mikulás-estét rendezett, amelyen a ta
nári kar és a nagyszámú érdeklődő közönség derűs hallgatólagos 
részvétele mellett kedvük szerint mulathattak.

Okt. 4-én az intézet növendékei Tömörkényi Dezső tanár 
fáradhatatlan előkészítése után a nagyközönség számára színre- 
hozta Szigligeti Liliomfi c. darabját, s az előadást okt, 7-én meg
ismételték. A rendkívül nehéz szerkezetű és technikájú darabot 
a növendékek korukhoz és tapasztalatukhoz képest meglepő si
kerrel játszották el, ha el is kell ismerni, hogy voltak a dolog 
t ermészetéből eredő fogyatékok is. Sajnos, az előadás annak el
lenére, hogy az első alkalommal telt ház mellett ment végbe, 
anyagi eredménnyel nem járt, Az intézeti fegyelemre való vissza
hatása pedig mind a rendező tanárban, mind a tanári kar egészé
ben azt az elhatározást eredményezte, hogy hasonló vállalkozást 
a jövőben nem fog megkockáztatni.

A tanítás minden tekintetben az Állami Tanterv megszabott 
keretei között folyt. Rendkívül sok nehézséget okoz a Tantervhez 
alkalmazott könyvek hiánya. Voltak tárgyak, amelyekhez egy 
egész osztályban három-négy könyv volt használatban. Ennek az 
anomáliának a megszüntetése nem áll a tanári kar hatalmában. 
Az összes tárgyak, hála a gimnáziumi kartársak szíves közre
működésének, szakszerűen voltak ellátva. A tantervi tárgyakon 
kívül Kiss Sándor igazgató a haladóknak, Sass Mária a kezdők
nek és haladóknak heti 2—2 órában francia nyelvet tanítottak. 
Lipter Melánia tanárnő német nyelvi tanfolyamot tartott az erre 
jelentkezett növendékeknek heti 2 órában. Korim Kálmán vallás
tanár pedig heti 2 órában angol nyelvet tanított.

Elgyházi intézet lévén, tanítómunkánkban nagy szerepet ját
szik a kántorképzés, melyet az idén kezdettünk először teljesen 
az 1927. évi okt. hó 27-i egyetemes közgyűlésen életbeléptetett 
kántorképesítési Tanterv alapján. A III. osztályban heti egy órá
ban, a IV. osztályban is heti egy órában készítettük elő a jelent
kezett növendékeket. A kántorképző tanfolyamot vitéz Szomjas 
Frigyes zenetanár vezette mind a két csoportban. Ugyanő máj.
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28—30-án az intézet megbízásából meglátogatta a soproni ev. 
tanítóképzőt, hogy ott a kántorképzés módszertanát tanulmányozza, 
minthogy az Egyetemes Kántorképesítő Tanterv ennek az inté
zetnek a javaslata szerint készült.

9. Gyakorlati kiképzés a tanterv utasítása szerint ment 
végbe. A IV. és V. évesek mindennap hospitáltak fölváltva. 
Hetenként egyszer két-két IV. éves növendék tartott a gyakorló
ban félórás tanítást, összesen 42 félórában. Az előkészítést és a 
bírálatokat a gyakorló iskola tanítója vezette.

Az V. éves növendékek heti 3 órában 6 félórás tanítást 
tartottak. A második félévben a folytatólagos tanítást, az év vége 
felé pedig már a tervezet nélküli tanítást is gyakorolták. Taní
tottak összesen 140 félórában.

A IV. évesek gyakorlati tanításai felölelték az I. és II. 
elemi osztály tananyagát. Az V. éveseké pedig kiterjedt a hat- 
osztályos elemi iskola összes tantárgyaira. Az V. évesek gyakor
lati tanításainak előkészítésében és bírálatában a módszertan 
tanára és a gyakorlóiskola tanítója mellett résztvettek a szakta
nárok is. A szaktanárok a gyakorlóiskolában többször tartottak 
minta tanítást az V. éves tanítónövendékek jelenlétében.

10. Látogatások. Az ősz folyamán egy alkalommal nt. 
Bartos Pál, a fübg. egyh. elnöke látogatta meg a tanárok óráit. 
Nem is volt részünk egyéb iskolalátogatásban az év folyamán. 
Ellenben dr. Raffay Sándor püspök úrnak a tanév végén a kép. 
vizsgálat tartama alatt, mint annak egyh. elnöke, intézetünk
ben való tartózkodását ezen fejezetben kell megemlítenünk. Ha 
a Püspök úr Öméltósága nem is látogathatta meg a tanárok óráit, 
de a kép. vizsga tartama alatt megismerte a tanárok egyéniségét 
és jórészben a tanári kar nevelői és tanítói munkájának az ered
ményét is. Tanulmányozta intézetünket minden vonatkozásban és 
tájékozódást szerzett nagy tervének, a tanítónőképző új épületé
nek megvalósításához. Sőt a Püspök úr ugyanekkor arra vonat
kozólag is Ígéretet tett, hogy ezentúl jó néhány éven keresztül 
minden képesítővizsgálatunkon személyesen fog elnökölni.

11. Ifjúsági egyesületek, a) Ifjúsági Luther-Szövetség. 
Tanárelnök: Korim Kálmán vallástanár. Megalakult 1928. szept. 
12-én 111 taggal. Az alakuló közgyűlés megválasztotta a tiszti-



13

kart, amelynek tagjai lettek: ifj. elnök Supkégel Mária V. é. n., 
jegyző Kiss Jolán V. é, n., pénztáros Ripszám Adél V. é. n., 
zeneügyi titkár Boldis Katalin V. é. n. — Tartott 9 gyűlést meg
felelő műsorral. A műsorszámok közt szerepelt Kiss Sándor 
igazgatónak előadása az ifj, Luther-Szövétség gyakorlati feladatai
ról. Tanárelnök több gyűlésen keresztül felolvasásban ismertette 
dr. Szeberényi Lajos Luther vagy Loyola c. művét. A növendékek 
szerepeltek összesen 26 számmal: 8 ima, 16 szavalat, 1 karének 
és 1 melodrámával.

December 16-án vallásosestélyt rendezett a nagy nyilvá
nosság számára a gimnázium ifj. Luther-Szövetségével együtt. Ez 
ünnepélynek vendégszónoka Wikkert Lajos mezőtúri ev. lelkész 
volt. Mind a reformációi emlékünnepnek, mind pedig a speyeri 
birodalmi gyűlés négyszázados jubileumi ünnepének megrendezé
sében szintén közreműködött.

Tanárelnök októbertől áprilisig minden vasárnap háziisten
tiszteletet, illetve biblia-órát tartott.

Járattuk a „Jöjjetek Én hozzám" c. belmissziói lapot 85 pél
dányszámban és előfizettünk az Ifjú Évek c. evangélikus diák
lapra.

A növendékek lelkesen vették ki részüket a munkából. 
Mindegyiküket áthatotta a szövetségi munka magasztos célja és 
annak a feladatnak a tudata, amelyet a jövendő életpályájukon 
teljesíteniük kell a haza, az egyház és a társadalommal szemben.

Az Ifjúsági Gyámintézet és Luther Szobor-bizottság a Lut- 
her-Szövetség keretében működött. A tagdíjakból befolyt össze
sen 111 P. Mivel ezen összegben benne vannak a szövetségi 
tagsági díjak is, az adminisztrációs költségek levonandók belőle. 
Megvettük Aczél Anna vallástanár „Mancika" c. művét 5 pél
dányban 3 pengőért, amivel az előadási jogot is megszereztük.

Pénztári naplónk végösszege 107'52 P. Ebből 80 P-t az 
egyetemes gyámintézet részére, 20 P-t pedig a L. Sz. javára fi
zettünk be. Maradvány: 7'52 P.

b) Az Ifj. Önképzőkör tisztikara : tanárelnök Tömörkényi 
Dezső, ifj. elnök Hosztják Katalin V. é. n., alelnök Sipiczky Gab
riella IV. é. n., jegyző Ablonczy Erzsébet V. é. n., aljegyző Méder 
Ida IV. é. n. és Teszák Eugénia IP. é. n., könyvtáros Ripszám 
Adél V. é. n., alkönyvtáros Suba Sári IV. é. n., Dobay Dóra III. 
é. n., pénztáros Kiss Jolán V. é. n.. pénztári ellenőr Huszágh 
Ágnes 111. é. n., lapkezelő Piri Irma IV. é. n., főrendező Mikler
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Sára IV. é. n., a kis énekkar vezetője Boldis Katalin V. é. n. 
Az önképzőkörnek 153 tagja volt. Ez évben 24 gyűlést tartottunk, 
melyből 1 alakuló és 1 zárógyűlés volt. A műsoros gyűlésekből 
2 díszgyűlés. Márc. 15-én a díszgyűlést a gimnázium Ifj. Önkép
zőkörével együtt tartottuk meg.

A gyűléseken elhangzott 40 szavalat, 1 monológ, 13 ének
szám, melyből 3-at a kiskar adott elő, 12 önálló zongoraszám, 
11 zongorakiséret. Készült 22 írásbeli dolgozat, ezekből elmonda
tott ünnepi beszédként 2. Ez összesen 99 szereplést jelent a kis
karvezető szerepléseivel. Hivatalos bírálat mintegy 70 volt.

1928. okt. 4 és 7-én előadtuk Szigligeti Liliomfi c. bohóza
tát. A színdarabban 35 növendék szerepelt. Tehát az önképző
kör mintegy 204 alkalmat nyújtott szereplésre.

Pénztári állapot a színielőadás bevételeit és kiadásait is 
beleértve: bevétel 121849 P, kiadás 1065'30 P, maradvány
153-19 P.

Ez évben 11 drb. könyvvel gyarapodott a könyvtár. Jelen
leg az állomány 705 drb. 357 könyvet vettek ki a tagok. Követ
kező folyóiratok jártak: Harangszó, Jöjjetek Énhozzám, Az Erő, 
Napkelet, Magyar Lányok, Magyar Asszony, Vasárnapi Könyv, 
Néptanítók Lapja, Magyarság, Nemzeti Élet.

c) Az Ifj. Segély-Egylet tanárelnöke Lipter Éva, ifj. elnök 
Kiss Jolán V. é. n., jegyző Ablonczy Erzsébet V. é. n., pénztáros 
Heretek Gizella V. é. n. Az egyesület alakuló-, választmányi- s 
zárógyűlést tartott. A tagsági díj 80 fill. volt. 15 növendék része
sült 8 pengős (összesen 120 P) segélyben. 150 tankönyvet osz
tott ki használatra. A segélyegylet idei vagyoni állása a követ
kező : maradvány a múlt tanévről 289’74 P, évi bevétel 420'56 
P, összes bevétel a maradvánnyal együtt 710'30 P, kiadás 122‘40 
P. Jelenlegi vagyona 607'70 P.

d) Az Ifj. Sportkör díszelnöke gróf Bolza Géza, tanárelnöke 
Miklós Ida, ifj. elnök Krompaszky Judit, jegyző Magyar Margit, 
pénztáros Ripszám Adél, szertáros Bene Klára. Alakuló és záró
gyűlést tartott. Bevétele a tanév folyamán: múlt évi maradvány 
251‘65 P, 151 növendék tagsági díja 362'40 P (személyenként 
2’40 P), betétkönyvi kamat 1928. június 30-ig 8‘ 15 P, betétkönyvi 
kamat 1928. december 31-ig 7’20 P, 3 növendék rongálási meg
térítéséből befolyt 4’80 P, összes bevétele 634'20 P, összes kia
dása 205‘64 P, — Készpénzmaradvány a jövő iskolai évre 428’56 
P. — Tagjai részére a tanuló ifjúság testnevelésével és sportjával
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foglalkozó „Ifjúsági testnevelés“ c. hetilap 1 példányát járatta. A 
Sportkör tagjai beosztott sorrendben játszottak a tenniszpályán 
úgy, hogy minden tag naponta a kijelölt órában gyakorolhatta 
magát a tennisjátékban.

12. Szertárak. A tanári könyvtár a folyó iskolai évben 
vetel útján 30 drb. könyvvel 178 P értékben, ajándék utján 86 
darabbal 86 P értékben, összesen 116 darabbal 268'40 P érték
ben gyarapodott. Állomány az iskolai év végén 3231 drb, könyv, 
2616 mű. A vallás és közoktatásügyi minisztérium a Turistaság 
és Alpinizmus, újabban pedig a Muzsika c. folyóiratot küldi 
ajándékképpen.

Nagyobbarányú beszerzések történtek az intézet gondnoki 
leltárán. Ennek a szaporulatnak fontosabb adatait már előbb em
lítettem. Itt van helye följegyezni, hogy az igazgató a tanévet 
megelőző szünidőben kijavíttatta az összes harmóniumokat és 
zongorákat. Ezáltal használható állapotba jutottak olyan harmó- 
niumok, amelyek évek óta ócskaságok gyanánt hevertek. A javí
tás folyamán kiderült, hogy az intézetnek egyik régi harmóniuma 
nagy értéket képviselő antik-példány, amely 1836-ban már javí
tás alatt volt Joseph Dürr bécsi cégnél, honnan a harmonium ere
detileg is származott. Ezt az antik ritkaságot, külső kiállításában 
is teljesen rendbehozattuk és egyidejűleg kivontuk a használatból.

A tanügyi szertárak ez idén sem gyarapodtak, mert a fej
lesztéshez nincs is elegendő szertári helyiségünk. A VKM úrtól 
kaptunk egy Madárvonulás-térképet és vétel utján beszereztük 
Békés vm. új térképét 2 példányban és a raizszertár számára 10 
drb. preparált lepkét rajzmintának. Az igazgató-szoba részére 
megvettük a magyarság nagy barátjának, lord Rothermere-nek 
mellszobrát.

13. Adományok, jutalomdíjak, kedvezmények. Az ado
mányok közül elsőnek azokat említem, amelyeket egyenesen az 
intézet kapott, kiosztás kötelezettsége nélkül. Ezek között ki kell 
emelnem a községi segélyt, amelyet Szarvas nagyközség a f. év
ben is juttatott az intézetnek : 25 q búza, 10 q árpa, és 30 q 
csöves tengeri, azonkívül ingyen használatra átengedte a óan
gol-zugi szőllökön túl a Körös-parton fekvő 3000 négyszögöles 
területű községi szántót gazdasági gyakorló terület és konyhakert 
céljára.



Ifi

A békéscsabai ev. egyház dr. Szeberényi Lajos Zsigmond
esperes úr szíves közbenjárására az intézetnek 80 drb. új énekes
könyvet küldött, melyeket az ifjúsági segély-egyleti könyvtár útján 
fogunk kiosztani a növendékeknek templomi használatra. A VKM 
úr a Napkelet Lexikonát küldte az Ifjúsági Önképzőkör könyv
tárának. A DMKE ez idén is, mint már a múlt években, értékes 
tankönyv-gyűjteménnyel gazdagította az Ifj. Segélyegylet DMKE- 
segélykönyvtárát. A  DMKE segélykönyvek szaporulata: Móczár: 
Növénytan 6 drb., Quint: Testi élet 6 drb, Márton: Földrajztaní
tás módszertana 6 drb,, összesen 116'40 P értékben.

Dr. Raffay Sándor püspök úr Öméltósága képesítővizsgálati 
elnöki díját, 44 P-t a tanári könyvtár fejlesztésére az intézetnek 
adományozta. A pusztaföldvári ev. egyház 20 P segélyt adomá
nyozott az intézetnek.

Gróf Bolza Géza úr Óméltósága a Lüiomfi előadása alkal
mából 76 P-t adományozott az Ifj. Önképzőkör könyvtárának 
gyarapítására, mely összeget az Ifj. Önképzőkör a jövő tanévben 
fogja felhasználni a könyvtár fejlesztésére.

Ugyancsak a gróf úr jan. 15-én 20 nyúlat küldött az inté
zet internátusának, valamint 2—2 nyúlat ugyanakkor a tanítónő- 
képző minden tanárának.

Dr. Sziráczky János fübgi vil. elnök úr, valamint dr. Haviár 
Gyula fübgi alelnök úr 10—10 pengőt adtak az Ifj. Önképző
körnek a Liliomfi előadása alkalmával. A növendékek Mikulás
esti mulatsága céljára dr. Sziráczky János fübgi vil. elnök úr 
ugyancsak 10 P-t adományozott.

A közszolgálati alkalmazottak gyermekei részére az 1927. 
XIV. t.-c. által létesített ösztöndíj alapból az idén mint új növen
dék Hosztják Katalin V. é. n. részesült, Mikler Sára IV. é. n. 
pedig megtartotta tavaly kapott ösztöndíjas helyét. A VKM úr 
még az 1927—28. évi tót-nyelvi tanfolyam legkiválóbb növendé
kének jutalmazására 30 P-t adományozott. Most utólag a tanári 
kar ezt az összeget Tomasovszky Mária III. é. növendéknek 
juttatta. A VKM úr által a kertészetben legkiválóbb növendék 
jutalmazására küldött 5 P-ős adományt Balassa Ilona IV. é. nö
vendék kapta. Dr. Tóth Pál fübgi tag úr által a legjobb Hl. oszt. 
zenész jutalmazására szánt 15 P-t Tóth Emma, a legjobb IV. 
oszt. magyar dolgozatíró növendék jutalmazására szánt 15 P-s 
adományt pedig Piri Rózsa kapta. A Szarvasi Takarékpénztár 
120 P-t küldött előmenetelben kiváló növendékek jutalmazására.
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Ezt az összeget 10 P-s részletekben a tanári kar a következő 
növendékeknek juttatta: Nagy Matild, Recska Gizella és Sikuta 
Margit I. é., Bartos Valéria, Kiss Margit, Szvák Ilona II. é., 
Balázsovits Gizella, Dobay Dóra és Paulinyi Edit III. é., Sipiczki 
Gabriella, Horsetzky Anna, Knabel Valéria. IV. é. növendék.

Az intézet megvásárolta Szigethy Lajos: Luther Lelke c. 
munkájának III. kötetét 12 példányban és ezt érdemes növendé
kek között osztotta ki a következőképen: Füleky Márta, Nagy 
Erzsébet és Suhár Klára az I, osztályból, Benedek Eszter, Hu- 
szágh Erzsébet és Tóth Éva a II. osztályból, Cservenka Ilona, 
Sass Erzsébet és Csák Éva a III. osztályból, Balassa Ilona, Elek 
Teréz és Míkler Sára a IV. osztályból részesültek a jutalomkönyv 
egy-egy példányában.

Gróf Bolza Géza úr Öméltósága 150 P-s adományt küldött 
azzal a rendeltetéssel, hogy abból három V. éves növendék az 
osztályvizsgálati eredmények alapján egyenlő jutalomban része
süljön. Ebből Ablonczy Erzsébet, Hereiek Gizella és Hosztják 
Katalin kaptak 50—50 P-t. Egy magát megnevezni nem akaró 
jóltevő kifizette Heretek Gizella V. é. növendék 82 P-s és Fu- 
csek Erzsébet IV. é. növendék 143 P-s intézeti tartozását.

Dr. Raffay Sándor püspök úr Öméltósága az egyházkerület 
költségén Dr. Szigethy Lajos: Luther Lelke (III. k). c. munka 20 
példányát szerezte meg az intézet számára érdemes tanulók jutal
mazása céljából. Minthogy azonban a küldemény már a jutalmak 
szétosztása után érkezett, a Püspök úr hozzájárulásával a ta
nári kar elhatározta, hogy az értékes adományt félreteszi a jövő 
tanévi jutalmazások céljára.

Az intézet összes jóltevői, akik áldozatos adományaikkal és 
jótéteményeikkel akár az intézetet segítették, akár növendékeket 
jutalmaztak vagy segítettek, fogadják ez úton is az intézet és a 
segélyezettek leghálásabb köszönetét.

Meg kell itt említeni, hogy a jutalmazásra szolgáló érdem 
elbírálásánál a tanári kar mindenkor figyelembe vette azt a 
szempontot is, hogy a köztartási kedvezményben részesülő növen
dékek már ezen kedvezmény elnyerésével érdemeik méltó jutal
mát kapták. A köztartási díj kedvezménye az összes fizetendő 
díjak egyharmadának az elengedésében áll. Fedezetül szolgál erre 
a szarvasi ev. egyházközség által intézetünknél fönntartott három 
ingyenhely-alapítvány, melynek jövedelmét az intézet Felügyelő
bizottsága kilenc részre elosztva, a következő növendékeknek
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ítélte oda: Suhár Amália Klára I. é., Benedek Eszter, Dévánszky 
Erzsébet, Huszágh Erzsébet, Lórencz Erzsébet, Them Mária, 
Tóth Éva II. é., Sass Erzsébet III. é., Piri Rózsa IV. é. növen
dékeknek.

A Fübg határozatából Ripszám Adél V. é. növendék 
az első félévben, Elek Teréz IV, é. n. a II. félévben összes 
díjaik felének elengedésében részesültek, a kisinternátusi háló
terem felügyeletéért.

14. Vizsgálatok. Szeptember 1-én javító-vizsgálatot tettek: 
Komlóvszky Mária az I. é. zenéből elégséges, Mold Klára az I. 
éves németből elégséges, Gabányi Gizella a III. éves lélektanból 
elégtelen, Mihalovics Anna a III. éves zenéből elégtelen ered
ménnyel. Minthogy Gabányi Gizella és Mihalovics Anna a tan
évet megismételni tartoztak, a Püspök úr Öméltósága hozzájárult 
ahhoz, hogy a tanév első felét a szülői háznál töltsék és az első 
félévi tanulmányi anyagról a második félév elején fölvételi vizs
gát tegyenek s azontúl tanulmányaikat mint rendes növendé
kek folytassák. A fölvételi vizsgát Mihalovics Anna február 5-én, 
Gabányi Gizella február 15-én tette le s annak eredményéről 
mindkettő félévi értesítőt kapott. A püspöki határozat értelmében 
tanulmányaikat azontúl rendes tanulóként folytatták.

A tanévzáró vizsgálatok rendje a következő volt: május 
25-én tartottuk az V. évfolyam osztályvízsgálatát, máj. 27—29-én 
az írásbeli képesítő vizsgálatokat, jun. 10-én az I. évesek, 11— 
12-én a II. évesek, 13—14-én a III. évesek, 15-én a IV. éve
sek osztályvizsgálatát, 15-én d. u. a gyak. isk. vizsgálatát, me
lyen Bartos Pál nagytiszteletű úr mint elnök vezette a vizsgálatot.

Jun. 17—19-én szóbeli és gyakorlati kép. vizsgálatot tett az 
V. évfolyam 14 növendéke. A képesítő vizsgálaton dr. Raffay 
Sándor püspök úr Öméltósága személyesen elnökölt. A VKM úr 
min. biztosul méltóságos dr. Tolnai Vilmos pécsi egyet, profes
sor urat küldte ki, aki mintegy két évtizeddel ezelőtt már több
ízben volt ilyen minőségben intézetünknél. A Püspök úr fölkéré
sére az egyházkerület képviseletében vitéz dr. Zerinváry Szilárd 
kir. járásbíró úr és Wiinschendorfer Aladár gimn. tanár úr vet
tek részt a vizsgálaton. A képesítővizsgálatot tett jelöltek közül 
Heretek Gizella, Hosztják Katalin és Supkegel Mária általános 
jeles, Ablonczy Erzsébet, Bíró Margit és Kiss Jolán általános jó, 
Balogh Berta, Boldís Katalin, Győry Irén, Krompaszky Judit,
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Kuzsma Ilona, Ripszám Adél és Szabó Ilona általános elégséges 
osztályzatot nyertek.

Az új kántorképesítő-tanfolyamok részesei közül a III. osz
tályban Csák Éva, Huszágh Ágnes, Kuzsma Katalin, Paulinyi 
Edit, Plachy Viola, Teszák Eugénia és Tóth Emma tettek kántor
tanfolyami vizsgálatot. A IV. osztályos növendékek közül pedig 
Koren Erzsébet, Laczó Flóra, Méder Ida, Nagy Karolin és Raskó 
Sára tettek vizsgálatot a kántorképző-tanfolyamról. Egy okleveles 
tanítónő, Kunos Juliánná, a képesítő vizsgálatok befejezése után 
jun. 19-én a képesitővizsgáló bizottság előtt kántorképesítő vizs
gálatot tett és sikeres vizsgája alapján kántori oklevelet szerzett.

II.

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

A tanítónőképző fenntartó hatósága a bányai ág. h. ev. 
egyházkerület, közvetlen felettes hatósága az egyházkerület el
nöksége : dr. Raffay Sándor püspök és dr. Pesthy Pál egyh. kér. 
felügyelő. A tanítónőképző kormányzótestülete az egyházkerületi 
közgyűlés által választott Felügyelőbízottság. A Felügyelőbízottság 
elnöksége: dr. Szíráczky János ügyvéd (Szarvas) és Bartos Pál 
ev. lelkész (Szarvas). Tagjai: a) helybeliek: dr. Havíár Gyula 
világi alelnök, Kiss Sándor igazgató, Levius Ernő és V. Szomjas 
Frigyes tanárkari kiküldöttek, Remenyik László pénztáros, Tö
mörkényi Dezső ellenőr, Kellő Gusztáv, Szelényi János, Piliszky 
János, Galáth István, v. Tepliczky János, dr. Tóth Pál ország- 
gyűlési képviselő ; b) vidékiek : Kovács Andor esperes (Orosháza), 
Saguly János esperes (Pitvaros), dr. Szeberényi Lajos esperes 
(Békéscsaba), dr. Hittrich Ödön (Budapest), Kovácsik István (Kon
doros), dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, I., Márvány-u. 33.), 
Mikolik Kálmán (Budapest, L, Zenta-u. 5. II, 4.), dr. Pesthy Pál 
egyházközségi felügyelő (Budapest, Széchenyi-út 2. sz.), dr. Scholtz 
Oszkár (Budapest, Szentkirályi-u. 51. sz., Luther-otthon), dr. Szi- 
gethy Lajos (Budapest, I., Csap-u. 5.)

2. Az intézet tanári kara.

L Kiss Sándor igazgató. Szolgálati ideje 20 év. Tanította a
lélektant a III. osztályban, a mennyiségtant és közgazdaságtant az

%
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V. osztályban, a fizikát a IV. osztályban, összesen heti 9 órában. 
Rendkívüli tárgyként a franciát heti 2 órában. Internátusi felügyelő, 
köztartás vezető, gazdaságvezető, gondnok, történeti és lélektani 
szertár őre.

2. Levius Ernő r. tanár. Szolgálati ideje 31 év. A IV. osz
tály főnöke. Tanította a történetet a II—IV. osztályban, az éneket 
és zenét a III—V. osztályban, összesen heti 18 órában. Zene
szertáros.

3. Lipter Melánia h. tanár. Szolgálati ideje egy év. Az I. 
osztály főnöke. Tanította a magyar nyelvet az I—II. osztályban, 
a német nyelvet az I—IV. osztályban, az alkotmánytant az V. 
osztályban, a tornát az I. osztályban, összesen heti 19 órában. 
Külön német órákat tartott heti 2 órában. Az Ifj. Segélytgylet 
elnöke. A kísinternátus felügyelő tanárnője.

4. Miklós Ida r. tanár. Szolgálati ideje intézetünknél 5 év, 
másutt 15 év, összesen 20 év. A III. osztály főnöke. Tanította a 
rajzot az I—V. osztályban, a kézimunkát a II—III, osztályban, a 
tornát a II—V. osztályban, összesen heti 19 órában. A rajz- és 
női kézimunka szertár, a kézügyességi szertár őre, a Sportkör 
tanárelnöke.

5. Vitéz Szomjas Frigyes r. tanár. Szolgálati ideje 18 év. 
A II. osztály főnöke. Tanította a német nyelvet az V. osztályban, 
a földrajzot a III. osztályban, az éneket és zenét az I—II. osz
tályban ; vezette a karéneket az I—V. osztályban és a kántor
képzést, összesen heti 19 órában. Zenekönyvtáros és az igazgató 
állandó helyettese.

6. Tömörkényi Dezső r. tanár. Szolgálati ideje nálunk 19 év, 
másutt 3 év, összesen 22 év. Az V. osztály főnöke. Tanította a 
neveléstant a IV—V. osztályban, a magyar nyelvet a III—V. osz
tályban, a történetet az I. osztályban, vezette a gyak. kiképzést 
összesen heti 17 órában. Pénztári ellenőr, a tanári, a ped. könyv
tár őre, az Önképzőkör tanár-elnöke.

7. Dr. Veress Amália r. tanár. Szolgálati ideje 6 év. Taní
totta a neveléstant a II. osztályban, a földrajzot az I—II. és IV. 
osztályban, a természetrajz-vegytant az I—IV. osztályban, az egész
ségtant az V. osztályban, összesen 20 órában. Tanárértekezleti 
jegyző, a természetrajzi, kémiai és földrajzi szertár őre.

8. Remenyik László gyak. iskolai tanító. Szolgálati ideje in
tézetünknél 16 év, másutt 7 év, összesen 23 év. A gyakorló is
kolában tanított heti 26 órában, a gyak. kiképzést vezette a IV,
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osztályban heti 2, az V. osztályban heti 6 órában, gazdaságtant 
tanított a tanítónőképző I—IV. osztályában, összesen heti 4 órában, 
A gyakorlóiskolai szertár őre, az intézet pénztárosa.

9. Povázsay Edit nevelőnő. Szolgálati ideje 9 év. Nevelőnői 
elfoglaltságán kívül a II. félévben tanította a történetet a IV. osztály
ban, heti 2 órában, a szépírást az I. osztályban heti 1 órában, 
vezette a háztartási gyakorlatokat az I—II. osztályban heti 2 órá
ban. Az intézeti főépületben a takarítás, fűtés, világítás, valamint 
az internátusi mosás felügyelője.

10. Sass Mária nevelőnő. Szolgálati ideje 7 év. Nevelőnői 
elfoglaltságán kívül tanította a női kézimunkát az I. osztályban 
heti 2 órában, vezette a háztartási gyakorlatokat a III—IV. osz
tályban heti 2 órában, tanította a francia nyelvet a kezdő cso
portnak heti 2 órában. A felügyelőbizottság jegyzője.

11. Korim Kálmán gimn. vallástanár mint óraadó tanította a 
vallástant heti 10 órában mind az öt osztályban és az angol nyel
vet heti 2 órában. Az Ifj. Luther-szövetség és az Ifj. Gyámegylet 
tanárelnöke. A téli hónapokban vasárnaponkint ifj. istentiszteletet 
tartott.

12. Raskó Kálmán gimn. igazgató mint óraadó tanította a 
mennyiségtant a II. és IV. osztályban heti 5 órában.

13. Wagner Géza gimn. r. tanár mint óraadó tanította a 
mennyiségtant az I. és III. osztályban, a fizikát a III. osztályban, 
összesen heti 7 órában.

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

15. Halász Szabó Imre ref. lelkész, a ref. növendékek hit
oktatója.

16. Hrankay Béla méhészeti szaktanár Gyulán, a téli hó
napokban tartott egy-egy kétórás előadást a méhészet köréből.

17. Dr. Takács Gusztáv intézeti orvos. Szolgálati ideje 20 év.

3. A tanárok iskolánkívüli működése.

Az igazgató az intézet kivételesen átmeneti helyzetéből eredő 
kormányzati gondokkal, a tanárok és nevelőnők a hiányos tantes
tületi létszámból származó túlmunkával annyira meg vannak ter
helve, hogy igazságosan nem is lehet tőlük várni, hogy nagyobb 
arányú intézeten kívüli tevékenységet vállaljanak. Mindamellett 
egyesek teherbírásuk és ráérésük szerint intézetenkívüli tevé
kenységre is vállalkoztak. így Kiss Sándor igazgató néhányszor
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cikket írt a Prot. Tanügyi Szemlébe és az Előőrs c. társadalom- 
tudományi folyóiratba, helyben pedig két ismeretterjesztő elő
adást tartott a Luther-Szövetség előadássorozatában, Vitéz Szomjas 
Frigyes tanár kiterjedt zeneművészeti tevékenységéről már koráb
ban tettem említést. Ugyanő a gimnáziumban egész éven át zenét 
tanított, Tömörkényi Dezső és Remenyik László egy-egy ismeret- 
terjesztő előadást tartottak a helybeli Luther-Szövetség előadás- 
sorozatában. Remenyik László még az Iparos Ifjak Önképzőkörében 
is tartott egy ismeretterjesztő előadást.

4. Az intézet rendes növendékei.

I. osztály. Osztályfő: Lipter Melánia.

1. Beck Olga ev. 1913. Odessza, Oroszország (jó). 2. Brsuer 
Anna ev. 1914. Csorvás (elégséges). 3. Brózik Erzsébet ref, 1913. 
Berettyóújfalu, Bihar vm. (jó). 4. Dorsch Irén ev. 1913. Szeged, 
Csongrád vm. (jó). 5. Fekete Gizella ev. 1914. Miskolc, Borsod 
vm. (jó). 6. Füleky Márta ev. 1913. Késmárk, Szepes vm. (jeles). 
7. Galló Mária ev. 1914. Lajtakáta, Moson vm. (jó). 8. Gologi Irén 
ev. 1914. Tenke, Bihar vm. (elégséges). 9. Gurzó Mária ev. 1914. 
Békéscsaba (jó). 10. Györgyi Emilia ev. 1912. Pusztaföldvár (ki
maradt). 11. Gyurkovics Irén ev, 1914. Szirák, Nógrád vm. (elég
séges). 12. Haffner Judit ev. 1912. Mekényes, Baranya vm. (jó). 
13. Hősz Ilona ev. 1914. Dunaegyháza, Pest vm. (jó). 14. Kiss 
Adél ev. 1913. Budapest (elégséges). 15. Kiss Olga ev. 1912. 
Holies, Nyitra vm. (elégséges). 16. Konyecsni Irén ev. 1914. 
Csanádapáca, Csanád vm. (jó). 17. Kovácsik Margit ev. 1914. 
Tótkomlós (elégséges), 18. Fábry-Kovács Irén ev. 1914. Soltvad- 
kert, Pest vm. (kimaradt). 19. Krenkó Erzsébet ev. 1913. Aszód, 
Pest vm. (történet, termr,). 20. Lévai Magda ev. 1913. Monor, 
Pest vm. (ének). 21. Linder Klára ev. 1913. Békéscsaba (jó). 
22. Mészáros Etel ev. 1914. Budapest (jó). 23. Mold Margit r. kath. 
1909. Szarvas (jó). 24. Molnár Erzsébet ref. 1914. Békés (ki
maradt). 25. Morgenstern Edit ev. 1913. Budapest (elégséges). 26. Nagy 
Erzsébet ev. 1913. Üjcsanálos, Zemplén vm. (jeles). 27. Nagy 
Matild ev. 1912. Tápiószele, Pest vm. (jeles). 28. Németh Margit 
ref. 1912. Üjszentes, Temes vm, (jó), 29. Oroszy Ibolya ev. 1909. 
Budapest (kimaradt). 30. Pap Edit ev. 1913. Budapest (jó). 31. Pe- 
tyovan Anna ev. 1914, Szarvas (történet). 32. Podani Anna ev. 
1913. Szarvas (elégséges). 33. Pogány Klára r, kath 1914, Buda-
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pest (természetrajz), 34. Recska Gizella ev. 1915. Soltvadkert, 
Pest vm. (jeles). 35. Reismann Róza izr. 1913. Turzófalva, Tren- 
csén vm. (elégséges). 36. Sikuta Margit ev. 1914. Budapest (jeles).
37. Suhár Amália ev. 1914. Salgótarján, Nógrád vm. (jeles).
38. Szabó Blanka ev. 1912. Marosvásárhely, Torda vm. (történet).
39. Szántó Anna ref. 1914. Marosbogát, Tordaaranyos vm. (elég
séges). 40. Szigeti Irén ev. 1914. Sátoraljaújhely, Zemplén vm. 
(jeles). 41. Thuri Mária ev. 1913. Szarvas (elégséges). 42. Varga 
Jolán ev. 1913. Budapest (jeles).

II. osztály. Osztályfő: vitéz Szomjas Frigyes.

1. Bartos Valéria ev. 1911. Péteri, Pest vm. (jeles). 2. Básthy 
Ilona r. kath. 1912. Békéssámson (jó). 3. Benedek Eszter ev. 1913. 
Ózd, Borsod vm. (jeles). 4. Beusterien Rayda ev. 1911. Fiume 
(jó), 5. Biki Nagy Irén ev. 1913. Szarvas (elégséges). 6. Cserey 
Sarolta ref. 1913. Nagybánya, Szatmár vm. (elégséges). 7. Dé- 
vánszky Erzsébet ev. 1913. Gyoma (jeles). 8. Gálfi Teréz ev, 
1912. Csepel, Pest vm. (jó). 9. Hanuszík Dorottya ev. 1912. Bu
dapest (elégséges). 10. Hellermann Ilona ev. 1913. Déva, Hunyad 
vm. (jó). 11. Huszágh Erzsébet ev. 1913. Szécsény, Nógrád vm. 
(jeles). 12. Kaján Ilona ev. 1913. Legénd, Nógrád vm. (jó). 13. Kell
ner Sára ref. 1912. Kapnikbánya, Szatmár vm. (jeles). 14. Kiss 
Margit ev. 1912. Szarvas (jeles). 15. Komlovszky Mária ev. 1913. 
Szarvas (elégséges). 16. Kováts Ida ref. 1913. Békésszentandrás 
(jeles). 17. Kovács Margit r. kath. 1911. Endrőd (jeles). 18. Lórencz 
Erzsébet ev. 1912. Dobsína, Gömör vm. (kimaradt). 19. Makay 
Ilona ev. 1911. Tas, Pest vm. (kimaradt). 20. Mold Klára r. kath. 
1912. Kondoros (elégséges). 21. Neumann Ilona ev. 1912. Szarvas 
(jó). 22. Petrásovils Irén r. kath. 1913. Biharnagybajom, Bihar vm. 
(jó). 23. Piri Katalin ev. 1913, Szend, Komárom vm. (jó). 24, 
Plachy Margit ev. 1912. Poprádremete. Szepes vm. (jó). 
25. Redecha Margit ev. 1912. Moson, Moson vm. (jó). 26. Reichel 
Ilona ev. 1912. Nagylajosfalva, Torontál vm. (jó). 27. Rigó Ilona 
r. kath. 1911. Budapest (magyar, német). 28. Rohoska Magdolna 
ev. 1912. Szarvas (elégséges). 29. Schill Gabriella ev. 1912. Ó-Pécska, 
Arad vm. (jó). 30. Solti Lenke ev. 1913. Kiskőrös, Pest vm. (jó). 
31. Szakács Erzsébet ev. 1913. Sárvár, Vas vm. (jeles). 32. Szample 
Anna ev, 1910. Kemendollár, Zala vm. (jó). 33. Szrnka Rózsi ev. 
1912. Irsa, Pest vm. (testtan, történet). 34. Sztik Margit ev. 1913. 
Felsőpetény, Nógrád vm. (jó). 35. Szvák Ilona ev. 1913. Szarvas
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(jeles). 36. Them Mariska ev. 1913. Rudabánya, Borsod vm. 
(jeles). 37. Tóth Éva ev. 1911. Fancsal, Abaúj vm. (jeles). 38. 
Venczák Teréz r. kath. 1910. Endrőd (jeles). Zlehovszky Irén ev. 
1912. Békéscsaba (jó).

III. osztály. Osztályfő: Miklós Ida.

1. Algőver Sára ev. 1912. Alberti, Csanád vm. (jó). 2. Ba- 
lázsovits Gizella ev. 1911. Celldömölk, Vas vm, (jeles). 3. Bene 
Márta r. kath. 1912. Ráckozár, Baranya vm. (lélektan, történet).
4. Csák Éva ev. 1913. Gyalár, Hunyad vm. (jeles). 5. Cservenka 
Ilona ev. 1911. Tab, Somogy vm. (jeles). 6. Csupor Ilona ev.
1911. Budapest (jó). 7. Dobay Dorottya ev. 1912. Eger, Heves 
vm. (jeles). 8. Fidler Gabriella ev. 1911. Fancsal, Abaújtoma vm, 
(jeles). 9. Gabányi Gizella g. kath. 1910. Polena, Bereg vm. (ma
gyar, német, ének). 10. Gegő Maigit ref. 1912. Petrozsény, Hu
nyad vm. (jó). 11. Honéczy Márta ev. 1911, Fiume (jó). 12. Hu- 
szágh Ágnes ev. 1911. Nagykürtös, Nógrád vm. (jeles). 13. Kóczy 
Lívia ev. 1912. Szarvas (jó), 14. Konyecsni Sára ev. 1912. Csa- 
nádapáca, Csanád vm, (elégséges). 15. Kuzsma Katalin ev. 1912. 
Pilis, Pest vm. (jó). 16. Magyar Mária r. kath. 1912. Mezőtúr, Jász- 
nagykunszolnok vm. (jó). 17. Makhult Ida r. kath. 1909. Márok, 
Bereg vm. (jeles). 18. Mertz Ida ev. 1909. Apostag, Pest vm. 
(elégséges). 19. Mihalovics Anna ev. 1909. Diósgyőr, Borsod vm. 
(elégséges). 20. Mikó Klára r. kath. 1911, Nagykikinda, Torontál 
vm. (elégséges). 21. Nagy Ilona ev. 1911. Nagytótlak, Vas vm. 
(jó). 22. Némethy Katalin ref, 1910. Abrudbánya, Alsó-Fehér vm. 
(jeles). 23. Osapay Erzsébet ref. 1911, Endrőd (elégséges). 24. 
Paulinyi Edit ev. 1911. Losonc, Nógrád vm. (jeles). 25. Petricz 
Ida ev. 1912. Tótkomlós (elégséges). 26. Plachy Viola ev. 1912. 
Duránd, Szepes vm. (jeles). 27. Pucz Aranka ev. 1910. Budapest 
(jeles). 28. Ravasz Mária ev. 1912. Orosháza (jó). 29. Sass Er
zsébet ev. 1911. Kőszeg, Vas vm. (jeles). 30. Sipiczki Anna ev.
1912. Kerepes, Pest vm, (jó). 31. Soltész Magdolna ev. 1911. 
Túrócszentmárton, Túróc vm. (elégséges). 32. Supkégel Magda ev. 
1912. Szentetornya (elégséges). 33. Teszák Eugénia ev. 1911. Bér, 
Nógrád vm. (jeles). 34. Tomasovszki Mária ev, 1909. Várpalánka, 
Bereg vm. (jó). 35. Tóth Emma ev. 1912. Pitvaros, Csanád vm. 
(jó). 36. Török Róza r. kath, 1910. Abony, Pest vm. (e'égséges). 
37. Travnik Matild ev. 1912. Egerszolát, Heves vm. (jó). 38. Túri 
Jolán ref. 1911. Gyula (elégséges). 39. Wagner Magdolna ev. 1912. 
Fegyvernek, Jásznagykunszolnok vm. (jó).
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IV. osztály. Osztályfő: Levius Ernő.

1. Balassa Ilona ev. 1910. Puszta vész, Nyitra vm. (jó). 2. 
Bene Klára r. kath. 1910. Pécs, Baranya vm. (kimaradt). 3. Elek 
Teréz ev. 1911. Tatabánya, Komárom vm. (jeles). 4. Fucsek Er
zsébet g. kath. 1909. Szolnok, Jásznagykunszolnok vm. (jó). 5. 
Haiti Ilona ev. 1910. Budapest (jó). 6. Horsetzky Anna ev. 1909. 
Nagykanizsa, Zala vm. (jó). 7. Kiss Ilona ev. 1910. Sátoraljaúj
hely, Zemplén vm. (jó). 8. Knábel Valéria ev. 1911. Kölesd, Tolna 
vm. (jó). 9. Kohut Erzsébet ref. 1909. Szolnok, Jásznagykunszolnok 
vm. (kimaradt). 10. Kolozsvári Mária r. kath. 1910. Omlód, To- 
rontál vm. (jeles'. 11. Koren Erzsébet ev. 1911. Kiskőrös, Pest 
vm. (jó'. 12. Krausz Ibolya ev. 1909. Andrievci, Szerém vm. 
(kimaradt). 13. Kugler Margit r. kath. 1907. Endrőd (elégséges'.
14. Laczó Flóra ref. 1905. Hódmezővásárhely, Csongrád vm. (jó).
15. Méder Ida ev. 1910. Kiskőrös, Pest vm. (jó). 16. Mikler Sára 
ev. 1911. Gyula (jeles'. 17. Münstermann Katalin ev. 1909. La- 
pusnyak, Huryad vm. (elégséges). 18. Nagy Karolin ev. 1910. 
Kondoros !jó). 19. Piri Rózsa ev. 1910. Szend, Komárom vm. (jó). 
20. Raskó Sarolta ev. 1911. Szarvas (jó). 21. Sipiczki Gabriella 
ev. 1910. Kerepes, Pest vm. (jeles). 22. Suba Sári r. kath. 1909. 
Aszód, Pest vm. (elégséges).

V. osztály. Osztályfő: Tömörkényi Dezső.

1. Ablonczy Erzsébet ref. 1906. Vecsés, Pest vm. (jeles). 
2. Balogh Berta ref. 1909. Dögé, Szabolcs vm. (jó). 3. Biró Margit 
ref. 1910. Gyoma (jó'. 4. Boldis Katalin ev. 1910. Aszód, Pest 
vm. (jó). 5. Győri Irén ref. 1908. Hajdúböszörmény, Hajdú vm. 
(jó). 6. Heretek Mária ref. 1910. Mezőtúr, Jásznagykunszolnok 
vm. (jeles'. 7. Hosztják Katalin ev. 1910. Disznóshorvát, Borsod 
vm. (jeles). 8. Kiss Jolán ev. 1906. Fancsal, Abaujtorna vm. (jeles'. 
9. Krompaszky Judit r. kath. 1910. Túrócszentmárton, Túróc vm. 
(jeles). 10. Kuzsma Ilona ev. 1908. Pilis, Pest vm. (jó). 11. Ma
gyar Margit r. kath. 1908. Szatmárnémeti, Szatmár vm. (elégséges). 
12. Ripszám Adél ev. 1909. Városszalónak, Vas vm. (jó). 13. Sup- 
kégel Mária ev. 1910. Szentetornya (jeles). 14. Szabó Ilona ref. 
1905. Matolcs, Szatmár vm. (jó).

5. Gyakorlóiskola.

Tanítója Remenyik László.
Beiratkozott az év elején 19 fiú, 19 leány ; összesen 38 ta-
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nuló. Ev. 14 fiú, 13 leány ; összesen 27 tanuló. Ref. 4 fiú, 3 leány; 
összesen 7 tanuló. R. kath. 2 leány, g. kath. 1 fiú, g. keleti 1 
leány; összesen 4 tanuló.

Ezek osztályonként a következőképen oszlottak meg:
I. oszt. 2 fiú, 2 leány; II. oszt. 3 fiú, 4 leány; III. oszt. 7 

fiú, 4 leány; IV. oszt. 6 fiú; V. oszt. 1 fiú 7 leány; VI. oszt. 2 
leány.

Évközben magántanuló lett Kiszely Pál IV. oszt. tanuló, 
betegsége miatt. Magánvizsgálatot tett 1929. jún. 5-én. A tanulók 
egészségi állapota kielégítő volt, bár néha egy-egy ragályos be
tegség szórványosan jelentkezett, azonban tömeges mulasztás nem 
fordult elő. Október 31 -én megünnepeltük a reformáció emlékét. 
Március 15-én ünnepélyt tartottunk a tanári kar és tanítónöven
dékek jelenlétében. Az ünnepi beszédet Supkégel Mária V. 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 rendszeres tanulással és játszással 
foglalkoztak.

A női kézimunkát Ripszám Adél V. éves tanítónövendék 
tanította szép eredménnyel.

Az évzáró vizsgát június hó 15-én délután tartottuk meg nt. 
Bartos Pál, a felügyelőbizottság elnökének elnöklete alatt.

A gyakorlóiskolai tanulók évzáró vizsgáján, az intézet által 
ajándékozott jutalomkönyvekből a következő jómagaviseletű és 
szorgalmas tanulók kaptak jutalmat:

Az I. osztályból: Vérten Sándor, Piacsek Anna. — II. oszt.: 
Huba Magda, Hajdú Anna, Kugyela Mariska, Mityan Erzsébet, 
Neumann Lajos, Szelényi Aladár. — III. oszt.: Neumann Gab
riella, Remenyik Mária, Szekera Margit, Misik Lajos, Maczik 
Mariska, Krsnyák László, Kelement Pál. — IV. oszt.: Neumann 
Jenő, Wagner Lóránd, Szekera Pál, Szűcs Lajos. — V—VI. oszt.: 
Janecskó Erzsébet, Ruzsicska Mária, Szvák Mihály, Szvák Vilma, 
Tomka Juliska, Urbancsek Anna.

A gyakorlóiskola tanulói az év folyamán az egyetemes gyám
intézet javára 22'15 P-t gyűjtöttek. Rendeltetési helyére juttattuk.
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6. Áramlati és származási statisztika.
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7. Általános tanulmányi statisztika.
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ni.
Fölvételi tájékoztató.

A szarvasi ev. tanítónőképzőbe való felvételért folyamodni 
kell. A felvételi kérvény mélt. dr. Raffay Sándor ev. püspök úrhoz 
intézendő, de a tanítónőképző igazgatóságához nyújtandó be julius 
hó 1-ig. A kérvényben fel kell említeni, hogy a folyamodó óhajtja-e 
az internátusba való fölvételt is. A kérvény mellékletei: 1. Szüle
tési anyakönyvi kivonat. 2. Hatósági orvosi bizonyítvány arról, 
hogy az illető a tanítónői pályára alkalmas. 3. Eddigi tanulmányait 
igazoló isk. bizonyítvány vagy legutolsó félévi értesítő. 4. Községi 
bizonyítvány a családfő lakásáról és polgári állásáról, vagy ha a 
kérvényező kedvezményért is folyamodik, a szülők vagyoni álla
potáról is. 5. Hatósági erkölcsi bizonyítvány, ha a folyamodó a 
jelen iskolai évben nem volt rendes növendéke valamelyik iskolának.

Mivel a folyamodó növendékek száma jóval több, mint 
amennyit az osztálylétszámba felvehetünk, ajánlatos, különösen a 
más vallásé növendékeknek, hogy fölvételi kérvényüket más 
tan tónőképzőkbe is benyújtsák egyidejűleg. Minthogy az interná
tusbán csak 100 férőhely van, a növendékek egy része csakis 
küntlakásra vehető fel; a bentlakásra való fölvétel tehát már 
kedvezménynek számít, amelyben nem evang. növendékek csak 
kivételes esetben részesíthetők. A küntlakó növendékeknek azonban 
meg van engedve, hogy az intézeti köztartásban étkezzenek. Ez 
esetben a havi költség körülbelül 20 pengővel kerül többe, mindent 
összeszámítva, mint a bentlakó növendéknek.

A küntlakó növendékek feltétlenül megbízható családoknál 
vannak elhelyezve, 3—4 egy helyen és az internátusi vezetőség 
leggondosabb ellenőrzése alatt állanak.

Az intézet internátusában a szarvasi ev. egyházközség által 
fenntartott 3 ingyen hely van. Ennek a jövedelmét 9 növendék 
között elosztva egyharmados kedvezmények alakjában (a díjak 
egyharmadának az elengedése) szoktuk az arra érdemes növendé
keknek juttatni. A kedvezményeket azonban csakis a legjobb 
előmenetelő, legkiválóbb szorgalmú, legjobb magaviseletű és a 
legszegényebb ev. növendékek kaphatják. Minthogy az intézetben 
más kedvezmény nincs, azok, akik az említett feltételeknek nem 
felelnek meg, semmiféle címen nem számíthatnak a díjak elenge
désére. Sőt a már megkapott kedvezményt is elvesztik azok, akik
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szorgalomban, előmenetelben, vagy magaviseletben hanyatlást 
mutatnak.

A bentlakó és küntlakó, de bentétkező növendékek a kö
vetkező felszerelési tárgyakat hozzák magukkal:

80 cm. széles új és féregmentes matrac, 1 fehér ágyterítő, 
1 vánkos, 1 új és féregmentes paplan (vagy dunyha), háromszori 
ágyhuzat, 1 fehér abrosz, 3 pohártörlő, 3 mosdótörlő, 6 törülköző, 
1 fejkendő, 1 nagy télíkendő vagy kötött kabát, 1 téli és tavaszi 
kabát, 3 színes és egy fehér kötény, 1 fürdőruha, 2 pár cipő és 
1 pár tornacipő, 1 fekete tornanadrág és annyi fehérnemű, amennyi 
a havonkénti egyszeri mosás mellett a váltáshoz szükséges. Felső
ruhát tetszés szerint hozhat mindenki, de kötelező az intézeti 
sötétkék egyenruha, amely á ll: 1 matrózbluzból, a galléron és a 
visszahujtott kézelőkön 4 sor szegélyző fehér sújtás 3 cm.-es kö
zön egyenletesen elosztva; 1 rakott szoknyából, mely a térd alatt 
legalább egy tenyérnyivel végződik. Egyöntetű kalapviseletről a 
növendékek költségére az intézet gondoskodik. Minden növendék 
hoz egy fehér zománcozott mosdótálat, 1 szappantartót, sűrű- és 
bontófésűt, hajkefét, fogkefét, 2 poharat, villát, nagy- és kiskanalat 
4 darab szalvétát, melyeknek oldalhossza ne legyen hosszabb 3 
dm.-nél és egy szalvétagyűrűt. Minden új növendék hoz 1 drb. 
törlőruhát, ,.T. K /‘ jelzéssel, mely az intézet tulajdona marad. 
Az összes felszerelési tárgyakat el kell látni azzal az internátusi 
számmal, amelyet a növendék a fölvétel alkalmával kap. A ruha- 
neműekbe gyárilag készült hímzett számok varrandók, mert ta
pasztalás szerint a kézi hímzés hamar kifoszlik.

A felsorolt és számokkal megjelölt felszerelési tárgyakról és 
ruhaneműekről minden növendék leltári jegyzéket hoz magával a 
beíratáskor, amely már előre el legyen látva a növendék ne
vével és internátusi számával. Karkötő órán kívül semmiféle 
ékszert nem szabad viselni, eszerint hozni sem. Ha valaki mégis 
bárminemű ékszert (függőt, gyűrűt stb.J hozna magával, postán 
azonnal visszaküldetjük, mert az ékszerek és egyéb fényűzési 
cikkek viselése már nagyon kellemetlen fegyelmi eseteknek volt 
előidéző oka. Általában intézetünk egész szelleme és nevelésünk 
józansága k zár mindenféle fényűzést.

A hajviseletet az intézet csak annyiban korlátozza, hogy az 
u. n. etonfrizura, a fiús hajviselet nincs megengedve, továbbá, 
hogy a rövid hajat viselő növendékeknek borbélyhoz, kijárni, 
sem borbélynak az intézetbe bejárni nem szabad.
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Szülőkön és testvéreken kívül csak azzal levelezhetnek a 
növendékek, akivel a szülők megengedik. Ez az engedély az igaz
gatónak írásban adandó át.

Vidéki ismerősök az internátusi növendéket csakis vasárnap 
látogathatják. Helybeli ismerősöket az internátusi növendék csakis 
havonként egyszer, minden hónap első vasárnapján látogathat meg. 
Szülőknek kell arról nyilatkozniok, hogy a növendék kihez en
gedhető ki a városban.

A tantervben megszabott tárgyakon kívül a növendékek 
mérsékelt díjért rendkívüli tárgyakban is nyerhetnek oktatást. 
Ilyenek: a különféle hangszereken való játék, német, angol, vagy 
francia nyelv. A tótnyelvi tanfolyamon való részvétel ingyenes.

A fölvétel megtörténtéről a folyamodott növendékek körül
belül julius 15 táján lesznek értesítve. Sürgető tudakozódásokra 
nincs szükség, mert amint a püspök úr döntése megérkezik, az 
értesítések azonnal szétmennek, esetleg juh 15. előtt is. Minden 
fölvett növendéknek aug. 4. határidőig be kell fizetni az egész évi 
tandíjat és beíratási díjat. Aki ezt elmulasztja, iratait minden to
vábbi nélkül visszakapja és helye mással töltetik be. A tandíj 
előzetes befizetése alól senki semmiféle címen nem menthető fel. 
Még azok sem, akik kedvezményért folyamodtak, mert ha a ked
vezményt később megkapták, a befizetett összeget úgyis a ked
vezmény értelmében számoljuk el. A tandíj előzetes befizetésére 
azért van szükség, mert kívánatos, hogy aug, 4-ig mindenki ko
molyan meggondolja, vájjon a fölvételt elfogadja-e. Későbbi vissza
lépések esetén ugyanis a pótlólag felvett növendéknek nincsen 
már elegendő ideje a tanévre előkészűlní. A befizetett tandíjat 
utólagos visszalépés esetén nem fizetjük vissza.

Komoly megfontolásra érdemes, hogy a gyönge, otthon is 
folyton betegeskedő gyermek nem bírja az internátusi életet. E 
miatt többször megtörtént, hogy a sokszor mulasztó növendéket, 
az intézeti orvos véleményezése alapán, a rendtartás értelmében 
a szülők évközben kénytelenek voltak kivenni az intézetből. Az 
intézet orvosa és zenetanárai a beiratkozás előtt minden új nö
vendéket megvizsgálnak általános egészségi állapot és zenei hallás 
szempontjából. A  fogyatékosokat nem engedik beiratkozni. Két
séges esetekben a szülők szíveskedjenek háziorvosuktól és leányuk 
otthoni zenetanárától tanácsot kérni, nehogy hiábavaló költséget 
okozzanak maguknak.

A jelen tájékoztató végén feltűntetett intézeti díjakat lehet
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havonként törleszteni, kivéve az előre befizetendő tandíjat és be- 
íratási díjat. A havonként pontosan fizető növendék semmiféle 
sürgetésnek nincs kitéve, de az intézet felettes hatósága szigorúan 
előírja, hogy egy hónapnál hosszabb késedelem senkinek sem en
gedélyezhető ; tehát aki egy havi részletnél nagyobb összeggel 
van hátralékban, azt a tanórákon való részvételtől el kell tiltani, 
illetve az internét^sból szüleihez hazaküldení.

Az intézetnek szánt pézküldeményeket sohase tessék: Kiss 
Sándor igazgató címére küldeni, mert az igazgató pénzt nem 
kezel és a küldemények átadása a pénztárosnak hiábavaló kése
delmekkel jár. Az intézetnek szánt pénzküldemények a követ
kező címzéssel küldendők : Az ev. tanítónőképző tek, igazgatósága. 
Az ilyen című pénzküldeményeket a pénztáros veszi át. Az igazgató
tól kért levélbeli válasz céljára nem szükséges válaszbélyeget 
mellékelni, mert az igazgatóság hivatalos bérmentetlen levele után 
a posta beszedi a levélportót, azonfelül pedig nincs joga bírságot 
szedni.

A tanítónőképző minden internátusi növendéke, tehát még a 
magasabb osztálybeliek is, szeptemberi jelentkezésükkor orvosi 
bizonyítványt tartoznak magukkal hozni arról, hogy a legutóbbi 
hat hét folyamán nem fordult elő ragályos betegség a családjuk
ban. A növendékek szeptember 2—3 napján délelőtt 9—1-ig és 
délután 4—6-ig jelentkeznek beíratásuk végett, még pedig szept. 
2-án a III.—V. évesek, szept. 3-án az I—II. évesek. Ugyanakkor 
bemutatják a magukkal hozott tárgyakról szóló jegyzék két alá
irt példányát és a szülők levelezési engedélyét. A tanítás kez
dete szeptember 5-én.

Az igazgató vagy helyettese a nagy szünidőben csakis 
kedden és szombaton 11—1 óráig fogad.



Kimutatás a díjakról.

Minden növendék fizet egy évre:

Beiratási d ija t ............................................. 6 pengőt
Tandíjat ev. növendék .............................  80 „

„ ref. „   84
„ r. kath. „   92
„ izr. ..............................................160

Bútor- és zongorahasználatért . . . .  6 „
Fűtési d í j a t ............................................. 70 „

Csak bentlakó növendék fizet egy hónapra:
Gyógykezelési d í j a t .............................  1'20 „
Köztartási d íja t ....................................... 50'— „

Kiintlakó, bentétkező és bentmosató növendék 
fizet egy hónapra:

Gyógykezelési d í j a t .............................  1'20 „
Köztartási díjat .................................. 40'— „

Kiintlakó, de bentétkező növendék fizet 
mosás nélkül egy hónapra:

Gyógykezelési d í j a t .............................  1'20 „
Köztartási d ija t....................................... 35'— „

- f —

Ev. bentlakó növendék havi fizetni valója (a tandíjat 
is beleértve) összesen 6T40 P. A díjakat karácsony és 
husvét hónapjában is egész hónapra kell fizetni.
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